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ІРОНІЧНИЙ ЩИТ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ 
ІВАНА НИЗОВОГО 234 

65.  Марчук Надія  

ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ 
СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ У „КЛЮЧІ ЦАРСТВА 

НЕБЕСНОГО” ГЕРАСИМА СМОТРИЦЬКОГО 238 

66.  Мельник Лариса  
ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ 241 

67.  Мироненко Олександр  
НАЗВИ РАЙОНІВ ТА ВУЛИЦЬ СЕЛА ТРОЇЦЬКЕ 
ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 244 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 247 

69.  Міщенко Антон  
МОВА ДРУКОВАНИХ ЗМІ  250 

70.  Мордовцева Наталія  
ТЕКСТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС 

ЗАСВОЄННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ 254 
71.  Нікітіна Алла 

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ГОЛОСУ 

ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 257 
72.  Новосьолова Валентина 

ЗБАГАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 262 

73.  Окуневич Тетяна  
ОБРАЗНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СЛОВА 265 

74.  Остапенко Ганна, Кравченко Маргарита 
БІБЛІЇЗМИ ТА ЦЕРКОВНА ЛЕКСИКА У ТВОРАХ 
ІВАНА СВІТЛИЧНОГО 269 

75.  Петрова Юлія  
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ІНТОНАЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 274 

76.  Пінчук Тетяна  

ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 278 

77.  Пономаренко Єлизавета  
РОЛЬ ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ У ПІСНЯХ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ „БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” 282 

78.  Попова Людмила  
АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ 
ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ЛІЦЕЮ ЕСТЕТИЧНОЇ 

ФУНКЦІЇ МОВИ 284 

79.  Попович Анжеліка 

ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП НАВЧАННЯ 
СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

286 
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80.  Похилюк Олена  
СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ 

ОДИНИЦЬ 290 

81.  Прусов Ігор  
ГІЛОЧКА ФРАЗЕОЛОГІЇ В ТВОРЧОСТІ 

ГРИГОРІЯ ПОЛОВИНКА 295 

82.  Пчелінцева Альона  
ІНВЕРСІЯ ЯК ЗАСІБ СТИЛІСТИЧНОГО 
СИНТАКСИСУ В ПОЕЗІЇ В. СТУСА 296 

83.  Радченко Владислав 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІКОДОВОГО ТЕКСТУ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ 299 

84.  Радченко Владислав  

ОБРАЗ ДІВИ-МАРІЇ У ДРАМІ 

ГАННИ ГАЙВОРОНСЬКОЇ „БУЛАВА” 303 
85.  Рамазанова Олена  

ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ УЧНІВ ТЕПЛІВСЬКОГО 

НВК 306 
86.  Руденко Каріна  

РЕЦЕПЦІЯ СЕЛА В РОМАНІ „СЕЛО НЕ ЛЮДИ” 

ЛЮКО ДАШВАР 308 
87.  Руденко Юлія  

АЛІТЕРАЦІЯ – ДОМІНАНТНИЙ ХУДОЖНЬО-

ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 313 
88.  Севастьянова Ольга  

КРАЄЗНАВЧА ЛІРИЧНА СКЛАДОВА  

У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ 317 
89.  Сергєєва Юлія  

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ 
МОВАХ В КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО 

АНАЛІЗУ 320 

90.  Сергієнко Богдана  

ЕНТОМОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕДМЕТ 
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

323 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІЧ, ЖАРГОНІЗМІВ ТА 
ОБСЦЕННОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕГРАМ-

КАНАЛУ „THE NEWSROOM” 328 

92.  Скрипник Надія  
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 330 

93.  Смірнов Денис  

КОНЦЕПТ-ОБРАЗ БАТЬКІВЩИНА 
В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 335 

94.  Соловйова Вікторія 

МОВНІ ЗАСОБИ УПОВІЛЬНЕННЯ ТЕКСТОВОГО 
РИТМУ (НА РІВНІ РЕЧЕННЯ) 339 

95.  Сорока Ніна  
USER ЧИ LOSER? 342 

96.  Стась Анна  
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО 

ВИКЛАДАЧА 345 

97.  Сухаревська Ася  
МОВНА ПАЛІТРА БІЛОЇ ЛАСТІВКИ ДОНБАСУ 348 

98.  Сухаревськова Катерина  
ЗОБРАЖЕННЯ ЩАСЛИВОЇ ЛЮДИНИ 
У ПІСЕННОМУ ДОРОБКУ СВІТЛАНИ ТАРАБАРОВОЇ 351 

99.  Сухомліна Анастасія  
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ 

В СУЧАСНИХ ЗМІ 354 
100.  Тарасов Ярослав  

КОД НАПОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 357 

101.  Товчига Марина, Кравченко Маргарита  
МОВА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ПРАЦЬ БОРИСА 

ГРІНЧЕНКА 361 

102.  Уманська Тамара  
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПОШУКИ ГАННИ 

ГАЙВОРОНСЬКОЇ В ЦИКЛІ „ВИТИНАНКИ” 366 

103.  Федорук Валерія  

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ 
В МАЛІЙ ПРОЗІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 
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104.  Фєдуркіна Поліна  

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАПАХІВ В ПОЕЗІЇ 
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 374 

105.  Фоменко Вікторія  
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ 
У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 382 

108.  Цалапова Оксана  

ЕМОТИВ СТРАХУ В ОПОВІДАННІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА „ЕКЗАМЕН” 390 
109.  Царевська Тетяна  

ПРО СЕЛО, ЩО ПІД ГОРОЮ 394 

110.  Шарапа Марина  
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УКРАЇНСЬКІ ОБЕРЕГИ У ЗБІРЦІ АЛЛИ БІР  

„МАМИНА КАЛИНА” 400 

112.  Щекатунова Дар’я  
ТВОРЧИЙ МАТЕРИК ІВАНА НИЗОВОГО 402 

113.  Щекатунова Наталія  
РОБОТА З ТЕКСТАМИ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ-
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114.  Щербак Ольга  

КОБЗАР З РОМЕНЩИНИ – ЄВГЕН АДАМЦЕВИЧ 406 

115.  Щербакова Антоніна  
ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО МЕТОДУ 
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З ІМ’ЯМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка – один з найстаріших закладів вищої освіти 
Луганщини. 

Історія вищої школи в східноукраїнському регіоні бере 

початок з відкриття 1 березня 1921 року першого на Донбасі 

вищого навчального закладу ‒ Донецьких вищих губернських 
педагогічних курсів. У 1923 році їх було реорганізовано 

в Донецький інститут народної освіти. 1934 року освітній заклад 

набув статусу Луганського державного педагогічного інституту. 
У 1939 році 125-річний ювілей від дня народження Тараса 

Шевченка відзначали на державному рівні. Було створено 

республіканський та обласні ювілейні Шевченківські комітети, 

розроблено заходи для вшанування Кобзаря. 
Викладачі та керівництво Ворошиловградського 

педагогічного інституту порушили клопотання про присвоєння 

освітньому закладу імені Тараса Шевченка, вмотивовуючи тим, 
що виш на той час був єдиним гуманітарним центром усього 

пролетарського Донбасу, який ще з 1927 року успішно готував 

фахівців високого ґатунку з української мови та літератури. 
Ініціатива дістала схвалення. 

11 лютого 1939 року було затверджено постанову 

оргкомітету Верховної Ради УРСР по Ворошиловградській 

області про підтримку пропозиції колективу освітнього закладу 
та обласного ювілейного Шевченківського комітету 

щодо присвоєння Ворошиловградському педагогічному 

інституту імені Т. Г. Шевченка. 
26 квітня 1939 року Указом Президії Верховної Ради 

УРСР було затверджено остаточне рішення про присвоєння 

імені Т. Г. Шевченка Ворошиловградському педагогічному 
інституту: „Задовольнити клопотання громадських організацій 

Ворошиловградського педагогічного інституту й присвоїти 

Ворошиловградському педагогічному інституту 

ім’я Т. Г. Шевченка”. На відзначення цієї події згодом 
було створено величний барельєф Т. Г. Шевченка, який 

розміщено так, що його добре видно всім, хто піднімається 
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центральними сходами головного корпусу. У подальшому 

на кафедрі української літератури здійснювалися плідні 
шевченкознавчі наукові студії, працював студентський 

науковий гурток шевченкознавства, традицією коллективу стало 

проведення Всеукраїнських шевченківських конференцій, діяла 
Східна філія Інституту літератури імені Тараса Шевченка 

НАН України.  

21 вересня 1998 року постановою Кабінету Міністрів 

України № 1481 на базі Луганського державного педагогічного 
інституту імені Т. Г. Шевченка було створено Луганський 

державний педагогічний університет: „Зберегти за створеним 

університетом ім’я Т. Г. Шевченка ... і надалі іменувати його – 
Луганський державний педагогічний університет 

імені Тараса Шевченка”. 

11 вересня 2003 року Указом Президента України 

№ 1012/2003 Луганському державному педагогічному 
університету імені Тараса Шевченка присвоєно статус 

національного. 

28 березня 2008 р. розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від № 535-р, наказами Міністерства освіти і науки 

України від 25 квітня 2008 р. № 364 та № 365 Луганському 

національному педагогічному університету імені Тараса 
Шевченка надано статусу класичного і реорганізовано 

в Державний заклад „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”. 

Сьогодні Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка є одним з провідних закладів вищої освіти 

України. 

Оргкомітет конференції 
 

За статею А. Климова „З історії присвоєння  

Ворошиловградському державному  

педагогічному інститутові  

імені Тараса Шевченка” 

(Краєзнавство, 2013, № 4, С. 156 – 157)  

і матеріалими сайту ЛНУ імені Тараса Шевченка 

(http://luguniv.edu.ua) 
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ГРА „КОЗАЧКИ” 

Галина Барилова (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Гра ‒ універсальна категорія людської діяльності. 

Головними ознаками гри є умовність, емоційність, розважальна, 
навчальна й соціологізуюча спрямованість, визначеність 

простору й часу, вироблення окремих правил. 

Для проведення гри „Козачки” учасники готують тоненькі 

прутики („козачки”) по п’ять або десять штук. Реалемний план 
полягає в тому, що гравці сідають у коло та передають прутики 

одному хлопцю, який починає гру. Він кладе на долоню всі 

козачки, підкидає їх, швидко опускає руку долонею вниз так, 
щоб зверху на кисть упало кілька козачків. Знову підкидає 

прутики, що впали на кисть, намагається схопити парне число 

прутиків. Якщо непарну кількість схопив, то зайвий прутик 

відкладає, знову підкидає й хапає парну кількість. Якщо схопить 
певну кількість, то передає всі козачки наступному учаснику. 

Гру продовжують до того моменту, поки всі козачки розійдуться 

між гравцями. Потім рахують, скільки в кого козачків. У кого 
виявиться більше п’яти, то зайвим він б’є по долоні тих, у кого 

менше п’яти. При цьому примовляє: „Раз, два, три – козака 

смотри, як не будеш смотреть, – буду часто бити!” 
У досліджуваному регіоні для номінації аналізованої гри 

виявлено такі лексеми й словосполученнями: козач’|ки (н.пп. 2, 

4, 5, 9, 10, 11); коза|ки (н.п. 1); коза|ч’атки (н.п. 7); коза|ч’ата 

(н.п. 7); сол|датиеки (н.пп. 12, 14); к|нутиеки (н.п. 13); |палиеч’ки 
(н.п. 8); колос|ки (н.п. 6); га|р’ач’акар|топл’а (н.п. 3). 

Козачками в грі називають маленькі прутики. Назви 

козач’|ки і коза|ч’атаутворені від козак „казакъ, воинъ, рицар” 
[3, II, с. 264 ], а коза|ч’атки від козачата; козача 

(козачатко)‘дитякозака’; козачок‘у стародавньому 

дворянському побуті − хлопчик-слуга ’ або ‘веселий, жвавий 
український народний танець, спочатку поширений 

серед козацтва’ [2, с. 551]. Назва сол|датиекиза семантикою 

дорівнює попередній. Лексеми к|нутиеки, |палиеч’ки,колос|ки 

на позначення аналізованої гри вказують на атрибут і 
вживаються в прямому значенні; га|р’ач’акар|топл’а − 

утворення внаслідок метафоризації, означає те, що треба 
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реагувати в грі дуже швидко, щоб не „обпектися”, перейшла 

з назви іншої гри. 
Б.Д. Грінченко у Словарі української мови фіксує лексему 

на позначення аналізованої гри: козачок [3, II, с. 265]. 

У сучасних дослідженнях ця гра має назви „Козачки” [6, 
с. 139 – 140], „У козачків” та схожа „У палички” [4, с. 368 – 369], 

„Палочки” („Палычкы”) [1, с. 109 – 110], „Козачок” [5, с. 105 – 

106]; „Фарби” (тільки замість прутиків беруться квіти, а умови 

такі самі) [6, с. 126]. 
Отже, гра ‒ це творча діяльність, спрямована 

на відтворення й відображення дійсності, що тісно пов’язана 

з культурою українського народу. Найменування гри „Козачки” 
відбувається за атрибутом, який використовується в грі. Денотат 

мотивує найменування самої забави. 

Список населених пунктів 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОБРАЗНОГО 

МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ 
Надія Безгодова (ДЗ „Луганський національний 

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

Проблема формування культури мовлення у студентів – 
майбутніх спеціалістів будь-якого фаху (у тому числі й 

аграрного) не нова, але й на сьогодні залишається досить 

актуальною. 

Ураховуючи основні пріоритети вищої школи – орієнтація 
на сучасний ринок праці, пристосування до швидких змін і 

потреб, розвиток усебічно розвиненої особистості, – майбутні 

фахівці повинні мати не лише міцні знання, професійні навички, 
але й уміти генерувати нові ідеї, застосовувати набуті знання 

як життєвий інструмент, адекватно діяти у відповідних 

ситуаціях, практично розв’язувати побутові та професійні 

проблеми, критично мислити, володіти комунікативною 
культурою. Високий рівень культури мовлення є показником 

загальної розвиненості фахівця, його професійної комунікації. 

Безперечно, процес мовленнєвого збагачення студента-
аграрія передбачає насамперед опанування понятійної сфери 

обраної спеціальності, вербально представленої засобами 

української та іншомовної термінології. Це значною мірою 
забезпечує формування їхньої фахової компетентності, формує 

стійкий інтерес до спеціальних предметів, також є своєрідним 

барометром, який визначає рівень професійної освіти. 

На заняттях з української мови (за професійним 
спрямуванням) студенти – майбутні агрономи не лише 

заповнюють лакуни, що утворилися під час вивчення мови 

в загальноосвітніх школах та інших закладах освіти, а й 
удосконалюють уміння й навички щодо вироблення культури 

фахового мовлення, зокрема свідомого використання стійких 

зворотів мови – фразеологізмів, що мають яскраво виражене 
емоційно-експресивне забарвлення, глибокий культурологічний 

характер, є потужним національним ідентифікатором духовного 

самовизначення нації, віддзеркаленням словесних естетичних 

принципів і цінностей. Стійкі звороти формувалися протягом 
століть, зберігаючи в собі життєвий досвід і мудрість народу, 

історію, традиції, його вікову культуру, ставлення до праці. 
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Професійна діяльність майбутніх аграріїв нерозривно 

пов’язана із землею, тому наше зацікавлення і становлять стійкі 
звороти з концептом земля, а також деякі сільськогосподарські 

процеси, які відбуваються на землі. 

В українців земля – це жива істота, тобто мати всього 
сущого (земля-мати), безцінне багатство, годувальниця. 

Для збагачення образного мовлення студентів-аграріїв 

послуговуємося такими усталеними зворотами з компонентом 

земля та їхнім тлумаченням: Пуп землі – людина, яка вважає 
себе центром усього, найважливішою серед усіх; Топтати 

землю – бути живим, жити; Зрошувати потом землю – важко 

працювати; Уклонятися (вклонятися) до землі – дуже низько 
кланятися кому-небудь, виявляючи особливу шану; Врости 

в землю – прикипіти (прирости) до землі, завмерти на місці 

від сильних переживань, великої несподіванки; Провалитися 

крізь землю – раптово, безслідно зникнути; Немов вирости 
(уродитися) з-під землі – раптово, несподівано з’явитися; З-

під землі (під землею) видирати – настирливо, заповзято 

діставати, здобувати що-небудь, не зважаючи ні на які 
труднощі; Втоптати в землю – заплямувати, зганьбити, 

дискредитувати когось; Стерти (змести) з лиця землі – 

знищити кого-небудь дощенту; Зрівняти (змішати) із землею – 
знищити; Хоч живцем лізь (лягай) у землю – про надзвичайно 

скрутне становище; Лягти в землю – загинути, умерти; 

Потупити очі в землю – нахилитися від почуття сорому, 

незручності, ніяковості; дивитися вниз; За тридев’ять земель – 
дуже далеко, а часто ще й у невідомому напрямку; Бити лихом 

об землю – бути оптимістом тощо. Як бачимо, ознаки 

компоненту земля широкі: місце життя, побутування; важка 
праця; певна територія; прагматизм, реалістичність; підтримка, 

опора; крах, ганьба; миттєвість, несподіваність тощо. 

Про щедроти землі, важку працю хліборобів народ склав 
безліч прислів’їв і приказок: Більше землю удобряй – будеш 

мати урожай; Дай землі, то й вона тобі дасть; Земля – 

трудівниця, аж парує та людям хліб дарує; Чорна земля білий 

хліб родить; Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся; 
Хто про землю дбає, тому вона повертає; Хто землі дає, тому 
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вона утроє віддає; Там така добра земля, що дитину посади, 

то виросте; На добрій землі що не посієш, то вродить тощо. 
Серед українських фразеологізмів із концептом земля 

є традиційні формули – доброзичливі побажання: Будь здоровий 

(здорова), як вода, а багатий (багата), як земля; Земної сили 
вашій родині; Земних щедрот на весь ваш рід; подяка: Земний 

уклін; До землі кланяюся. Існує також традиція клястися землею, 

їсти її як доказ чогось: ти землю їв – зарікався; землі з’їм, якщо 

це неправда; волів би землю їсти, ніж на таке дивитися 
(ніж таке бачити). 

Студенти-аграрії також знайомляться з джерелом 

виникнення фразеологізмів із концептом земля в українській 
мові, а саме з висловами з античної культури: біблійські і 

євангельські вислови, засвоєні із церковнослов’янської мови, 

із Святого Письма. 

Обітована земля –вираз започатковано в Біблії (2 кн. 
Мойсея, 3:8), за якого Господь обіцяв пророку Мойсею вивести 

його народ, євреїв, із єгипетського полону в далеку й чудову 

країну, у якій тече молоко й мед. Ця країна, Палестина, 
називається в Новому Завіті Обітована або обіцяна земля. Вираз 

уживається у двох значеннях: ним позначають країну, де живуть 

щасливим життям, а також місце (або щось подібне), 
про яке мріють і до чого прагнуть [2]. 

Закопати талант у землю – в Євангелії від Матвія, 25:14 

– 30 читаємо про чоловіка, який кудись поїхав і доручив рабам 

оберігати його майно: одному рабу він дав п’ять талантів, 
другому – два, а третьому – один (талант – давня єврейська 

срібна монета). Раби, які отримали п’ять і два таланти пустили 

їх у справу, а той, що отримав один талант, закопав його 
в землю, щоб не загубився. Коли повернувся хазяїн, він 

похвалив перших двох рабів, які отримали прибуток, і посварив 

того, хто не скористався можливістю збагатити господаря. 
Тепер цей вислів означає не лише невикористання своїх 

можливостей, грошей, а й здібностей (талантів), втрату їх, а це 

значить – не догодити Богові. 

А все-таки вона (земля) крутиться – вислів належить 
визначному італійському астрономові, фізику Галілею, який 

був притягнутий до суду інквізиції за визнання „єретичного” 
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вчення Коперника про рух землі навколо сонця. Галілей 

змушений був присягати в тому, що він відмовляється 
від „єресі”. Легенда твердить, щонібито після зречення Галілей, 

тупнувши ногою, вигукнув: „Все ж таки вона крутиться”. 

Уживають вираз для позначення глибокої впевненості, 
переконаності в чомусь [2]. 

Сіль землі зустрічаємо в Нагірній проповіді. Так Господь 

називав своїх учнів. Зараз уживаємо цей вислів, коли говоримо 

про найвидатніших представників певної групи. 
Крилатим став вислів земля єси і одійдеш у землю, бо ти 

порох – і до пороху повернешся. 

Для того, щоб земля давала добрий урожай, необхідно 
піклуватися про неї, вчасно обробляти, удобрювати. Українська 

мова послуговується фразеологізмами на позначення процесу 

обробки землі – оранки. Орати – обробляти землю плугом, 

сохою; розпушувати, зривати поверхню чого-небудь. 
Орати перелоги (піднімати перелоги) – орати давно або 

ніколи не орані землі. Переліг – це заросле травою поле, 

що свідомо не обробляється кілька років для відновлення 
родючості ґрунту; земля, що ніколи не оброблялась, цілина. 

Лежати перелогами – бути необробленим (про землю); 

Мілко орати – зневажливо, поверхово виконувати, розуміти  
що-небудь; Піднімати цілину – працюючи над чим-небудь, 

прокладати нові шляхи, виробляти нові підходи до чого-небудь; 

Прокладати першу борозну – рухатися, просуватися вперед, 

усуваючи якісь перешкоди на своєму шляху, розчищаючи, 
звільнюючи шлях від кого-небудь, чого-небудь; Орати на зяб 

(оранка на зяб) – орати восени, готуючи ґрунт для весняної 

сівби ярих культур; Перти плугом – не цуратися ніякої роботи. 
Етимологія слова плуг: слово питомо слов’янське, пов’язане 

з дієсловом „тягти по землі”, „тягтися, волочитися”. Коли 

з’явилося сільське господарство, землю обробляли вручну 
широким металевим лемешем або диском для оранки землі, –

плугом, а в первісних слов’ян – дерев’яним плугом. 

Фразеологізм перти плугом народ широко використовує 

в образних висловах, а також як заголовки до статей: Не плуга 
ж перти; Одне – творити язиком, а друге – перти плуга; Легше 

горло дерти, ніж плуга перти; Поганяти легше, аніж перти 
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плуга (усі розумні спостерігати збоку); Одне діло говорити, інше 

– плуга перти; Одне діло гавкати, інше – плуга перти; Нелегко 
перти плуга на всякій ниві (мова йде не про хлібну ниву, 

а журналістську). 

Удосконалення лексичного запасу образними 
виражальними засобами, розвиток чуття мови вкрай необхідні 

для майбутніх фахівців сільського господарства, бо влучно 

сказане слово, доречно дібраний фразеологізм, прислів’я, 

приказка чи крилатий вираз роблять мовлення багатим, 
виразним, дотепним. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ  
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК РІЗНОВИД ТРЕНУВАЛЬНИХ 

ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ВПРАВ 

Тетяна Беценко (Сумський державний педагогічний 
університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми, професор) 

Лінгвокультурологія ‒ галузь мовознавчої науки, 

що вивчає вияви культури народу в його мові та мовленнєвій 

діяльності, способи, засоби і форми, якими „мова зберігає 
в лінгвокультуремах елементи культури й передає їх 

через тексти в суспільну мовну практику” [2, с. 61]. Культура 

при цьому мислиться як спосіб життя народу, його духовно-
матеріальна буттєвість. Сама собою постає потреба у здійсненні 

лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту. 

Питання зв’язку культури народу та його мови розглядали 
вже у Х1Х ст. у рамках порівняльно-історичного мовознавства 

(Я. Грімм, Ф. Буслаєв, І. Гердер та ін.), психологічного напряму 

лінгвістики (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, 

О. Потебня, К. Бюлер та ін.), у ХХ ст. ‒ у неогумбольдтіанстві, 
лінгвокраїнознавстві, етнопсихолінгвістиці та ін. Сьогодні 

проблемами лінгвокультурології в Україні займаються 
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С. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Калашник, Л. Мацько, 

О. Селіванова, у Росії ‒ Н. Арутюнова, В. Костомаров, 
Ю. Степанов, Т. Толстая, М. Толстой, у Білорусі ‒ В. Маслова, 

у Польщі ‒ А. Вежбицька, Є. Бартмінський. 

Питання про доцільність та необхідність 
лінгвокультурологічного аналізу тексту порушила Л. Мацько 

[2, с. 61]. 

Мета нашої розвідки ‒ схарактеризувати зміст, мету та 

завдання, з’ясувати специфіку та етапи лінгвокультурологічного 
аналізу художнього тексту. 

Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту 

полягає у виявленні різнорівневих мовних одиниць, 
що безпосередньо вказують на народномовне, лінгвоетнічне, 

країнознавче середовище / джерело, слугують засобами 

позначення етнічної дійсності, мають чітко виражене 

національне забарвлення, орієнтують на етноідентифікацію 
відтворюваних реалій, слугують маркерами національної 

картини світу; у встановленні культурної (народознавчої) 

семантик різнорівневих лінгвоодиниць та їх співвіднесеності 
з певним етносом; у з’ясуванні народознавчого характеру 

повідомлюваної в тексті інформації; у пошуку та описові 

особливостей реалізації в тексті ментальності мовця / автора. 
Мету лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту 

вбачаємо у цілеспрямованому виявленні, аналізові та описові 

різнорівневих мовних одиниць, що співвіднесені з певним 

етнокультурним простором, є характерною ознакою народного 
(етнічного) континууму ‒ його духовно-матеріальної дійсності, 

позначені народномовним (етномовним) колоритом і створюють 

культурний фон тексту, ідентифікують його з визначеним 
етнокультурним буттям, забезпечують відтворення національно 

картини світу і виступають мовно-естетичними знаками 

національної культури. 
Завдання лінгвокультурологічного аналізу художнього 

тексту: 

- з’ясувати ідейно-тематичну спрямованість текстової 

інформації в аспекті її етнокультурної аргументації;  
- схарактеризувати загальний культурний фон, 

представлений в тексті; встановити співвіднесеність тексту 
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з певною культурою, етносоціумом, що реалізує культурну 

дійсність у назвах предметів духовно-матеріальної сутності; 
мотивувати з погляду традицій певної культури образно-

сюжетну канву тексту, персонажі та образи як складники 

етнодійсності; виявити мовнокультурний феномен тексту 
з позицій ментальності автора, у контексті доби; 

- осмислити стильову та жанрову належність тексту 

з погляду етнокультурної, мовнокультурної, мовноестетичної 

дійсності, національних мистецьких традицій, культурно-
естетичних настанов, норм; 

- пізнати монокультурну своєрідність тексту 

з урахуванням та на основі сфери спілкування і ситуації, 
на яку орієнтований текст, функцій тексту, фактора адресата, 

типу мислення, форми та типу мовлення; 

- довести лінгвокультурну належність тексту на підставі 

аналізу його різносистемної мовної організації; виявити засоби 
та способи відтворення культури (етнодійсності) на прикладі 

опису мовного матеріалу, спостереженому в тексті; 

- встановити різнорівневі мовні одиниці, що пов’язані 
з певним культурним, культурно-мистецьким, 

лінгвокультурним, народнопобутовим, народознавчим 

контекстом і забезпечуть відтворення етнодійсності в тексті; 
класифікувати та описати лінгвокультуреми; схарактеризувати 

лінгвокультуреми з урахуванням етимологічних, 

культурносемантичних, стильових та стилістичних тощо 

відомостей; 
- розглянути мовно-естетичні знаки національної 

культури, засвідчені в тексті, як чинники інтелектуально-

образної діяльності, як показники творчого духу; 
- обґрунтувати вагу лінгвокультурних одиниць у плані 

формування мовно-етнічної картини світу в художньому творі; 

- усвідомлено сприйняти лінгвокультурні одиниці, 
використані в тексті як факти мовно-мисленнєвої діяльності 

індивіда, показники освоєння ним довкілля ‒ рідного чи 

чужоземного, осмислити майстерність авторського змалювання 

етноконтинууму на прикладі актуалізації відповідного мовного 
матеріалу, схарактеризувати вміння митця представити 

лінгвокультурну дійсніть у художньому творі; довести 
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вирішальне значення мовної субстанції, що є тлом, яке створює / 

відтворює певну етночасопросторову дійсність; 
- мотивувати емоційний колорит тексту, співвідносячи 

його естетику з етнокультурною мовленнєво-етичною, 

мовленнєво-етикетною традицією певної культури. 
Об’єктом лінгвокультурологічного аналізу художнього 

тексту вважаємо мовнокультурний феномен організації тексту 

як різнорівневої, різноаспектної цілісності, що є фрагментом 

етнобуття, фактом етнодійсності, реалією духовно-матеріальної 
життєдіяльності етномовця (автора, персонажа тощо), 

предметом ‒ аналіз різнорівневих мовних одиниць, 

що співвіднесені з визначеним етнокультурним соціумом, 
виступають характерними складниками його мовно-побутової 

дійсності, слугують створенню необхідного культурного фону 

тексту. 

Пропонований вид інтелектуально-творчої діяльності 
зараховуємо до різновиду філологічного аналізу тексту, 

що також об’єднує його лінгвостилістичний аналіз. 

Для виконання власне лінгвокультурологічного аналізу 
тексту треба добирати твір (фрагмент), який би відзначався 

виразним народознавчим колоритом. Наприклад, епізод 

з роману М. Стельмаха „Дума про тебе”. Не всі тексти мають 
яскраве народознавче забарвлення у різнорівневій організації. 

Часто трапляютьсятексти з вкрапленнямиелементівкультури. 

Для успішного виконання лінгвокультурологічного 

аналізу тексту необхідно засвоїти відповідні терміни та 
оперувати поняттями лінгвокультурема, культурна сема, 

культурна конотація, культурний фон, концепт культури, 

культурно маркована одиниця, а також знак етнокультури, 
національна картина світу, етнографізм, фольклоризм, 

народнопоетичний символ, мовно-естетичний знак національної 

культури та ін. 
Алгоритм лінгвокультурологічного аналізу художнього 

(поетичного) тексту передбачає обов’язкове визначення  

1) теми, ідеї, мотивів твору, з’ясування специфіки сюжету 

та композиції, встановлення образів та персонажів з загальною 
характеристикою їх зв’язку з національною культурно-

мистецькою, літературною традицією, канонами національного 
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літературного жанру, фольклорними джерелами тощо; 

окреслення культурного часу та культурного простору, 
що реалізовані в тексті; встановлення культурного фону;  

2) обґрунтування стилю тексту, жанру; сфери 

спілкування; ситуації, на яку орієнтований текст; визначення 
основних функцій тексту; фактора адресата; типу мислення; 

форми мовлення з підкресленням етнокультурного, 

національного характеру означених реалій, їх ментального 

колориту, етноонтологічної виразовості;  
3) аналіз загальних стильових рис тексту 

в етнокультурному аспекті; спостереження за мовною 

організацією тексту, опис мовних ознак тексту на всіх рівнях 
з урахуванням етнокультурної, мовнокультурної, 

етнолінгвістичної, етнографічної, народознавчої інформації;  

а) характеристика фонічних засобів, реалізованих в тексті, 

що засвідчують зв’язок з певною етномовнокультурною 
дійсністю (позначення вимови, наголошування слів та ін.); 

виявлення ознак національно-культурної просодики (ритму, 

метру та ін.);  
б) аналіз лексичних одиниць, належних визначеному 

етноконтинууму: ви членування лінгвокультурем; виявлення 

етнографізмів, діалектної лексики; з’ясування культурних сем 
номенів, що позначають культурні реалії; встановлення 

наявності культурологічних концептів з обґрунтуванням їхньої 

контекстуальної семантики; характеристика лексичного складу 

тексту як відображення національно-мовної картини буття, 
репрезентованої в творі; спостереження за використанням 

стилістично маркованих етноодиниць, за культурною 

конотацією стилістичних значень мовних одиниць, визначення 
їхньої етнокультурної належності та емотивної виразовості; 

етнокультурна характеристика фразеологічних конструкцій, 

окреслення культурної семантики сталих виразів, їхньої 
народознавчої належності, особливостей уживання;  

в) обґрунтування етнолінгвокультурної специфіки 

граматичної організації тексту: актуалізації національно-мовної 

словотвірної бази, характерних морфологічних одиниць, 
національно маркованих граматичних конструкцій як способів 

та засобів вираження думки, забезпечення актів комунікації; 
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з’ясування національно-мовного колориту, що властивий 

синтаксичним структурам (наприклад, звертальним 
конструкціям голубе милий; голубко сизокрила; соколе ясний та 

ін.);  

4) характеристика тропеїстики: виявлення традиційних 
для певної культури художньо-виражальних засобів, 

встановлення їхньої культурної семантики, специфіки уживання 

(трансформації); аналіз епітетів, метафор, перифразів, символів 

як лінгвокультурних одиниць ‒ як мовно-естетичних знаків 
національної культури з традиційною семантикою, конотацією, 

специфікою уживання, з урахуванням їхньої архетипової 

природи; обґрунтування сутності національно-культурної 
естетики (конотативної семантики), притаманної мовним 

одиницям; опис національно-мовного емоційного колориту 

тексту як способу та засобу представлення / реалізації 

культурної інформації; загальний культурно-емоційний фон 
тексту;  

5) фіксація інтертекстуальних культурних зв’язків 

у тексті, мотивація їхніх стильових та стилістичних потенцій. 
Лінгвокультурологічний аналіз тексту не обов’язково 

здійснювати на прикладі спостереження за мовною організацією 

та культурно-стилістичною семантикою одиниць, реалізованих 
у творах, присвячених опису української дійсності. Надзвичайно 

пізнавально спробувати проспостерігати 

за лінгвокультурологічним оформленням текстів українських 

письменників, що присвячені опису іноземної дійсності 
(японської, китайської, польської, німецької та ін.): наприклад, 

уривок з роману П. Загребельного „Роксолана”. Ще цікавіше та 

суттєвіше ‒ спробувати аналізувати з використанням 
лінгвокультурологічного підходу тексти зарубіжних авторів, 

у яких реалізовано певну картину світу ‒ американську, 

індіанську, турецьку, казахську, татарську (тексти чи фрагменти 
творів Ч. Айтматова, О. Хайяма, Ж. Верна, М. Сервантеса, 

Р. Стівенсона, О. Уайльда, Д. Аліг’єрі, В. Гюго та ін.). Не менш 

вагомим буде здійснення лінгвокультурологічного аналізу 

фольклорних текстів споріднених та неспоріднених культур. 
Важливість та потребу в оволодінні й використанні 

лінгвокультурологічного аналізу тексту вбачаємо в тому, 
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що він дає змогу глибоко, всебічно осягнути іншу етнічну 

дійсність за допомогою мови. У процесі виконання такого виду 
роботи значно розширюється світогляд індивіда, підвищується 

його креативний потенціал, пробуджується його інтерес 

до культурного надбання іншихнародів. 
Такий різновид вправ, як лінгвокультурологічний аналіз 

тексту, може бути запланований як для індивідуального, так і 

для колективного виконання, аудиторної та самостійної роботи, 

як різновид тренувальних вправ та науково-дослідних, творчих 
завдань. 

Отже, світ (картина світу народу) пізнається через текст. 

Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту 
(як поетичного, так і прозового) ‒ плідна галузь пізнавально-

інтелектуальної діяльності, що може бути успішно реалізована 

в навчальному процесі й стати основою здійснення наукових 

порівняльних мовознавчих студій. 
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ПОЕТИЧНИЙ ЗНАК-СИМВОЛ ГЛЕЧИК 

У ВІРШОВІЙ МОВІ В. ГОЛОБОРОДЬКА 

Тетяна Беценко (Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми, професор) 
Поетична мова – сакральна царина індивідуально-

авторської творчості. Слово в поезії вимальовується як знак 

багатовимірності всесвіту, постаючи незглибимою і безмежно-
нескінченною величиною, якою осягається і пізнається буття, 

втілене в художні форми та образи. Спостереження за 

способами та формами поетичного мовотворення талановитих 
митців важливе у плані з’ясування можливих шляхів розбудови 

підсистем мови, виявлення модусів розвитку мовно-естетичної 

думки. Одним з маловивчених у цьому плані є поетичний 

ідіолект В. Голобородька. 
Різні аспекти творчості В. Голобородька розглядали 

М. Ільницький, А. Макаров, М. Антонович, О. Кузьменко, 
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Ю. Шутенко, Т. Пастух, О. Кузьменко та ін. Однак лінгвостиль 

митця поки що не осмислено повною мірою. Індивідуально-
авторська манера письменника, без сумніву, є автентичним, 

оригінальним явищем в історії української мовно-поетичної 

думки, тому потребує докладних різновекторних студій. 
У мовотворенні художника засвідчені нові грані словесно-

образного кодування ідеї, нові образи і нові знаки-символи, 

засновані на канонах традиційної культури. 

Мета нашого дослідження ‒ з’ясування художньо-
образної семантики та естетики слова-образу глечик у поетичній 

мові В. Голобородька. 

Художньо-образна система поетичного мовосвіту 
В. Голобородька в основі своїй наскрізно національно 

маркована. Кожен елемент мовносвітоглядної поетичної 

парадигми митця пронизаний національним колоритом, 

національно-мовною образотворчістю, спорідненою 
із прадавніми фольклорними джерелами. Поетична картина 

етнобуття у баченні митця – споконвічно проста й зрозуміла; 

її осердям є відомі, знані всім реалії. Увагу привертають 
переосмислені у художньому ключі назви посуду. 

Мовно-образний знак глечик можна вважати поетичною 

універсалією В. Голобородька. Це улюблений художній образ 
письменника. Відомо, що глек, зменшена форма гле́чик – висока 

кругла з вушком (рідше без вушка) посудина для зберігання, 

головним чином, молочних продуктів (молока, сметани тощо).  

Може бути як керамічним, так і металічним (бронза, луджена 
мідь). Залежно від призначення різниться розміром і формою. 

Незамінний атрибут українського сільського побуту. Глечик – 

дуже давній вид посуду та домашнього кухонного начиння, 
відомий усім народам; стародавній предмет хатнього ужитку, 

що сягає часів найперших цивілізацій. В Україні споконвіку 

використовували глечики, виготовлені із глини. Про значущість 
названого предмета у повсякденні свідчить В. Жайворонок 

[3, с. 137]. 

У поетичній світобудові В. Голобородька глечик постає 

як елемент (складник) макрокосмосу. Відтак філософія 
поетичної думки митця ґрунтується на уявленні, що означений 

предмет – найдавніший і універсальний у побутовому 
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використанні – вміщає в собі світ і вічність. Розгляданий номен 

виступає в різних мікроконтекстах (жінка з глечиком молока; 
глиняних глечиків рік / до губ; в глечику глинянім; глечик легкий; 

в глиняному глечику; глечик на двох; золоті глечики груш та ін.). 

Помічаємо, як в авторській уяві щоразу варіює, видозмінюється, 
по-іншому змістово й алегорично-символічно переосмислюється 

образ. У іншій поезії глечик – символ світотворення, складник 

мікрокосму чи й, власне, сам мікрокосм: В дереві річка / 

повертається до джерел, / що в кожній бруньці. / Стоїть біла 
береза: / вгору річка тече / від самого кореня. / Із розщелини біля 

землі / сік як повінь: / глечик повен. („В дереві річка”). 

У складі генітивної метафори: глиняних глечиків рік / 
до губ – глечик, очевидно, символізує предковічне, невмируще, 

прастаре буття з його укладом, гармонію людини і природи, їх 

нерозривність, співзалежність у довічнім, безсмертнім плині 

життя: Прихильності / роси до трави / пташки до гілки / щоки 
до щоки / і мені забаглося прихильності / волохатих долонь 

лісів / до голови / глиняних глечиків рік / до губ / подорожників 

доріг / до ран прихильності… („Прихильності…”). 
Неоднопланово, багатомістко вимальовується семантико-

конотативний зміст етнознака глечик у контексті 

нижченаведеного твору: Жінка з глечиком молока / зупинилася 
серед двору: / коси чорні і станом тонка, / у очах ніби синє 

море. / Стала й слухає, як воно / щось балакає в глечику 

глинянім, / і сп’янили слова, як вино, / тихим звуком забутого 

імені. / І прислухалася до тіла свого, / молоком ніби білим 
наповненого: / розгорялося молоко, як вогонь, / і палило кордони 

недозволеного. / Так стояла, а глечик легкий / на руках – 

як дитина маленька. / Так стояла, а чоловіки / були схожі 
на того, хто далеко. („Жінка з глечиком молока”). У тексті 

компонент глечик виступає у синтаксичній функції 

неузгодженого означення (жінка з глечиком молока), обставини 
місця (в глечику глинянім), суб’єкта дії (а глечик легкий / 

на руках – як дитина маленька). У першому випадку він слугує 

підкресленню ознаковості суб’єкта дії, у другому є своєрідною 

фіксацією локусу, актуального для твору, у третьому – засвідчує 
роль предмета як виконавця дії (відтак указує на його 

важливість, значущість у образно-змістовому плані). 
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Конструкція глечик молока (у структурі жінка з глечиком 

молока зупинилася серед двору) семантично осмислюється 
як „жіноче начало”, „одвічне призначення жінки на землі 

продовжувати рід, бути берегинею домашнього вогнища”; 

у висловленні відчутний відтінок урочистості і піднесеності; 
зорова картина, що її створив митець, велично-приваблива і 

деякою мірою патетична: оспівується жіноча принадність і 

краса у одвічнім повсякденні: Жінка з глечиком молока / 

зупинилася серед двору: / коси чорні і станом тонка, / у очах 
ніби синє море. Разом з етнознаком глечик актуалізовано образ 

молока – символу материнства, жіночості; тому молоко 

(як одухотворена істота) „балакає” у глечику: Стала й слухає, як 
воно / щось балакає в глечику глинянім; / І прислухалася до тіла 

свого, / молоком ніби білим наповненого. І насамкінець глечик 

з молоком у поетовій уяві трансформується у образ немовляти: 

Так стояла, а глечик легкий / на руках – як дитина маленька. 
Народження і продовження життя митець закодовано передає у 

образі глиняного глечика з молоком, що його тримає жінка. 

У поезії „Літайчата літа” глечик молока, який не донесено 
синові, припускаємо, – втрачене (загублене тощо) материнство: 

Метелику, душе зіткана із ниток світла, / не літай у високому 

небі, / виростай під віконцем на одній ніжці, / а ми тобі 
розкажемо, де вівця, / що відбилася від отари, / бо ти її так і не 

розшукав. / Квітко, душе вирізана із полотна барвистого 

вітерцю, / не рости у далекому полі, / прилітай під наше 

віконце, / а ми тобі розкажемо, / де пасе вівці синочок твій, / 
якому ти глечика молока не донесла, / закопала біля колиски 

дороги („Літайчата літа”). 

У іншому випадку глечик усвідомлюється як вмістище 
життя, як пробудження від спочинку і початок дня, одночасно 

як одвічність, первозданність життєвого укладу, атрибут 

українського сільського побуту: В глиняному глечику, 
як бджоли, / молоко уранішнє гуде, / пахощами сяє серед столу/ 

паляниці сонечко руде. / На тарілці молода цибуля, / квашені 

із діжки огірки, / в гарно розмальованому кухлі / мед такий 

пахучий і липкий. / „Мамо, наготуйте на роботу – / я коситиму 
аж у Крутій…” / І плигає півнем на капоті / промінь із-за гаю 

золотий („Ранок”). Українська картина селянського побуту – 
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сніданку – малюється з допомогою предметів посуду, 

актуалізованих у вірші. 
Складно, неоднопланово і різновекторно осмислюється 

семантико-конотативний зміст образу-символу глечик 

у нижчеподаному тексті: Мати утопче стежку, на базар 
ходячи, / виносить же того молока, / щоб було з чого донечці 

одягання справити, / аж поки одного дня / донька не вріже косу, 

щоб заспокоїти матір: / „Мамо, я ж не на вік іду, /я ж іще 

повернуся” ‒ / виллє молоко з глечика в ямку, / сама влізе 
в порожнього глечика ‒ / так мати й віднесе доньку на базар/ 

тією ж утоптаною роками стежкою. / Понесе одягненою 

гарненько у домашній одяг: / у хусточку з полотенця вишневого 
садка, / у спідничку із пілки квітучої луки, / у сорочку, 

прикрашену по рукавах квітами / з городчика, / а принесе 

на базар ‒ дитина гола! / Хоч і спало дорогою, а зуміло ж 

роздягтися, / одяг свій крадькома повикидати, / що й мати 
не побачила, ‒ / доведеться тепер в усе міське одягати. / 

Віднесе мати доньку на базар / та й продасть. / Чи продасть, 

чи так віддасть, / та відтоді стане доньку додому чекати, / 
вістки хорошої від доньки дожидати. / „Зозуле, зозуле, / 

пташко сіренька, що так сумно куєш у садку, / чи ти 

не за доччиною косою прилетіла?!” („Зозуля при перуці”). 
Треба гадати, що висловлення „виллє молоко з глечика в ямку, 

сама влізе в порожнього глечика” означає, що донька 

позбудеться материнської опіки, подорослішає, стане 

самостійною тощо, деякою мірою віддалиться від споконвічних 
родинних, етнічних канонів життєбуття. 

У поетовому образно-асоціативному мовосвіті глечик 

вимальовується як атрибут гармонії почуттів, злагодженості, 
порозуміння, симпатії, як символ закоханості юних сердець: 

Уліткулітечком / ми збирали з дівчиною суниці. / Глечик був 

один на двох, / дівчина тримала його у своїх тоненьких руках. / 
Я милувався, / коли вона нахилялася, / щоб розшукати ягоди 

у траві, / нахилялася квіткою, / як би от на неї сів метелик. / 

А потім дівчина зникла, / вона упала у траву / і пропала: / її тіло 

стало травою, / очі ‒ росою, / і щоки стали ягодами. / Я все 
гукав її, я усе марно гукав, / бо чув лише, як вона усміхалася 

листочками, / як вона ворушила стебельцями, / та бачив лише, 
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як вона дивилася у небо росою. / І я збирав на її щоках ягоди. / 

А про глечик ми з дівчиною забули. / Геть зовсім забули / 
(„Глечик на двох”). У останніх рядках, напевне, глечик постає 

як символ пам’яті, як спогад про втрачене кохання. 

Своєрідно полонить уяву читача, увиразнює та збагачує 
художню мову метафорична конструкція В. Голобородька 

золоті глечики груш, побудована на перенесенні ознак 

за формою і кольором (до речі, груша, як і глечик – улюблені 

поетоніми митця): Груш натрусили з матір’ю у садку, / 
і я набрав повну пазуху / маленьких золотих глечиків, / повних 

меду, / і поніс підбігцем у поле, / де батько пшеницю косив… / 

Падають додолу / золоті глечики груш / і розбиваються / 
з тихим дзвоном („Золоті глечики груш”). Художньо-образну 

конструкцію золоті глечики груш справедливо зараховувати 

до найпоетичніших висловів сучасного українського 

віршотворення. 
Отже, слово-образ глечик у поетичному мовосвіті 

письменника – суттєва і художньо значуща реалія. Це доволі 

складний і багатоаспектний у семантичному та естетичному 
планах образ-символ. У свідомості митця він поєднує семи 

„символ національного буття”, „атрибут сільського побуту”, 

„оригінальна прикметна прикраса кухонного начиння наших 
предків”, „вмістище минувшини і прийдешності, грядущого”; 

„макрокосм та матерія вічності етнобуття”. Відтак глечик 

з молоком – „символ жіночості і материнства”, глечик на двох – 

„символ кохання”. Мовно-естетичний поетичний знак глечик 
позначений емоціями піднесеності, урочистості, величності. 

Це символ українського сільського побуту. 

Література 
1. Голобородько В. Повне зібрання віршів // Василь 
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естетичні знаки української культури. Київ: Інститут української 
мови НАН України, 2009. 352 с.; 3. Жайворонок В. Знаки 
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СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ „ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ” 

(НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ) 
Тетяна Беценко (Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми, професор), Катерина 

Сердюк (Сумський державний педагогічний університет 
ім. А. С. Макаренка, м. Суми, студентка) 

„Повість временних літ” (варіантні найменування 

„Повість врем’яних літ”, „По́вість мину́лих літ”) – літописне 

зведення, складене в Києві в XI – на початку XII ст. Нестором та 
іншими літописцями, яке лягло в основу всього наступного 

руського літописання. Одне з найдавніших літературних джерел 

в історії України, неоціненна пам’ятка історії розвитку 
української мови. У цьому джерелі вперше історія держави 

показана на широкому тлі світових подій; у ній висвітлено 

також історію східних слов’ян та князівської влади, показано 

утвердження християнства на Русі, подано оповіді 
про виникнення слов’янської писемності, відбито настрої різних 

суспільних верств. Записи подаються порічно. 

Привертає увагу лінгвістів синтаксична організація 
пам’ятки – з огляду на те, що синтаксис – найвищий рівень 

мовної системи. Ступінь розвитку синтаксичної системи слугує 

показником розвитку мови взагалі як живого організму. 
Мову „Повість временних літ” досліджували:О. Шахматов 

(історичний ракурс мови пам’ятки) (1916 р.), О. Львов (лексика 

„Повісті…”) (1975 р.), Г. Хабургаєв (етнонімічний склад) 

(1979 р.). Вільний переклад пам’ятки сучасною українською 
мовою здійснили В. Близнець, Л. Махновець, В. Яременко. 

Мета дослідження – схарактеризувати синтаксичний лад 

„Повісті минулих літ” на прикладі аналізу простих речень. 
Уважають, що „Повість минулих літ” написана мовою, 

близькою до живої народної з нашаруванням 

церковнослов’янських елементів. Стиль лаконічний, місцями 
урочистий. „Повість временних літ” наклала відбиток на все 

наступне літописання східних слов’ян”, ‒ відзначає 

Д. Гринчишин [1]. 

Прості речення – органічні, прикметні складники „Повісті 
минулих літ”. Вони формують базовий фундамент 

синтаксичного устрою тексту. Аналіз мовно-структурної 
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тканини твору переконує у цілковитій сформованості класу 

простих речень у синтаксичній системі нашої мови вже у час 
написання пам’ятки. 

У „Повісті минулих літ” найбільшою мірою з-поміж 

інших синтаксичних структур зафіксовано двоскладні речення. 
Саме вони організують виклад розповіді, слугують основою її 

розвитку. Наприклад: І був [тоді] один народ; Багато літ 

держиться останок той; І так творять вони повсякдень; Були 

ж вони мужами мудрими й тямущими і називалися полянами; 
Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні; А сей Кий княжив 

у роду своєму і ходив до цесаря; Кий же повернувся у свій город 

Київ;Тут він і скончав живоття своє; І два брати його, Щек і 
Хори і сестра їх Либідь тут скончалися; А по сих братах почав 

рід їхній держати княжіння в полян. За продуктивністю 

уживання їм поступаються прості односкладні речення,  

з-поміж яких вирізняємо, зокрема, означено-особові: З Богом 
починаєм; Отче, благослови; Тож почнемо повість оцю; 

Прийдіть-но оба до рідні своєї, до нас; „Хочу на вас іти і взяти 

город ваш, як і сей”; Скажем же про кончину його трохи; 
неозначено-особові: І привели йому жону із Псков на ім’я 

Ольгу; У сей же час хотіли вести Рогнідь за Ярополка; 

Перенесли святих страстотерпців Бориса і Гліба; Отак і сі 
погани напущені [на нас] за гріхи наші; узагальнено-особові: 

А від гріховного кореня – лихий плід буває; безособові: У ті ж 

часи дитину було вкинуто в [ріку] Ситомл; Тіло ж його 

покладено було в Чернігові за святим Спасом місяця липня 
у двадцять і третій день; У сей же рік побиті були угри коло 

Перемишля; інфінітивні: Уже нам тут полягти; називні: 

О злая облудо людськая!; Мирний рік. 
Активно вживаними є як неускладнені речення, так і 

ускладнені. Серед ускладнених найчастіше використано 

конструкції, ускладнені відокремленими обставинами: Пішли 
вони за море до варягів, до русі;Андрій же, побувши в Римі, 

прийшов у Синоп; Поляни тоді, порадившись, дали [їм] од диму 

по мечу; Почав Олег воювати проти древлян і, примучивши їх, 

став із них данину брати по чорній куниці; Пішов Олег 
на Греків, Ігоря зоставивши в Києві; І жив Олег, мир маючи 

з усіма землями [і] князюючи в Києві; І з того розболівшись, 
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він помер; Ігор же став княжити в Києві, мир маючи з усіма 

землями; І взяв він вісімдесят городів по Дунаю і сів, князюючи, 
тут, у [городі] Переяславці, [і] беручи дани з греків; І це 

почувши, цесар зрадів і послав йому дари, більші від перших; 

Цесар же, рад бувши, повелів писцю писати на хартію всі реї 
Святославові; Учинивши мир із Греками, Святослав рушив 

у човнах до [дніпрових] порогів, менше ‒ ускладнені 

відокремленими означеннями: Вони мають закон отців своїх і 

звичай: не розпутствувати, не перелюбствувати, не красти, 
не обмовляти, чи убивати, чи загалом усім діяти зло; У них же 

є і хоробрі жінки, здатні ловити звірів; Пішов Ярополк 

на Олега, брата свого, у Деревлянську землю; У сей же рік 
убитий був Мстислав, син Святополків, у Володимирі, місяця 

червня [у] дванадцятий день. Рідше трапляються структури, 

ускладнені однорідними членами речення: А се – ті самі 

слов’яни: білі хорвати, серби і хорутани; І зійшов він на гори сі, 
і благословив їх, і поставив хреста; І два брати його, Щек і 

Хори і сестра їх Либідь тут скончалися; Ігор зібрав багато воїв 

‒ варягів, і русів, і полян / і словен, і кривичів, і тиверців; І ясів 
переміг він, і касогів, і прийшов до Києва; Нас же мало не взяли 

печеніги, і матір твою, і дітей твоїх; Володимир тоді зібрав 

воїв багато – варягів, і словен, і чуді, і кривичів; та звертаннями: 
Отче, благослови; „Радуйся, руськеє пізнання Бога!”; „Уже 

нам тут полягти. Ударимо мужньо, браття і 

дружино!”;„Хваліте Господа, всі народи, прославляйте його, 

всі люди”. 
Найменше спостережено функціонування ускладнених 

структур зі вставними словами: Після потопу, отже, три сини 

Ноєві розділили Землю – Сим, Хам і Яфет. Очевидно, корпус 
вставних слів на той час був не надто виділений; можливо, автор 

„Повісті…” уникав модальності оповіді, суб’єктивної оцінки 

тощо. 
Неускладнені речення теж є природними, органічними 

складниками твору: З богом починаєм; Тож почнемо повість 

оцю; Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні; Кий же 

повернувся у свій город Київ; Тут він і скончав живоття своє; 
Почав цесарствувати [в Греках] Василій; Охрещена була 

вся земля Болгарська; Помер Рюрик; Почав княжити Ігор після 
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Олега; Ігор же воював проти печенігів; І перемогли вони 

деревлян; Рушив Святослав на Хозар; У рік 6476 [968] прийшли 
печеніги вперше на Руську землю; І по трьох днях померла 

Ольга; У сей же час хотіли вести Рогнідь за Ярополка. 

І прийшов Володимир до Києва з воями многими; Так і сей 
лукавив проти князя свого обманом; І так убитий був Ярополк; 

Від неї він і родив Святополка; І став княжити Володимир 

у Києві один; Се так сказав Соломон 

про перелюбниць. Піднялися оружно вятичі; Пішов Володимир 
на радимичів; Велика бо користь буває людині од учення 

книжного; У сей рік булла тиша велика; Початок княжіння 

Ізяславового в Києві; Сі ж знамення бувають не на добро; У сей 
же рік потрусилася земля, [місяця] вересня у двадцять і 

шостий [день]. 

Ускладнені та неускладнені речення створюють ефект 

експресивності викладу подій, інформаційного навантаження, 
своєрідно фіксують достовірність описуваних історичних 

фактів. Ускладнені структури наповнені глибокою, широкою 

інформацією: напевне, для кращого розуміння того, що хотів 
донести автор до читачів. 

Одні з конструкцій ‒ поширені ‒ домінують у тексті 

„Повісті …”: І був [тоді] один народ; Багато літ держиться 
останок той; І так творять вони повсякдень; Од них ото є 

поляни в Києві й до сьогодні; Кий же повернувся у свій город 

Київ; І два брати його, Щек і Хори і сестра їх Либідь тут 

скончалися; А по сих братах почав рід їхній держати княжіння 
в полян; Почав Олег воювати проти древлян і, примучивши їх, 

став із них данину брати по чорній куниці; А все те 

за допустом божим і дією бісівською буває. Почав княжити 
Ігор після Олега; Ігор же воював проти печенігів; Ігор же став 

княжити в Києві, мир маючи з усіма землями; І перемогли вони 

деревлян; Рушив Святослав на Хозар; інші – непоширені, їх 
менше: Помер Рюрик; Мстиславич Євстафій помер. 

За метою висловлювання у пам’ятці представлені всі 

різновиди конструкцій, а саме ‒ розповідні: І був [тоді] один 

народ. Багато літ держиться останок той. І так творять 
вони повсякдень. Почав княжити Ігор після Олега. Ігор же 

воював протии печенігів. У сей же рік родився Святослав 
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у Ігоря. Ігор зібрав багато воїв ‒ варягів, і русів, і полян, і словен, 

і кривичів, і тиверців. Ігор же став княжити в Києві, мир 
маючи з усіма землями; питальні: „Кому ви данину даєте?”; 

„Од чого мені прийдеться померти?”; „Чи од сього черепа 

смерть мені прийняти?”; „Чи з морем хто в згоді?; „Чого ти 
йдеш знову?”; „Чи добра вам честь?”; „Чого ви хоч 

досидітись?”; „А ти чи не князь єси?”; „Куди ти хочеш [іти] 

од мене?”; „То де єсть земля ваша?”; „А чи там вона єсть 

нині?”; „Нащо вивів ти нас на смерть?”;„Чого ти волаєш 
до мене?”; „Де рождається Христос?”; Так що ви врадите?; 

Що відповісте?; Допоки не насититесь ви пороками вашими?; 

/ чи се не ангел водив Олександра? Чи не він поган побіждав і 
всіх еллінів-кумирослужителів?; спонукальні: Прийдіть-но оба 

до рідні своєї, до нас; „Увійди-но до рабині моєї”; „Старшу 

візьми”; „Удар жезлом по морю!”; „Хваліте господа, всі 

народи, прославляйте його, всі люди”; вони можуть бути як 
окличними: „Радуйся, руськеє пізнання бога!”; „Уже нам тут 

полягти. Ударимо мужньо, браття і дружино!”; „Се город 

мій!”; О злая облудо людськая!; „Удар жезлом по морю!”, так і 
неокличними: Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні. 

Зафіксовано найбільшу кількість розповідних речень. 

Рідше використано питальні (хоча цей різновид доволі чітко 
окреслений), найменше – спонукальні. Можливо, це пов’язано 

з тим, що головне завдання повісті – повідати, повідомити, 

розказати читачеві про історію української держави ‒ Київської 

Русі та історію наших предків – слов’ян-русичів. 
Подекуди у „Повісті минулих літ” трапляються 

незакінчені (обірвані) речення: Не чудесами спокушати.... Ці та 

інші структури в цілому формують „живий” стиль викладу. 
Привертає увагу порядок слів у історичній пам’ятці. 

Як переконуємося, послідовно превалюють структури 

з непрямим (інверсійним) порядкомслів: І був [тоді] один 
народ.[868]. Почав цесарствувати [в Греках] Василій. Почав 

княжити [в Києві] Ярополк. І взяв волость його Ярополк. І так 

убитий був Ярополк. Піднялися оружн вятичі. Пішов Володимир 

на ятвягів. ПішовВолодимир на радимичів. У шостий же день 
сотворив бог людину. Це зумовлено урочистим тоном викладу, 

прагненням увіковічнити подієвість. 
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Отже, аналіз синтаксичних структур у тексті „Повісті 

минулих літ” схиляє до думки, що наша мова вже у XII ст. була 
сформованою, чітко окресленою в плані синтаксичної 

організації, хоча й продовжувала активно розвиватися. 

Література 
1. Енциклопедія „Українська мова”. К., 2000 // Режим 

доступу: litopys.org.ua/ukrmova/um.htm; 2. Повість минулих літ: 

літопис / переклад В. Близнеця. К.: Веселка, 1982. 226 с. 

 
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ІСТОРИЗМІВ У МОВІ ЗМІ 

(НА ПРИКЛАДІ „ДЗЕРКАЛА ТИЖНЯ”) 

Вікторія Бєкєтова (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Кравченко О. Л. 

Мова публіцистичних текстів фіксує перерозподіл 
активної й пасивної лексики, свідчить про розширення 

сполучуваності слів, про збагачення словника новотворами, 

про поєднання усної й писемної форм в інтернет-ЗМІ тощо. 
Мета дослідження полягає в з’ясуванні функції історизмів 

у матеріалах видання „Дзеркало тижня”. 

Історизми – це слова, що вийшли з ужитку у зв’язку 
зі зникненням реалій, які вони називали. 

Вони використовуються переважно в художній літературі й 

надають твору урочистості, піднесеності, відтворюють колорит 

зображуваної доби, типізують та індивідуалізують риси 
характеру персонажів, надають зображуваним подіям певної 

експресії, іронії, викликають жартівливо-гумористичний ефект. 

Функції історизмів у публіцистичному мовленні відрізняються. 
На думку А. Капелюшного, історизми в публіцистиці 

„переважно вживають: 1) для відтворення колориту доби; 

2) в суто номінативній функції” [3, с. 102]. Проте аналіз 
матеріалів аналізованого видання засвідчив, що стилістичне 

навантаження історизмів ширше: 

- зіставлення фактів сучасності з подіями, що відбувалися 

в минулому: „По-перше, я цілком усвідомлюю, що кіно 
під маркою „Байрак” – це кіно, яке кінокритики-профі 

переважно вперто ігнорують. По-друге, Оксана Байрак так само 
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вперто продовжує знімати мелодрами з обов’язковим  

хеппі-ендом, незважаючи на жодні сюжетні провали та 
невідповідність. І, по-третє, що логічно впливає з перших двох 

застережень, підходити до кінопродукту авторства Оксани 

Байрак із «аршином общим» не варто” [2]; 
- іронії: „На думку правозахисника, тим самим суддя дала 

зрозуміти, що «не ваша справа, холопи, які рішення стосовно 

вас приймає цар і його бояри, не турбуйте їх, прийняли, отже, 

так було треба, знайте своє місце»” [1]; 
- номінативна: „В Конституцію можуть повернути волості 

і повіти в рамках децентралізації” [4]; 

- оцінно-характерологічна: „«Окрім організації вчинення 
особливо тяжких злочинів проти особи (замовного вбивства), 

колишній нардеп від БЮТ та ПР Олександр Шепєлєв 

(як останній яничар) подався служити ФСБ Росіі, продавши 

не лише власну совість (душу він давно продав), а і власну 
Батьківщину», – написав Матіос на своїй сторінці в Facebook” 

[5]; 

- відтворення колориту доби: „Це відбилося і на атмосфері 
в сім’ях. Деякі сім’ї згуртувалися, стали міцнішими, стиснулися 

в один «куркуль». Інші, навпаки, стали слабшими, занурилися 

в атмосферу роздратування, конфліктів” [6]. 
Отже, історизми неактивно використовуються 

в матеріалах „Дзеркала тижня”. Вони вживаються, 

щоб відтворити зображувану епоху, охарактеризувати явище, 

процес, особистість, зіставити факти сучасності з подіями, 
що відбувалися в минулому тощо. Найбільш поширена функція 

застарілої лексики – номінативна функція й створення 

іронічного ефекту. 
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НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІЯ СЕЛА ВАРВАРІВКА 
ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Тетяна Бідюк (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир, студентка) 
Наук. керівник – доц. Гримашевич Г. І. 

Прізвиська є відображенням особливостей певного 

діалекту, способу життя сільської громади, менталітету та 

культури українців. З давніх часів їх використовували 
як матеріал для творення прізвищ. Водночас процес творення 

прізвищ давно припинився, а виникнення прізвиськ триває й 

сьогодні.  
У сучасному мовознавстві наявна невелика кількість 

наукових праць, у яких досліджено, класифіковано та вивчено 

природу прізвиськ. В ономастиці відомі дослідження 
І. Сухомлина, М. Худаша, П. Чучки, у яких визначальним є 

історичний аспект вивчення прізвиськ, питання їхнього 

походження та становлення. Деякі українські мовознавці 

досліджували регіональне поширення прізвиськ та особливості 
їхнього функціонування в різних зонах українського діалектного 

континууму: Н. Шульська (Західне Полісся), О. Антонюк 
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(Донеччина), В. Чабаненко (Нижня Наддніпрянщина) та ін. 

Актуальність дослідження цього класу онімної лексики 
полягає в недостатньому розпрацюванні теоретичної бази 

у вітчизняному мовознавстві, оскільки неофіційна антропонімія 

багатьох регіонів України досі не була в полі зору лінгвістів. 
Нині це питання потребує глибшого дослідження, узагальнення 

вже відомих фактів, систематизації наявної інформації та 

введення до наукового обігу нового матеріалу з інших зон 

України, що й підтверджує актуальність нашої наукової 
розвідки як частини більшого за обсягом наукового 

дослідження, оскільки неофіційна антропонімія с. Варварівка 

Олевського р-ну Житомирської обл. досі не була предметом 
спеціального наукового вивчення. 

В україністиці відомі різні дефініції поняття прізвисько. 

Зокрема, Н. Шульська, визначає прізвисько як „неофіційне 

найменування особи чи кількох осіб, яке дає інша людина, 
щоб підкреслити особливу домінантну рису, що відрізняє 

іменованого від інших, ідентифікує, конкретизує його” [3, с. 6]. 

Як відомо, одні прізвиська дають людині на певному етапі її 
життя, а деякі дістаються в спадок (за П. Чучкою, однопоколінні 

та спадкові). П. Чучка вказує, що спадковий тип найменувань 

передається за схемою „батько – син – онук – правнук” або 
так само жіночою лінією [2, с. 240 – 241]. 

Як зазначають сучасні дослідники, термін „прізвисько” 

має в собі мотиваційні й функціональні ознаки. Зокрема, 

М. Наливайко дає таке визначення: „Це неофіційне йменування, 
яке дають номінатори особі чи колективові людей 

за індивідуальними ознаками, а також за спорідненістю та 

свояцтвом між носієм і членами родини для ідентифікації й 
конкретизації” [1, с. 28]. 

Неофіційні найменування відображають позитивну чи 

негативну експресивно-емоційну оцінку носія, тобто є  
іменами-конотатами. Назвиська давали як окремій особі, так і 

колективові. Тому розрізняють індивідуальні та колективно-

територіальні прізвиська. 

Мета нашої наукової розвідки – проаналізувати 
відантропонімні прізвиська, зафіксовані в середньополіській 

говірці с. Варварівка Олевського р-ну Житомирської обл. 
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Джерелами дослідження слугували неофіційні 

антропоніми з різними мотиваційними ознаками 
(понад 200 одиниць), зібрані польовим методом у зазначеній 

говірці. 

Серед усієї сукупності індивідуальних прізвиськ 
досліджуваного населеного пункту Олевщини, елементи якої 

було досліджено, виокремлюємо відапелятивні та 

відантропонімні, натомість у цій статті акцентуємо увагу саме 

на останніх, які мають широку мотивувальну базу. У народно-
побутовій антропонімії села Варварівка активно функціонують 

родичівські (генесіонімні), відіменні прізвиська, відпрізвищеві, 

відтопонімні, прізвиська, мотивовані іменами, прізвищами 
відомих осіб, які характеризують іменованого через когось 

із його родичів.  

Родичівські, або родинні (генесіонімні), прізвиська 

заміжніх жінок утворені від імені чоловіка, його прізвища, 
прізвиська або навіть апелятивної особової назви. 

У досліджуваній говірці зафіксовано такі андроніми: 

Шендериха < прізвисько Шандер, Ступачиха < прізвище 
Ступак, Зеручиха < прізвище Зейрук, Євтєїха < прізвище 

Євтєєва, Майгуниха < прізвище Майгун, Карпиха < Карпо, 

Елєтричка < чоловік працював електриком, 
Митропаниха < ім’я чоловіка Митропан, 

Стасевичка < прізвище Стасевич, Смолячка < прізвище 

Смоляк. Зафіксовано андроніми від імені чоловіка: 

Хомиха < ім’я чоловіка Хома, Ромашка < ім’я чоловіка Роман, 
Лавренихам < ім’я чоловіка Лаврен, Пецьманиха < прізвисько 

чоловіка Пецьман. Іменування, утворені від імені чоловіка, 

функціонують здебільшого разом з іменем жінки в розмовно-
побутовому варіанті. 

Утворення патронімів – найменування сина чи дочки 

на основі батьківського імені – простежуємо за умови, 
якщо батько відзначався виразними внутрішніми чи фізичними 

рисами, найчастіше негативними. Зокрема, зафіксовано 

такі прізвиська за іменем, прізвищем, прізвиськом батька: 

Пилипеїха < від імені батька Пилип, Савчиха < від імені батька 
Сава, Петришка < від імені батька Петро, Мефодія < від імені 

батька Мефодій, Герасимиха < від імені батька Герасим, 
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Макарчучка < прізвище батька Макарчук, 

Микитьониха < прізвисько Микитьон, Пропатроніми – 
прізвиська за іменем, прізвищем, прізвиськом діда: 

Семеніха < дід Семен, Герасимиха < Герасим, 

Бенеда < Бенедикт, Кандруха < дід Андрій, Іванець < дід Іван, 
Федькова < дід Федір, прізвищем діда і прадіда по материній 

лінії (Гаврилюкова, Карпова), прізвиськом (Шибатєїха, 

Довбешка, Немка), апелятивним означенням (Поштарка, 

Ментова, Прапорова). 
Матроніми становлять один із розрядів родичівських 

прізвиськ. На Житомирщині діти часто отримують прізвиська за 

матір’ю, якщо вони росли без батька або якщо дитина є 
позашлюбною. Матроніми – прізвиська за іменем, прізвищем, 

прізвиськом матері: Павлинина < Павлина, Зойчин Славко < Зоя, 

Соломинина < прізвисько Соломина, Ксеньчина Зоська < 

Ксенька, Малярчишина < прізвисько Малярчиха, Маринчин 
Іван < Маринка, Федосіна Люба < ім’я Федося, Ганнушка < 

Ганна; апелятивного означення особи: Богдан Вчительчин < 

вчителька. Проматроніми – прізвиська за іменем, прізвищем, 
прізвиськом баби: Ганечка < Ганечка, Ксеньчина Марійка < 

Ксенька, Парасій < Парася, Вольжина Люба < Ольга, 

Михайлишин Славко < Михайлина). 
Зафіксовано гінеконіми – іменування чоловіка 

за дружиною, утворені від імені дружини (Маришин Микола, 

Олин Славко, Паращин Василь). 

Класифікація неофіційних антропонімів багатоаспектна й 
включає мотиваційні, семантичні й структурні параметри. 

Найрозгалуженішими є мотиваційні класифікації (за фізичними, 

зовнішніми якостями, психічними рисами, родом діяльності, 
особливостями мовлення, вчинками, етнічними й 

територіальними ознаками, місцем у громаді тощо). Семантичні 

класифікації пов’язані з мотиваційними й включають лексико-
семантичні розряди лексики, від якої походять прізвиська та 

напрями метафорично-метонімічних перенесень.  

Отже, відантропонімні прізвиська досліджуваного 

населеного пункту сьогодні – явище живе, постійно 
поповнюване, яке регулюється носіями, має виразні діалектні 
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риси, зумовлені належністю говірки до середньо поліського 

етномовного ареалу. 
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МОВА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ІВАНА НИЗОВОГО 

Денис Богатіков (ДЗ „Луганський національний 

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

Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Найпоширенішим у літературознавстві є розуміння стилю 
як індивідуальної творчої манери окремого письменника. Стиль 

письменника повʼязаний не лише з обраним художнім методом, 

а й із творчою індивідуальністю митця.  
Художній стиль вважається одним з найпотужніших і 

найбільших стилів мови, який розглядається як узагальнення й 

поєднання всіх стилів, оскільки письменники органічно 

вплітають елементи тих чи інших стилів до своїх творів 
для надання їм більшої переконливості та достовірності 

в зображенні подій. Художній текст розкриває творчий задум 

автора, який використовує все багатство лексики, можливості 
різних стилів, емоційність мови з метою впливу на уяву та 

почуття читача. 

Основними ознаками художнього стилю є образність 
(образ-персонаж, образ-символ, словесний образ, зоровий образ; 

тропи: епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, 

перифрази тощо; стилістичні фігури); естетика мовлення, 

призначення якої – розбудити в читача почуття прекрасного; 
експресія та інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, 

ввічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, 
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іронічне, зневажливе, грубе); конкретно-чуттєве живописання 

дійсності; суб’єктивізм розуміння й відображення (світогляд, 
світовідчуття і, відповідно, світовідтворення автора спрямоване 

на світосприйняття й інтелект читача) [4]. 

Метою нашої розвідки є дослідження мови поетичних 
творів І. Низового в аспекті використання засобів образності. 

Матеріалом дослідження слугують вірші „Терикони”, „Ще вита 

незримо над садами”.  

Відомий український поет, публіцист, член Національної 
спілки письменників України, І. Низовий більшість свого життя 

прожив на Луганщині. Твори поета присвячені подіям, які 

пов’язані з його рідним краєм, родиною, друзями. 
Поезія „Терикони” належить до жанру громадянської 

лірики, присвячена шахтарям і тяжкій шахтарській праці: 

Мозолі шахтарської землі,/ Терикони в сивій ковилі / Втомлено 

бугряться і димлять,/ Мозолі Донбасові болять [1, с. 46]. 
Образ териконів уособлює негативний наслідок праці шахтарів.  

Основними засобами образності в досліджуваному творі 

є метафори: терикони бугряться і димлять; мозолі болять 
[Там само]. Автор співвідносить знівечену землю з руками 

людей, що тяжко працюють. і так само, як страждають шахтарі 

від тої шкоди, що їм завдала тяжка праця, від цієї праці та її 
результатів стражає рідна земля.  

Епітети шахтарської землі; сиві ковилі [Там само] 

виступають художнім означенням предмета, що надає йому 

емоційної характеристики.  
Поезія І. Низового відзначається також яскравою 

мовною виразністю: Ще вита незримо над садами / Серпня 

незбайдужіла душа./ Груша, вся обвішана плодами,/ Радості 
гасить не поспішала./ Ще дзвінка цикада пилорами / Коника 

в траві не заглуша,/ І вита незримо над садами / Серпня 

незбайдужіла душа [3, с. 50]. 
За жанром цей твір належить до пейзажної лірики. 

Опис серпневого дня в природі є одним із узагальнюючих 

образів у творчості І. Низового. Основні образні засоби поезії – 

метафори, за допомогою яких автор передає читачеві відчуття 
ліричного героя наприкінці літа, перед початком осені, а саме 

те, що в цьому „міжсезонні” можна спостерігати останні дні 
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літнього спокою перед бурхливими змінами осені: груша гасить 

не поспішала; цикада не заглуша; вита душа). Епітет 
незбайдужіла душа збагачує поезію новим емоційним сенсом, 

додає до тексту певної мальовничості й насиченості.  

Отже, мова поезій І. Низового насичена яскравими 
епітетами й метафорами, що дозволяють глибше зрозуміти 

ідейно-естетичний задум автора. Твори репрезентують глибину 

осмислення автором важливих загальнолюдських проблем. 

Література 
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ХУДОЖНІ ТЕКСТИ ПІДРУЧНИКІВ З ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Наталія Богданець-Білоскаленко (Інститут педагогіки 

НАПН України, м. Київ, головний науковий співробітник 
відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної 

літератури) 

Педагоги минулого добре розуміли, яку роль 

у формуванні особистості виконує художня література. Відомий 
мовознавець О. Потебня визначав літературу як важливий засіб 

інтелектуального, морального, естетичного виховання, 

що позитивно впливає на почуття і розум дитини. 
Читання ж у початкових класах посідає важливе місце. 

Вчитель привчає дитину виконувати інтелектуальну працю, 

адже саме робота з книжкою – це і є та складна інтелектуальна 
діяльність, що пробуджує любов до читання, переконує 

в необхідності дружити з книжкою, відчувати її користь 

у повсякденному житті. Змістовна книжка впливає на розум та 

емоції людини, на формування позитивних рис особистості. 
Завдяки читанню, діти ознайомлюються з багатьма сторонами 

життя людей, з моральними нормами поведінки, особливостями 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 48 

людських стосунків, з минулим рідного краю, хвилюючими 

сторінками історії, традиціями народу. Учні поглиблюють 
свої уявлення про природу, тварин, навколишній світ; вчаться 

відчувати красу і силу слова, прилучаються до культурних 

здобутків інших народів. Н. Побірченко підкреслює: “Читаючи 
художню літературу, дитина вчиться оцінювати життєві явища, 

об’єкти живої природи, і на цій основі сприймає і оцінює красу 

навколишнього, красу людських почуттів, осмислює дійсність 

з погляду загальнолюдських цінностей” [2, 9]. 
У дошкільному віці малюк знайомиться з книжкою 

переважно візуально і друковане слово сприймає на слух, 

а в початкових класах дитина вже самостійно користується 
книжкою, пізнає її зміст. Читання книжок відкриває кожній 

людині світ незвіданого. Потрібно, щоб читання було активною 

працею, яка викликає у свідомості дитини безліч самостійних 

думок, спостережень і порівнянь. Читання сприяє розвитку 
інтелекту. Такими здібностями є спостережливість, пам’ять, 

творча уява і логічне мислення. 

Твори, що містять сучасні підручники з літературного 
читання, безпосередньо впливають на дитину, сприяючи 

послідовному розвитку загальнолюдських ціннісних орієнтирів. 

Через друковане слово дитина вчиться пізнавати, цінувати, 
любити. „Твори літератури, що мають високий морально-

естетичний потенціал, здійснюють величезний вплив 

на становлення особистості школяра – збагачують його 

духовний світ, вчать знаходити прекрасне в житті, природі, 
вчинках людей, у творах мистецтва” [3, 55].  

Проблеми виховного впливу художньої літератури та 

літератури науково-популярного змісту на особистість читача 
завжди хвилювали українських педагогів-практиків і педагогів-

учених. Зокрема, на початку ХХ ст. про це йдеться у працях 

Х. Алчевської, О. Барвінського, Олександра Білоусенка 
(О.Лотоцького), Б. Грінченка, Т. Лубенця, С. Русової, Я. Чепіги, 

С. Черкасенка. Думкам видатних педагогів минулого 

притаманна деяка непослідовність, і тому не склалося чіткої 

науково-педагогічної теорії, але є багато слушного й 
актуального для сьогодення. Наприклад, Б. Грінченко з приводу 

дитячої книжки писав: „У житті сучасної грамотної дитини 
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книжка має вже значення. Як тільки навчилася дитина читати, 

вона вже придбала нове поле для праці своєї думки. Раніше 
тільки те або інше оточення, серед якого дитина жила, було для 

неї цим полем. Тепер її дитячий світогляд значно розширився” 

[1, 28]. 
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КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

РОБОТИ НАД ОБРАЗНІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Неллі Бондаренко (Інститут педагогіки НАПН України, 

м. Київ, старший науковий співробітник) 

Згідно з чинною програмою для закладів загальної 
середньої освіти з російською мовою навчання (рівень 

стандарту) в 11-му класі основна увага зосереджується 

на комунікативно-стилістичних якостях мовлення та елементах 

практичної риторики, присвячених розвиткові у випускників 
навичок публічного мовлення. 

Перед старшокласниками стоїть завдання вдосконалювати 

володіння комунікативно доцільним та дієвим українським 
мовленням на основі засвоєння його комунікативно-

стилістичних якостей – змістовності, точності, логічності, 

чистоти, виразності, багатства, доцільності та ефективності, 
а також розвивати на їх основі риторичну діяльність. 

Змістовність означає обізнаність мовця із предметом мовлення 

(про що йдеться), інформаційну достатність, пізнавальну 

наповненість, конкретність, переконливість мовлення. Точність 
– це строга співвіднесеність слів з означуваними предметами і 

явищами дійсності; логічність – відповідність сказаного 
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(написаного) певним реаліям життя, продуманість, семантична і 

структурна впорядкованість мовлення; чистота – 
це естетичність мовлення, недопущення у нього елементів, 

невластивих літературній мові (діалектизмів, жаргонізмів тощо), 

порушень орфоепічних, лексичних та інших норм; виразність – 
такі особливості структури мовлення, які підтримують увагу й 

інтерес у слухача (читача); багатство – різноманітність мовних 

засобів, значний обсяг активного словника, розвиненість 

граматичного ладу мовлення; доцільність та ефективність – 
відповідність мовлення меті й умовам спілкування, 

його дієвість. 

Зазначені комунікативно-стилістичні якості мовлення 
формуються не почергово, а комплексно, на основі теоретичних 

відомостей, зміст навчання яких викладено у вступній частині 

розділу „Культура мовлення” та в окремих цілісних фрагментах 

програми, присвячених конкретним ознакам зразкового 
мовлення. У результаті засвоєння розділу одинадцятикласники 

удосконалять власне мовлення відповідно до норм української 

літературної мови, навчаться аналізувати мовні засоби 
з урахуванням стилістичного аспекту їх функціонування 

у мовленні, зможуть оцінювати і свідомо добирати їх 

для створення власних висловлень; оволодіють різними 
способами вираження того самого змісту, багатством лексичної 

і граматичної синонімії української мови. Врахування 

комунікативно-стилістичних якостей зразкового мовлення 

у побудові власних висловлень істотно вплине на ефективність 
мовленнєвої й зокрема риторичної діяльності старшокласників. 

Ми цілком поділяємо думку Надії Бабич, що „якість мовлення 

прямо пропорційна розумовому, духовному, етичному, 
естетичному, емоційному розвиткові” [1, с. 140]. 

 Образність мовлення як одну з комунікативно-

стилістичних його ознак виокремлює П. Дудик. 
Він характеризує образність як „спосіб передавання певних 

понять через художні образи, якими відтворюється не зовсім 

звичне бачення, сприймання людиною навколишнього світу і 

себе в ньому. Найповніше, – зазначає дослідник, – образне 
мовлення реалізується в художньому стилі мовлення” [4, с. 316]. 
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Образність мовлення є об’єктом вивчення філософії, 

психології, мовознавства, літературознавства, лінгводидактики. 
У працях науковців (Н. Бабич, В. Виноградов, Н. Гавриш, 

І. Гальперін, Д. Годлевська, Б. Головін, П. Дудик, Л. Кулибчук, 

Н. Лаврусевич, Л. Мацько, Т. Мельник, М. Пентилюк, 
Д. Розенталь, Л. Фоміна, З. Франко та ін.) дається різноаспектне 

обґрунтування сутності поняття „образ”, „образне мовлення”, 

„образність”, „образність мови”, „образність мовлення”, 

«виразники образності”. Образність вони розглядають 
як здатність викликати наочно-чуттєві уявлення засобами мови 

й оперувати наочно-образними уявленнями. Образність 

дослідники визначають як властивість літературного мовлення 
подавати інформацію в яскравій, оригінальній, предметно-

чуттєвій формі; застосування особливих словосполучень, 

які підсилюють семантичні поля додатковими експресивними й 

емоційними нюансами. 
До мовних засобів творення образності мовлення науковці 

відносять: фонетичні (алітерація, анафора й епіфора звукові, 

асонанс, звуконаслідування); інтонаційні (логічний наголос, 
ритмомелодика, паузи, темп); лексико-семантичні (багатозначні 

слова, метафори, синоніми, антоніми, омоніми, гіпербола, 

анафора й епіфора словесні); фразеологічні; морфологічні 
(форми слова); синтаксичні (крилаті вислови, паралелізм, 

інверсія, градація, риторичне запитання); словотворчі (авторські 

неологізми).  

Образне мовлення пов’язане з емоційною сферою 
особистості. Воно протиставляється необразному, налаштовує 

на почуттєво-емоційне сприймання довкілля й суспільного 

життя, найвиразніше передає емоційний стан людини, 
програмує позитивне або негативне ставлення людини 

до оточення, спонукає до відповідних роздумів, висновків, 

висловлювань, дій.  
Стилі з огляду на їх специфіку потребують різних 

комунікативних якостей мовлення, що визначають їх мовне 

оформлення. Тому образність як комунікативно-стилістична 

якість мовлення нерівномірно представлена в різних його 
стилях. Найповніше і найвичерпніше вона виявляється 

у художній літературі в усьому розмаїтті її жанрів. Образність 
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властива і розмовному стилю, частково публіцистичному, 

деякою мірою – науковому й непритаманна офіційно-діловому. 
Образність художнього мовлення випливає з його основної 

функції і мети – образно відтворювати дійсність, змальовувати 

життя через образи, втілені у слові, естетично впливати 
на читача/слухача за допомогою художніх образів – і таких 

стильових якостей як художня образність, експресивність, 

поетичність, емоційність, естетичність. Художній текст 

є художньою моделлю життя в різних його проявах, системою 
образів, які розкриваються через емоційно-експресивну лексику, 

синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми, тропи і 

стилістичні фігури, авторську мовотворчість. Художній стиль 
є природним середовищем їх функціонування.  

Образне мовлення здобувачів освіти на уроках української 

мови розвивається під час вивчення норм сучасної української 

літературної мови, основ публічного мовлення, відомостей 
про комунікативно-стилістичні якості мовлення, роботи 

над текстами відповідного спрямування, виконання завдань і 

вправ.  
Розвиток у здобувачів освіти синестезійного сприймання 

світу, що стимулює образні уявлення, можливий лише на основі 

міжпредметних зв’язків української мови з літературою. Вона 
досліджує асоціативну образність, „змістово згущене 

асоціативне художнє слово” (Г. Клочек), де зливаються пряме й 

образне називання, переходить від опису предмета (почуття, 

явища) до заглиблення в його суть. Оперування метафоричним 
словом, яке викликає різноманітні асоціації, синтез словесних та 

іншомистецьких способів вираження робить мовлення 

виразнішим, багатшим, а спілкування – ефективнішим. 
Тому лінгводидактам важливо враховувати напрацювання 

літературознавців і фахівців з методики літератури. 

Так, А. Фасоля [6] вважає, що прочитання тексту 
має ґрунтуватися на особливостях його сприймання, а в процесі 

„розшифрування” тексту доцільно застосовувати ті самі 

прийоми, які використовувалися автором під час його 

створення. З-поміж них науковець виділяє такі: 1. Ефект 
оберненої воронки, в широкий отвір якої через наші органи 

чуття із безлічі звуків, предметів, речей, запахів вливається 
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багато, але крізь вузький отвір свідомості витікає значно менше. 

Що саме пройде крізь отвір, залежить від внутрішнього 
налаштування кожного. Суть ефекту оберненої воронки полягає 

в реконструкції загальної картини за окремими деталями 

(які пройшли крізь вузький отвір). 2. Загальні абстрактні 
картини створюються на основі конкретних уявлень, 

які необхідно формувати у читача ґрунтуючись на його 

власному досвіді. 3. Сприйняти образи можна лише залучивши 

життєвий досвід, видобувши з пам’яті конкретні образні 
картини, а якщо таких немає, – сконструювавши їх. 

4. Поетичний твір – це „покривало, розтягнуте на вістрях 

кількох слів” (О. Блок), завдяки яким він існує. Спираючись 
саме на ці слова, можна проаналізувати вірш, глибоко 

проникнути в зміст, структуру, мову, настрій. 
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Наук. керівник – доц. Титаренко В. М. 
Творча діяльність Дем’яна Наливайка досі залишається 

ґрунтовно не дослідженою. Маємо потребу дослідити пам’ятки 
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української мови, створені автором, зіставити 

церковнослов’янський текст та його переклад простою 
староукраїнською мовою, зокрема в „Лѣкарстві на ωспалый 

оумыслъ чоловѣчїй”. 

Ряд учених досліджували творчість Д. Наливайка, 
зокрема Л. Гонтарук розкрила специфіку перекладних творів 

автора, О. Астаф’єв простежив еволюцію форм ідентичності 

в його текстах, В. Мойсієнко описав особливості мови 

„Лѣкарства…”. Водночас особливості перекладу „Лѣкарства 

на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй” в історії української мови 
все ж залишаються не достатньо вивченими. 

Актуальність дослідження визначається потребою 

глибшого дослідження мовних пам’яток староукраїнської мови, 
зокрема „Лѣкарства на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй” 

Дем’яна Наливайка. 

Л. Гонтарук слушно зазначає, що Дем’ян Наливайко 
є одним із представників Острозького культурного осередку 

кінця XVI  першої половини XVII ст., з огляду на це його 

діяльність відображає загальні інтереси членів цього наукового 

центру. Острозькі культурні діячі (Г. Смотрицький, 

Д. Наливайко, Х. Філалет та інші митці) надавали великого 
значення церковнослов’янській як мові богослов’я, літургії та 

„вищих верств” культури, проте культивували поряд із нею 

просту мову як засіб освіти, поточного літературного вжитку, 

публіцистики.  
Д. Наливайко писав різні за обсягом праці простою мовою 

(перекладні та оригінальні): передмови до „Часослова” (1602), 

„Октоїха” (1604, Дермань), вірші до „Лікарства…”, 
плач „Лемент дому княжат Острозьких” (1604 р., Дермань), 

здійснював переклади творів Й. Златоустого „Лікарство 

на оспалий умисл чоловічий”, „О слові Давида пророка” та 
твору Василія Великого „Тестамент” (1607 р., Острог), 

переклади сентенцій із Біблії та творів Отців церкви 

„Лекції словенськії Златоустого от Бесід євангельських от ієрея 

Наливайка вибраниє” (перед 1627 р., Острог). 
У тогочасній Україні богословських праць, написаних 

українською мовою було небагато, порівняно 
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із церковнослов’янськими творами. Переважно це передмови, 

звернення до читача чи посвяти на герб. Наприкінці XVI – 
у першій половині XVII ст. було переписано та видрукувано 

українською мовою низку богослужбових пам’яток, серед них 

п’ять Євангелій, ряд так званих Учительних Євангелій 
(друкованих та недрукованих), богословські твори, а також 

переклади Д. Наливайком творів Василія Великого та Йоана 

Златоустого. З огляду на такий контекст стає зрозуміло, що його 

роль була досить вагомою у створенні української 
богослужбової, а отже, і писемної мови XVI – першої половини 

XVII ст. [1, с. 114]. 

Л. Гонтарук пише: „У виборі текстів для перекладу 
Д. Наливайко дотримувався традиції. Перекладні та редаговані 

в монастирях, міських церковних школах та магнатських 

резиденціях праці Йоана Златоустого й інших Отців церкви 

посідали чільне місце серед богословських праць” [1, с. 114]. 
Характерною особливістю письмової діяльності 

Д. Наливайка було те, що автор писав один і той же твір 

паралельно двома мовами: староукраїнською та 
церковнослов’янською. Побудова творів таким чином була 

новаторською. Імовірно, до Д. Наливайка спроба паралельно 

подати церковнослов’янський текст і його переклад простою 
мовою була здійснена на початку 70-х років ХVІ ст. у Євангелії 

В. Тяпинського [1, с. 114].  

Мета дослідження – проаналізувати добір синонімічних 

слів у церковнослов’янській та староукраїнській частині твору 
„Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй” Д. Наливайка. 

Зіставляючи церковнослов’янський текст та його 

інтерпретацію простою мовою, виявляємо значну кількість 
синонімів різних видів, за допомогою яких і був здійснений 

переклад.  

Найчастіше автор використовує різнокореневі синоніми: 

іюдεйских  жидовъ 2, храма  црк҃ви 3, ковчεгъ – скрыню 3, 

сквεрнымъ  шкодливымъ 4, гл҃ати – мовити 4, сѣтоую – 

жалоую 4, творити – чинити 4, нεчεстивү – бεзбожноую 5, 

мл҃ѧѱи – просѧчи 6, бл҃жεнныи  с҃тыи 6, лоуковый  хитрый 8, 

сдѣлати – оучинити 11, творитъ – чинит 12, изначала  
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спочаткү 12, пεѱъ – пѣч 14, истинεнъ – правдивыи 16, чюдно – 

дивно 18, въздаѧнїε – нагородү 29, казни – карати 29, гордостїю 
– пыхою 31, банѧ – лазнѧ 35, въздоуха – повѣтрю 40, ωтроча – 

дитѧ 41 та ін.  

Відповідно знаходимо й спільнокореневі синоніми: 
помыслом – оумысломъ 11, чюдεси – чюдо 16, вѣровалъ – 

оувѣрил 16, инѣмъ  иншимъ 16, оудивлεнїε – дивү 17, ничто – 

нѣчого 18, свѣдитεльствоуεтъ  просвѣдчаεт 20, посрεдѣ – 
впосродокъ 102, писанїε – писмо 119.  

До церковнослов’янізмів автор подавав український 

відповідник, який відрізнявся питомою рефлексацією, 

зокрема неповноголосні – повноголосні форми: здравїю – 
здоровьѧ 13, ѩко жε врана – ѩкъ ворона 55, ω чрεва – с чεрεва 

57, власы – волосами 69. 

Деякі слова при перекладі взагалі не були змінені автором: 
рай – рай 21, конεцъ – конεцъ 24, гεεноу – гεεноу 27, моукою – 

моукою 32, ωнѣмъ – ωнѣмъ 33, роукү – роукү 47, травный – 

травный 99, конѧ – конѧ 149, оучεникъ – оучεникъ 161, оухо – 

оухо 163, оуста – оуста 171. Переважно це були 
загальновживані слова в церковнослов’янській та 

староукраїнській мовах. 

Виокремили також такі види синонімів: 

 абсолютні: затворивъ замкноулъ 20, въздоуха – 
повѣтрю 40, гръстї – жмεнεю 45, нεчεстивымъ – нεзбожники 

46, птεнца – пташата 56, исцѣлити – злѣчити 63, дроужε – 

товарышү 97, юности – молодости 117, врачъ – лѣкаръ 148, 

конεхранитεлю – конюшомү 149, житεльства – живота 172, 
кожи – скоура 57; 

 семантичні: моужεй – людεй 43, нεчεстивымъ – 

нεзбожники 46, стεбль – розки 47, рабнымъ – слоуги 49, 

колεсницоу – воζь 117, ωтроча – дитѧ 41, моужεй – людεй 43, 
лицεмъ к лицоу – тварү в твар 44, εдиноборци – катовε 54, 

дш҃εвныѧ страсти  дш҃εвныε ʐараʐы 166, животномъ – 

быдлү 169, ловцоу– мысливцεви 149, оукрашεнїε – оурода 169, 

дш҃εвныѧ страсти  дш҃εвныε ʐараʐы 166. 

Виявляємо низку слів, які лексично однакові, 

а їх переклади відрізняються лише графічно: анъкѵрү  анкіры 7, 
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и ѕвѣрѧ – и ʐвѣрѧ 14, слиноу – слинү 58, εлεнїε – єлεнѣм 160. 

Можемо припустити, що наявність таких слів у творі, зумовлена 
впливом різних письмових традицій: української, 

західнослов’янської (польської мови) та південнослов’янської 

(церковнослов’янської мови). 
Не зважаючи на те, що значна частина лексики 

„Лѣкарства…” збереглася в сучасній мові знаходимо велику 

кількість архаїзмів: къ высотѣ – на высокость 6, свѧзанны – 

ωковавши 14, бεзаконїѧ – нεправости 14, казнь – карность 19, 
съчεтавсѧ – εсть поличонъ 20, ωдεжда – оубиры 42, 

нεчεстивымъ – нεзбожники 46, бѣглъци – оурванци 54, 

слоучаютсѧ  трафлѧютсѧ 63, ωдεждү – шаты 74, 

сатанинскїѧ – шатанских 77, житεльства – живота 172. 

Отже, творча діяльність Дем’яна Наливайка є надзвичайно 
важливою, оскільки він писав простою мовою, на якій сповна 

позначилась тогочасна мовна ситуація. Ми виявили, 

що авторська манера автора була новаторською, адже він писав 
один і той же твір двома мовами: церковнослов’янською та 

простою (староукраїнською). Таку побудову творів автор, 

імовірно, запозичив із польської літературної стихії. 
Д. Наливайко широко використовував синоніми різних видів 

(спільнокореневі, різнокореневі, узяті з різних мов, абсолютні, 

семантичні тощо) у творі.  

Література 
1. Гонтарук Л. Церковнослов’янські та українські 

перекладні твори Д. Наливайка кінця ХVI – першої чверті 

ХVІІ ст. : Проблема першоджерела // Проблеми 
слов’янознавства. Львів : Видавництво Львівського 

університету, 2015. Вип. 64. С. 113–124. 2. Лѣкарство на 

ωспалый оумыслъ чоловѣчїй [Текст] : Т. 2 : [транcлітер. текст 

у в комплекті з факсим. вид. „Лѣкарства...” 1607, та наук. 
дослідж.]. / відп. ред. В. Мойсієнко ; упоряд.: Н. Бондар, 

О. Макарова, С. Радомська. Житомир : Євенок О. О., 2017. 

(Пам’ятки української мови XVII ст.). 179, [7] с. 
3. Новікова Т. В. Культурно-історична зумовленість взаємодії 

церковнослов’янської та української мов // Наукові записки 

Національного університету „Острозька академія”. Серія : 
Філологічна. 2014. Вип. 44. С. 211–214. 4. Фаріон І. Руська 
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(українська) мова у духовному дискурсі ХІV-ХVІІ ст. : рецепція 

та реальність // Мандрівець. 2013. №1. С. 60–64. 
 

МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ПОРТРЕТА В КАЗЦІ ГАЛИНИ МАЛИК 
„НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ АЛІ В КРАЇНІ НЕДОЛАДІЇ” 

Марія Ботнарь (НВК „Єпіфанівська ЗОШ І – ІІ ступеня – 

ДНЗ”, учитель; ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”, магістрантка), Маргарита Кравченко 
(ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”, доцент) 

Одним із найважливіших завдань сучасної 
лінгвостилістики є дослідження стилістичних прийомів та 

експресивних засобів мови. Доцільне використання їх 

у необхідному контексті створює сприятливі умови 

для виразного змалювання художніх образів та здійснення 
естетичної  функції художнього твору. Саме портрет персонажа 

є одним із основних засобів створення образу.  

Зацікавлення портретом як жанром художнього дискурсу, 
його типологією й функціями, дослідження способів створення 

словесно-художнього портрета стали предметом наукового 

пошуку численних українських (В. Вовк, Ю. Водяницька, 
Л. Єфімова, К. Кусько, О. Потапова, В Сімонок, О. Ясінецька) і 

російських (Н. Бєляєва, Є. Гончарова, О. Малєтіна, І. Страхова, 

В. Шаховський) учених. Проблемою створення психологічного 

портрета і його роллю в структурі літературного твору 
займаються багато лінгвістів і літературознавців [4, с. 13]. 

Активний аналіз сприяв появі низки тлумачень поняття 

„портрет героя літературного твору”, його типів та класифікацій 
портретного опису. 

Поняття „портрет” може вживатися як у вузькому, так і 

в широкому значеннях. У літературознавстві портрет – це „один 
із засобів характеротворення, типізації та індивідуалізації 

персонажів” [2, с. 562]. Ми говоримо про „широке” тлумачення 

портрета, коли він взагалі не відокремлюється від поняття 

персонажа. 
Портрет героя виокремити у тексті не складно, набагато 

складніше зрозуміти його роль в образотворенні, зрозуміти, що 
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у справді художньому портреті немає нічого випадкового, 

кожна риса зовнішності є проекцією характеру, психологічного 
стану персонажа. Місце портрета літературного героя у творі та 

повнота його зображення залежить від творчого задуму й 

методу письменника, авторського ставлення до персонажа. 
Через портретні деталі, через їх динаміку письменник передає 

сутність людини, її внутрішній світ, а читач, сприймаючи їх, 

засвоює письменникову візію людини й концепцію особистості 

[5, с. 127]. Поряд із пейзажами, інтер’єрами, монологами, 
діалогами портрет сприяє відображенню мовно-естетичного 

змісту твору. 

У створенні психологічного портрета літературного героя 
важливу роль відіграють мовні засоби, які допомагають 

розкрити сутність героїв, розпізнати їх внутрішній світ та 

хід думок. Адже психологічний портрет включає не лише опис 

зовнішнього вигляду персонажа, а й опис його поведінки, 
емоцій, переживань. 

Метою нашої розвідки є дослідження мовних засобів 

створення психологічного портрета головного персонажа 
повісті-казки Галини Малик „Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії”. 

Власне портрет Алі представлено у повісті-казці доволі 
скупо. Автор наголошує, що Аля тільки на перший погляд була 

звичайною дівчинкою: ластовиннячко на носі, дві кіски, ямочки 

на щоках [3, с. 3]. Зменшено-пестливі форми слів вказують 

на позитивне ставлення автора до головної героїні. 
Читач не отримує додаткових деталей зовнішності дівчинки. 

Така, на перший погляд, скупість використання мовних засобів 

парадоксально потужно впливає на читацьку уяву, реципієнт 
стає ніби співавтором, домальовуючи портрет героїні у власній 

свідомості.  

Мовна система містить чимало лексичних одиниць, 
що здатні передати внутрішні почуття. Письменник створює 

в тексті особливу атмосферу, яка викликає в читача конкретні 

емоції, що відповідають задуму автора.  

Спробуймо виділити й проаналізувати мовні прийоми 
створення психологічного портрета Алі, простежити, 
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як за допомогою елементів мовної структури відбувається 

зображення глибинних людських якостей дівчинки.  
Зобразити нелегкий характер дівчинки Г. Малик вдається 

з перших рядків: Ой, як соромно! Як негарно все вийшло! … 

А тато глянув на неї і стиха мовив: – Ех ти! [3, с. 1]. А вдачу 
вона мала незвичайну – нічого, ну зовсім нічогісінько 

не доробляти до кінця. Те, що їй покладуть на тарілку, вона 

не доїсть; те, що дадуть пити, не допʼє. Почне малювати – 

кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну кине знову, 
бо нудно. Або вишиває і те покине, бо нецікаво. Навіть 

заплестися не може до кінця. Заплете одну кіску – а за другу й 

не береться. Так і ходить цілий день одна коса заплетена, 

друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь 

неприємності, як от сьогодні з бабусиним днем народження 

[3, с. 3 – 4]. Між портретами зовнішності й психологічним чітко 

прослідковується різко окреслена протилежність – контраст 
між симпатією до зовнішності героїні та її внутрішня 

„незвичайність”, котра не отримує схвалення. Автор 

використовує синонімію заперечних форм, привертаючи увагу 
читача до того факту, що Аля – звичайна дівчинка 

з незвичайною вдачею. З метою сатиричної індивідуалізації 

образу як стилістичний засіб письменниця обирає оцінну 
конотацію [1, с. 17]: шелепа-недотепа [3, с. 8]. Така експресивно 

„знижена” оцінювальна лексема-просторіччя колоритно 

вписується у створений образ дівчинки. 

Мовний портрет головної героїні є досить динамічним. 
Під час опису подорожі мальованою країною з метою 

зображення допитливості дівчинки автор використовує питальні 

речення, котрі потребують конкретних відповідей від інших 
героїв казки: – Ти часом не знаєш, що це за Недоладія? [3, с. 6]. 

– Невже ніхто не знає дороги звідси?– А де він живе? [3, с.  7]. 

– А як же там живуть без дверей? [3, с. 11]. 
Автор створює психологічний портрет не лише за рахунок 

добору певних лексем, а й будовою речень, їх інтонацією. 

З огляду на вікові особливості читача письменниця 

використовує як повні речення, так і уривчасті: Це… це… 
вишиваний рушничок… – ледве вимовила Аля і почервоніла, як ті 
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нитки [3, с. 1]; Аля обернулася і…[3, с. 2]; Взагалі, можна 

спробувати… Розумієш, який компот…[3, с. 7]. 
Наприкінці казки автор хоче показати, що причиною 

багатьох недовиконаних справ є сама Аля: Вона почала 

розуміти, що теж належить до отих шелеп-недотеп [3, с. 8]. 
З метою передачі причинно-наслідкових дій дівчинки, Г. Малик 

використовує складні речення з підрядним з’ясувальним 

зв’язком: І Аля зрозуміла, що вперше у своєму житті довела 

справу до кінця [3, с. 9]. Головна частина в таких реченнях 
інформаційно неповна й нібито спонукає юних читачів 

до роздумів.  

Бачимо, що психологічний портрет дівчинки набуває 
певних метаморфоз: Тремтячою рукою дівчинка торкнулася 

Недоладькового підборіддя; Аля вся засяяла від задоволення; 

Сонце підбилося височенько, та Аля все ще доробляла – 

малювала, закручувала, прибавляла [3, с. 54]. 
Отже, психологічний портрет головної героїні повісті-

казки „Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії” Г. Малик 

передає за допомогою стилістичних прийомів та експресивних 
засобів мови. Зважаючи на вікове призначення твору, найбільш 

уживаними мовними засобами є контраст та експресивно-

забарвлені лексеми. 
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ЕПІТЕТ ЯК ХУДОЖНЄ ОЗНАЧЕННЯ У ТВОРІ 

„ЗЕМЛЯ ЗАГУБЛЕНИХ, АБО МАЛЕНЬКІ СТРАШНІ КАЗКИ” 

КАТЕРИНИ КАЛИТКО 

Юлія Булдакова (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир, студентка)  
Наук. керівник – доц. Титаренко В. М. 

З метою емоційного та естетичного впливу на реципієнта 

письменники часто використовують найрізноманітніші засоби 
мовної виразності (метафори, метонімію, уособлення тощо) – 

іншими словами, тропи, органічно поєднуючи стандартне 

мовлення й експресію.  
Епітет – широко відомий засіб художньої мови, який має 

досить виразні емоційні властивості. Цей троп характеризує, 

зображує предмети і явища й цим відрізняється від логічного 

означення. Такими своїми якостями він глибоко входить 
у систему категорій художньої семантики.  

„Земля загублених, або Маленькі страшні казки” – збірка 

оповідань Катерини Калитко. За цю книжку письменниця 
отримала премію „Книга року ВВС – 2017”. У „Землі 

загублених” дев’ять текстів, у яких постає цілком окремий – 

химерний і заворожливий – світ: зі своєю географією і 

пристрастями, які, проте, читачу добре зрозумілі. 
У книзі „Земля Загублених, або маленькі страшні казки” 

К. Калитко епітет є також одним із найпоширеніших мовних 

засобів. На нашу думку, суть епітета в цій книзі повністю 
відповідає визначенню Л. Мацько: „епітет – це художнє, образне 

означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість 

явища, предмета, поняття, дії” [1, с. 338] та в енциклопедії 
„Українська мова”: „Епітет – це художнє означення або 

обставина способу дії, які образно змальовують особу, предмет, 

дію чи явище або виражають емоційне ставлення до них” 

[4, с. 175].   
Можна виокремити такі групи вжитих письменницею 

прикметникових епітетів: 

1. Традиційні, або постійні, узуальні епітети. 
Це ті прикметники, які вжиті в поєднанні з певним словом 

(народні означення), фольклорними елементами [3, с. 103]: 

„Тоді проти сонця відблискували не срібло з рубінами, мідь і 
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золота вишивка, а стиглі й лискучі сливи, айва, червоні яблука, 

липкий від соку виноград, смокви, гарбузи, схожі на обпечені й 
пошрамовані вагітні животи” (с. 15). Стилістична роль 

цих епітетів у тому, що здавалося б за зовнішньою простотою, 

очевидністю семантики криється узагальнений віками зміст 
ознак, це і перетворює їх на образи-символи певних емоцій, 

точних оцінок. Наявність традиційних епітетів або 

їхніх художніх модифікацій в індивідуальній мовотворчості 

письменника завжди є свідченням фольклорного струменя 
в його творчості. Тому, можна аргументовано стверджувати, 

що велика кількість подібних епітетів в оповіданнях Катерини 

Калитко зумовлена тим, що авторка має глибинний зв’язок 
із народною творчістю, вона ознайомлена з нею і фольклор 

посідає помітне місце у її творі.  

Письменниця використовує ще й такі традиційні епітети: 

„Їм солодко пахли мертва голова, тепла тварина й жива 

людина” (с. 71); „Листя на лісовій дорозі, мокре й липке 

на шляху туди, тепер закрижаніло на мерзлій землі і тонко 

хрускотіло під кінськими копитами” (с. 71); „Тоді Тео вийде 
в море на білому човні із жовтою смугою на борту і жовтим 

вимпелом, що тріщатиме на вітрі” (с. 175); „Вода була тепла й 

зелена, пахла травою, по ній бігали водомірки” (с. 49); 
„Їхні тернові очі, довгасті бліді обличчя, жорстке рудувате 

волосся, схоже на кабанячу щетину, їхні чіпкі погляди, якими 

вони мовчки зустрічали й проводжали нас, в’їжджаючи 

у ворота на возах із діжками, горами овочів чи фруктів – 
усе будило в мені тривогу” (с. 37).  

Подібні епітети не містять у собі якогось додаткового 

емоційного чи смислового навантаження. Вони окреслюють 
ознаку такою, яка вона є насправді.  

2. Поряд з постійними епітетами письменниця 

використовує також оказіональні, тобто доповнені своїми 
авторськими характеристиками. Очевидно, що в авторських 

епітетах поєднано зображувальні, виражальні та емоційно-

оцінні функції: „Мене охопив крижаний жах, коли я дізнався, 

що ми уклали з ними перемир’я і вони постачають нам 
провіант” (с. 37). Епітет „крижаний” яскраво описує поняття 

людської психіки, а саме жаху. Подібних епітетів у книзі безліч: 
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„На материку, на горах, закрутяться велетенські 

вітрогенератори, нарізаючи на шматки густе повітря” (с. 175); 
„Я аж занімів, побачивши, як легко він випірнув із шатра – у 

сліпучо-білій сорочці та барвистих шароварах, з вустами, 

нафарбованими карміном, з очима, підведеними каджалом, із 
дзенькотливими сережками у вухах і такими самими 

браслетами на руках і ногах, у ясно-червоній хустці на голові, з-

під якої вибивалися на плечі пухнасті пасма відрослого волосся” 

(с. 63). На нашу думку, подібні епітети, які використовує 
авторка, служать для створення глибшого, експресивнішого 

образу.  

Також прикметно те, що К. Калитко використовує епітети, 
виражені прикметниками, поєднуючи їх в одному складному 

епітетному образі як однорідні означення: „Думка 

про абсолютну, гвалтовну, незворотну самоту, яка настане 

після цього, не давала мені дихати, доки я долав свої сорок дві 
сходинки” (с. 48 – 49). Це явище описує А. Мойсієнко, 

указуючи, що як постійні, так і індивідуально-авторські, епітети 

можуть утворювати цілі ряди, співвідносні з тим самим 
домінантом; у такому разі на означуваному слові сфокусовано 

кілька характеристичних транспозицій, відповідно 

„коригується” його цілісне сприйняття [2, с. 97]. Композитні 
епітети мають не лише об’ємніше семантичне значення (їхній 

характер виявлений у багатоаспектній, діалектичній 

характеристиці іменникових номінацій [3, с. 96], а й сильнішу, 

ніж у простих епітетах, експресію.  
Отже, Катерина Калитко у книзі „Земля загублених, 

або Маленькі страшні казки” використовує традиційні, 

або постійні, а також оказіональні епітети. Вище названі групи 
вжитих письменницею епітетів зазвичай окреслюють ознаку 

такою, яка вона є насправді, тобто не містять у собі додаткового 

навантаження, або ж служать для створення глибшого, 
експресивнішого образу.  
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ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ 

Єлизавета Булєца (Київський університет 

імені Б. Грінченка, м. Київ, магістрантка)  
Наук. керівник – проф. Горошкіна О. М. 

Проблеми теорії мовленнєвих жанрів активно 

обговорюються в численних роботах сучасних дослідників. 

Підвищений інтерес до дослідження мови, можна пояснити 
зростанням популярності понять „жанр мовлення” або 

„жанр спілкування”, оскільки саме вони все трапляються 

на сторінках лінгвістичних видань. Багато вчених у цій галузі 
дають різні тлумачення мовленнєвих жанрів (далі – МЖ), 

а також по-різному підходять до виокремлення їх структури й 

типології. 
Аналіз спеціальних джерел дозволяє стверджувати, 

що жанр є категорією міждисциплінарною. У літературознавстві 

це взірець, за яким будується текст будь-якого літературного 

твору. Поняття МЖ посідає вагоме місце у соціолінгвістиці, 
стилістиці та лінгвістиці тексту. Проблеми МЖ та їх типології, 

кореляції поняття МЖ та інших категорій комунікації 

досліджували такі українські та зарубіжні науковці, 
як Ф. Бацевич,, М. Бахтін, А.Вєжбіцька В. Гольдін, К. Сєдов, 

М. Федосюк, Т. Шмельова, Т. Яхонтова, Ст. Гайда, Дж. Свейлз, 

Р. Хасан та ін. 
Дослідники поняття „мовленнєві жанри” розглядають 

у контексті дискурсу, тобто як комунікативно-прагматичі 

категорійні одиниці дискурсу, що існують у мовній свідомості 

комунікантів, словесно ними відтворюються та розпізнаються 
в мовленні, є передумовою їхнього взаєморозуміння, 

орієнтування в стереотипних ситуаціях та засобом утілення 
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їхніх комунікативних намірів. МЖ трактують і як одиницю 

мовлення, як різновид функціонального стилю, як форму 
мовленнєвого спілкування, як різновид мовлення, що залежить 

від комунікативної ситуації.  

Незважаючи на те, що проблема опису МЖ упродовж 
останніх десятиліть перебуває в центрі уваги лінгвістів, 

культурологів, літературознавців та інших спеціалістів, досі 

не запропоновано єдиної концепції щодо розв’язання питань 

дефініції й теоретичного обґрунтування цієї категорії. 
Дискусійними залишаються також питання класифікації та 

способів вивчення МЖ на уроках української мови в старших 

класах.  
Студіювання спеціальної літератури, присвяченої 

питанням застосування жанрів залежно від комунікативної 

ситуації, дозволило зробити висновок, що МЖ є невід’ємним 

складником суспільного життя, будь-якої мовленнєвої й 
немовленнєвої взаємодії між людьми, що й зумовлює введення 

МЖ в освітній процес. На цьому акцентують 

сучасні лінгводидакти Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Груба, 
Л. Попова та ін. 

Орієнтування старшокласників на опанування МЖ 

спілкування – це реалізація сучасних підходів до освіти й 
виховання старшокласників, це вимога часу. 

Теорія мовленнєвих жанрів стає моделлю комунікації, що 

реалізується на практиці, що враховує різноманітні лінгвальні й 

позалінгвальні чинники, як-от: умови, стиль, мета спілкування, 
форма мовлення, стратегії і тактики мовлення, 

що застосовуються. Саме це й відрізняє мовленнєвий жанр 

від інших дефініцій, що осмислюються поза комунікативною 
ситуацією, і від мовленнєвих актів, що є складниками 

цієї ситуації. Особливо актуальними вважаємо ознайомлення 

старшокласників із жанрами згоди/відмови. 
Згода/відмова – це інформативні мовленнєві жанри, 

що потребують обов’язкової відповіді на певну пропозицію. 

Згода – це ствердна відповідь, що передбачає порозуміння і 

в результаті – гарні стосунки; а незгода – це відмова, 
непорозуміння і в результаті – розлад стосунків, сварка. 
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Водночас уміння ввічливо відмовити, заперечити, висловити 

незгоду – це частина мовленнєвої культури людини.  
У мовленнєвому контакті надзвичайно актуальними 

є питання згоди чи незгоди як ключових понять. У книжці 

„Сила позитивного НІ” Вільям Юрі, керівник Світовою 
програмою переговорів у Гарвардському університеті, слушно 

зазначає, що саме це слово є найсильнішим та найнеобхіднішим 

словом сьогодні. Однак, на думку дослідника, саме це слово 

для багатьох людей є найважчим для вимовляння. 
Отже, методика опанування МЖ стає в школі 

стає перспективним напрямом сучасної лінгводидактики. 

 
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

Анастасія Буцька (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 
Наук. керівник – доц. Колесникова Л. Л. 

Рекламний текст покликаний переконати адресата 

в позитивності й необхідності рекламованого товару, відтак 
спонукати потенційного покупця до його купівлі. Прагматизації 

реклами сприяє використання прецедентних феноменів, 

котрі завдяки інтерпретативній комунікативній компетенції 
індивіда, з одного боку, привертають увагу цільової аудиторії, 

а з іншого – допомагають створити яскраві образи рекламованих 

товарів і послуг. Крім того, прецедентні тексти широко 

використовуються в рекламі, оскільки мають високу щільність 
узагальнення, експресивно впливають на читача, активізують 

його мислення й увагу. 

Поняття „прецедентний текст” увів Ю. Караулов 
у доповіді „Роль прецедентних текстів у структурі і 

функціонуванні мовної особистості” на VІ Міжнародному 

Конгресі викладачів російської мови і літератури у 1986 р. 
Під цим терміном науковець розумів вербальні й невербальні 

тексти, „(1) значимі для тієї чи іншої особистості 

в пізнавальному й емоційному відносинах, (2) котрі мають 

понадособистісний характер, тобто добре відомі й широкому 
оточенню цієї особистості, включаючи її попередників і 

сучасників, і, нарешті, такі (3), звернення до яких поновлюється 
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неодноразово в дискурсі цієї мовної особистості” [1, с. 216]. 

До прецедентних текстів учений зараховував цитати, імена 
персонажів, назви творів, їх авторів. 

В. Красних у праці „Система прецедентних феноменів 

у контексті сучасних досліджень” екстраполює визначення 
Ю. Караулова на прецедентні феномени в цілому, оскільки 

розуміє поняття „прецедентний текст” у вузькому значенні [2]. 

Попри існування різних термінів, прецедентність повинна 

відповідати таким умовам: текст, до якого апелюють, має бути 
добре відомим усім представникам національно-

лінгвокультурної спільноти, актуальним у пізнавальному й 

емоційному плані, актуалізованим у дискурсі представників 
національно-лінгвокультурної спільноти. 

У вербальній рекламі виокремлюємо такі джерела 

прецедентних феноменів: 

1. Художня література, біблійні тексти, міфологія, 
фольклор: „Бритви Venus. З бездоганно гладкою шкірою 

так легко відчути себе богинею”; часто використовується 

в назві брендів: трактир „Жили-були”; 
2. Фразеологізми (ідіоми, прислів’я, мовні штампи, 

афоризми): „Вольному Вольво!”; „Магне В6. Зроби зі слона 

муху!”; 
3. Фонові знання з галузі культури, науки, історії, кіно- і 

мультфільми, музичні твори, живопис, історичні події тощо: 

реклама українського бренду молочної продукції 

„Простоквашино”, що апелює до радянської мульттрилогії 
„Троє з Простоквашиного”; реклама супермаркету побутової 

техніки Comfy 2018 р., у якій обігруються відеокліпи 

українських виконавців 1990-х рр.; реклама сайту пошуку 
роботи в Україні Work.ua, де використовується образ 

англійської королеви Єлизавети ІІ; у рекламі товарів бренду 

Blackberry бачимо яблуко (символ фірми-конкурента Apple), 
крізь яке внаслідок своєрідного пострілу безперешкодно 

проходить ягода ожини (символ Blackberry). 

Окремо зазначимо рекламний текст як джерело 

прецедентності (використовується в рекламних війнах): 
у рекламі авто компанії Audi 2009 р. „Chess? No, thanks, 

I’drather be driving” („Шахи? Ні, дякую, я б краще їхав”) є натяк 
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на турнір з шахів, спонсором якого виступила компанія-

конкурент BMW. У наступному рекламному повідомленні: 
„Your Move, BMW” („Ваш хід, BMW”). У лаконічній відповіді 

BMW „Checkmate” („Мат”) стверджувався програш опонента. 

Протистояння рекламістів закінчилося заявою Audi „Time to 
check your luxury badge. It may have expired” („Час перевірити 

свій розкішний значок. Можливо, минув”). 

Отже, реклама характеризується широким використанням 

прецедентних феноменів, котрі вводяться в текст рекламного 
повідомлення в незміненому вигляді й у трансформованому 

відповідно до рекламної ситуації. Джерелом прецедентності є 

твори художньої літератури, біблійні тексти, міфологія, 
фольклор, сталі вирази, фонові знання з галузі культури, науки, 

історії, кіно- і мультфільми, музичні твори, живопис, історичні 

події тощо. Появу прецедентних феноменів може викликати 

сама реклама. Головною причиною набуття текстом 
прецедентного характеру є інтерес адресата до рекламного 

повідомлення. 

Література 
1. Караулов Ю. Н.Русский язык и языковая личность. 

М. : Наука, 1987. 264 с; 2. Красных В. В. Система 

прецедентных феноменов в контексте современных 
исследований // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей / 

ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : Филология, 1997. Вып. 2. 

С. 5 – 12. 

 
ЛЕКСЕМА ЗОЗУЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА 

Ольга Верховод (ВП „Старобільський гуманітарно-

педагогічний коледж Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка”, викладач) 

Мова не тільки пов’язана з культурою: вона виростає з неї 

і виражає її. Мова одночасно є і засобом створення, розвитку, 
зберігання (у вигляді текстів) культури, і її частиною, тому що 

за допомогою мови створюються реальні, об’єктивно існуючі 

твори матеріальної і духовної культури [1; 28]. На основі цієї 

ідеї виникає наука – лінгвокраїнознавство.  
Лінгвокраїнознавство – це галузь мовознавства, пов’язана 

з поглибленим вивченням кумулятивної (нагромаджувальної) 
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функції мови, її здатності до відображення і збереження у своїх 

знаках інформації про етнокультурну спадщину народу [3; 292]. 
Вивчення лексичного складу мови – один 

із найважливіших напрямків у лінгвокраїнознавстві. 

У лексиці української мови досить цікаву, помітно 
численну тематичну групу становлять назви птахів. 

Багато птахів живе століттями, а їх назви мають значення 

своєрідних свідчень і для мовознавства, і для культури народу. 

Яскраво простежується зв’язок цих найменувань з життям 
народу, з його історією. Такі номени є цінною пам’яткою 

духовного доробку народу, до якого належать і мистецтво, і 

філософія, і релігія, і народна етика та мораль, що витворилася 
на терені того краю, де живе нація.  

Мета розвідки – розглянути лексему зозуля, найменування 

якої є носієм національно-культурної інформації. 

Назва зозуля (зозулиця) вживається зі значенням 
„Корисний перелітний птах зі світло- чи бурувато-сірим 

оперенням” [2: Т.1: 776]: „Кує зозуля. Б’є молоточком 

у кришталевий великий дзвін – ку-ку! ку-ку! – і сіє тишу 
по травах” (М.Коцюбинський); „Зозулиця кує у гаю” 

(Я. Шпорта). Найменування зозуля походить від псл. *žegъzulja 

<*že-gъz-a; споріднене з лит. gegeužē; іє. *ge-gu-g’-, очевидно, 
звуконаслідувальне; сучасна форма виникла внаслідок 

асиміляції й спрощення приголосних. 

Номен зозуля має синонім зигзиця (нар.-поет.): 

„Вона стояла на валу, як Ярославна в Путивлі. Тільки не ламала 
рук. Не квилила зигзицею” (Л. Дмитерко). Від назви зозуля 

утворюються зменшено-пестливі форми: зозуленька, зозулечка, 

зозулька: „І вдень, і ввечері там соловей співав, і пташки 
пурхали, зозуленька кувала” (Л. Глібов); „Зозулечка з гаю 

вилітає, соловейка братом називає” (М. Стельмах); „Зозулька 

закувала сива та маленька” (М. Коцюбинський). Іменник зозуля 
може вживатися з означеннями: сива, сіра, смутна та інші: 

„Зозуля сива, сивесенька. Кує зозуля на високій березі” 

(Марко Вовчок). Номен зозуля входить до складу 

фразеологізмів, стійких народних порівнянь, загадок: „зозуля 
закує – хтось помре”,  „Не всім туди лізти, де зозуля кує”, 

„Про те зозуля кує, що свого гнізда не має” (Прислів’я та 
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приказки); „Вдавився як зозуля осокою” – охрип, замовк; 

„Мов зозуля в чужому гнізді” – нахабно поводиться; „Хто гнізда 
свого не має, Яйця іншим підкидає Та у лісі в холодочку 

Все кує: „Ку-ку! Ку-ку” [Зозуля] (Загадка). 

Найменування зозуля та її зменшено-пестливі форми 
зозуленька, зозулечка вживаються в українських народних 

піснях та казках: „На це рішення дала згоду зозуля, знісши яйце 

в плисчине гніздечко”; „Зайшли ввечері сини до хати й бачать, 

що у матері виростають крила й покривається вона зозулиним 
пір’ям. А на ранок перетворилася вона зовсім у зозулю” (Казки); 

„Закувала зозуленька В сінях на помості, Гей приїхали 

до дівчини Три козаки в гості”; „Ой кувала зозулечка, що лиш 
трохи чути: – Я тебе, моя сестричко, не можу забути” (Пісні). 

Від назви зозуля утворилися прізвища: Зозуля, Зозуленко, Зозуля. 

Номени зозулька, зозуленька вживаються як пестливі звертання 

до дівчини, жінки, а також до коханого чоловіка: „Здоровенька 
була, дівчино, – промовила бабуся до мене. – Просимо 

на вечерю, зозулько!”; „– Ні, бабусенько, зозуленько, 

він прийде, не забариться” (Марко Вовчок); „Чоловіче мій, 
зозуленько моя! Я за тебе затулюся і нікого не боюся!” (Пісня). 

Є народні прикмети, пов’язані із зозулею: „Зозуля довго кує – 

на теплу погоду”; „Зозуля кує – горе віщує”; „Як перший раз 
зозуля закує і в кишені гроші, то тоді все літо будуть гроші”. 

На позначення самця зозулі функціонує слово зозуль, 

а пташеняти – зозуленя, зозуленятко [2: Т.1: 776] .   

Зозуля є пророчим птахом. Спочатку вона була тільки 
доброю віщункою як провісниця весни й літа. В Україні скрізь 

заведено питати зозулю, коли хтось уперше почує її кування, 

скільки років він проживе. В українській народній поезії зозуля 
змальовується злою віщункою. У піснях говориться про те, 

що мати, сестра й кохана, довідавшись про смерть козака, 

прилітають зозуленьками на його могилу. За українськими 
народними повір’ями, крик зозулі в саду віщує погану погоду, 

а трикратний над оселею – смерть господаря. Тривале кування 

провіщає поганий рік та хвороби людей і скотини. 

Отже, орнітоніми – своєрідний сплав, підсумок 
багатовікових спостережень різних поколінь українського 

народу, одна з найцікавіших сторінок енциклопедії природи. 
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Вони є носіями національно-культурної інформації. Назви 

птахів є надзвичайно цінним джерелом лінгвокраїнознавчих 
досліджень. 
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КОНЦЕПТ „РІДНИЙ КРАЙ”  

У ПОЕЗІЯХ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 

Анна Волошина (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка), Маргарита Кравченко (ДЗ „Луганський 

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

Щирість, задушевність, яскрава, емоційно наснажена 

образність, звернення до найсокровенніших людських почуттів 
– основні риси поетичної спадщини В. Сосюри, якого 

справедливо називають одним із найтонших ліриків 

XX століття. [1, c. 343]. 

Поет народився в робітничій родині в невеличкому 
містечку Дебальцеве на Донбасі. З дитинства він близько 

до серця сприйняв специфічну красу Донецького краю, душевне 

багатство простих трудівників – шахтарів та металургів 
[3, c. 23]. Літературознавці називають В. Сосюру співцем 

донецького краю. Значна частина творів поета присвячена саме 

Донеччині. Мета нашої розвідки – проаналізувати 
функціонування концепту „рідний край” в поезіях В. Сосюри 

„Як передать, Донбас, твою красу і силу... ”, „Вода десь точить 

білий камінь”, „Любіть Україну” [2]. 

Концепт „рідний край” представлений у поезії „Як 
передать, Донбас, твою красу і силу”, На початку твору автор 

малює картину сучасного йому Донбасу, подає низку яскравих 
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епітетів: солодкий дивний світ; гострий зір; розум молодий; 

нетлінною красою. Малюючи узагальнену картину, поет 
виразними штрихами окреслює її основні деталі: Як не любить 

той край, що дав тобі і силу, / і гострий зір очей, і розум 

молодий, / і далі, що тобі красу свою одкрили, / і моря голубий, 
розгойданий прибій… Почуття гордості за рідний Донбас 

охоплює письменника: як не любить той край, де вперше ти 

побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям; милуєшся 

його нетлінною красою, бо він – твоє життя, твоя любов, твій 
дім. 

Яскраві порівняння: квіткою неначе в його теплі зростав; 

як шум гаїв і рік; як сяйво сонячне усій твоїй істоті; як весни, 
що до їх тепла ти серцем звик, – допомагають письменнику 

відтворити велич і красу донецької землі. 

Влучні метафори: він радість у труді і творчих дум 

польоти тобі для слави дав; з тобою він у снах і наяву з тобою, 
– слугують засобом відображення краси й сили шахтарської 

праці. 

Вірш змальовує сучасні поету типові картини вугільного 
краю. За допомогою відповідних лексем автор подає яскраві 

слухові та зорові образи: комбайнів гордий гул; клич гудків; 

сталі гомін вічний; рейок блискіть під поїздів вагою. Усі ці 
лексеми репрезентують концепт „рідний край”. 

Образ рідного краю також змальовано в поезії „Вода десь 

точить білий камінь…”: Вода десь точить білий камінь, / Кує 

зозуля у гаю. / Де б я не був, а все ж думками / Лечу в Донеччину 
свою. Краєвиди рідного Донбасу В. Сосюра описує 

за допомогою лексем, що створюють яскраві образи: копри 

із зорями ясними; за Донцем встають заводи в могутній величі 
своїй. Читач ясно відчуває нерозривність звʼязку з рідною 

землею, адже там – солодкі, ясні води такого знайомого Дінця; 

садок біля заводу, де ліричний герой зустрів перше кохання.  
Незвичним і занадто голосним може здатися дзвін металу 

людині, яка виросла не в нашому краї. Для поета це найсолодші 

звуки, які несуть тепло і радість з далекого дитинства: Нові 

гудки пісні заводять, / Як знак і щастя, і надій, / Де за Дінцем 
встають заводи / В могутній величі своїй. 
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Поет створює мовні образи, які побудовані на контрасті 

реалій Донбасу: рев моторів над копрами і Дінця солодкі, ясні 
води; над териконом диму клоччя і квітів аромат в байраків 

тишині; комбайна гордий гул і шепіт яворів. 

Концепт „рідний край” реалізований лексемою Україна 
у вірші „Любіть Україну”. В. Сосюра змальовує образ сучасної 

йому держави, звертається до кожного з нас, закликає любити й 

шанувати рідну землю: Любіть Україну, як сонце, любіть, / як 

вітер, і трави, і води, / в годину щасливу і радості мить, / 
любіть у годину негоди!.. Лексеми сонце, вітер, трави, води 

у наведеному контексті виконують образотворчу функцію й 

репрезентують концепт „рідний край”. 
Автор використовує яскраві епітети: вишнева Україна, 

мова солов’їна, хмари пурпурові, весни світлі і щирі, які 

передають почуття любові ліричного героя до рідної землі, 

мови. 
В. Сосюра створив яскравий зоровий образ рідного краю , 

використавши порівняння: мов садом рясним,/ сіяє вона 

над віками…; як та купина, що горить – не згора. 
Метафора в просторів солодкому чарі образно передає 

красу рідного краю, його природи.  

Отже, наведені мовні засоби сприяють створенню 
яскравого поетичного образу рідної землі й репрезентують 

концепт „рідний край”.  
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МОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ 
Марина Волошинова (ДЗ „Луганський національний 

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

Серед різних підходів до дослідження феномену реклами 

в центрі уваги сучасних дослідників перебувають мова і стиль 
рекламних текстів [3; 7]. Учені займаються вивченням 

соціальної реклами в Україні, зокрема її етичними проблемами 
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[1], звертаються до дослідження мовних ресурсів рекламних 

текстів в аспекті їх впливу на масову свідомість [4]. Інші 
намагаються простежити феномен прихованої реклами 

в контексті сучасної типології рекламних практик [5]. 

Дослідники акцентують на моральному аспекті рекламних 
текстів, їхню сумнівну грамотність (проникнення росіїзмів і 

просторічних слів), наголошують на тому, що окремої уваги 

заслуговує ретельне вивчення жанрової та стилістичної 

специфіки вербального вияву зовнішньої реклами. 
Серед безлічі визначень реклами одним з найбільш 

наочних і вдалих є визначення, подане рекламним агентством 

„Макан Еріксон Інкорпарейтед”: реклама – це „добре переказана 
правда” [Цит. за: 6, с. 21]. 

Залежно від цілей та інтересів рекламодавців рекламу 

поділяють на кілька видів.  

Комерційна – це реклама товарів і послуг, призначених 
для споживання фізичними особами, підприємствами, 

організаціями. Основною маркетинговою метою будь-якої 

комерційної реклами є стимулювання збуту або створення 
попиту на той або той товар / послугу. Це може бути реклама, 

у якій наявне одне слово: Мрамор; Граніт; Генератори; 

Автозапчастини, або рекламні оголошення такого типу: 
Енергоефективне утеплення будинків; Якісне пальне поруч; 

Поруч якісний бетон; Мед на продаж; Смачний обід за 50 гр.; 

Хліб-сіль. Домашня кухня; Вироби з граніту тощо. 

У цьому виді реклами наявні й рекламні слогани, 
які мають культурно-маркований підтекст: Смачна заправка! 

Як два меди та до місця зведи; Ціни лягли і просють!; Знайшли 

вам стильного металевого друга (про рекламу велосипедів). 
Деякі слогани, узяті з фольклору або художніх творів, 

дещо трансформовані, але є легко впізнаними, містять яскраві, 

стилістично забарвлені мовленнєві форми. Вони гарно 
сприймаються та запам’ятовуються. За спостереженнями 

дослідників, гумор є одним з найголовніших чинників 

успішності реклами: Бєня слухав і став мільярдером! А ти? 

(Реклама звукових онлайн-сайтів). У цьому слогані простежуємо 
застосування механізму наслідування [4, c. 76]. Іноді в гонитві 

за яскравими ефектними рекламними слоганами маркетологи 
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можуть не помічати помилок, які потрапляють до мови реклами, 

наприклад, у вислові Халява! Продам квартиру в новострої! 
порушено лексичні мовні норми, останнє слово слід замінити 

на новобудова. 

Останнім часом комерційна реклама буває відверто 
провокативною, шокуючою й неетичною, викликає негативне 

сприйняття. Замисліться, які асоціації можуть викликати 

такі рекламні повідомлення: А з ким ви закрутили цього літа? 

(реклама кави) або У нього великий, а вона хоче маленький! 
(реклама автомобіля); Коля, прости, ухожу к Саше – он лучше 

владеет своим языком! (рекламний плакат курсів англійської 

мови в київському метро). У всій цій рекламі простежуємо 
сексуальний підтекст, т. зв. сексистська реклама. Виявляється, 

що це не лише проблема української реклами, багато країн 

страждають від таких „маркетингових ходів”. 

На думку Н. Грицюти, однією з причин існування 
подібної реклами є недосконало прописані законодавчі норми, 

відсутність чітко встановлених фаховим співтовариством 

морально-етичних принципів своєї діяльності, 
через що неможливо визначити чіткі межі між етичною / 

неетичною рекламою та застосувати санкції щодо порушників 

[1]. 
Політичну рекламу вчені розглядають як систему методів 

психологічної дії на масову аудиторію з метою управління 

їхньою політичною поведінкою. Вона спрямована на зміну або 

закріплення політичних переконань: Юлі – волю, бандитам – 
тюрми; Я поверну Україні Крим (реклама радикальної партії 

О. Ляшка); Країну врятує нова індустріалізація (реклама 

політичної партії А. Яценюка); Від стабільності до добробуту 
(рекламний слоган забороненої нині Партії Регіонів); Змусимо 

владу працювати чесно (громадський рух „Народний 

контроль”); Все буде Зе!шибісь! (реклама кандидата на пост 
президента країни В. Зеленського). 

Соціальна реклама спрямована на зміну моделей 

суспільної поведінки та залучення уваги до проблем соціуму: 

Багаття загасити легше, ніж ліс; Усі хочуть жити в чистому 
та комфортному місті. Почни з себе – не сміти! (або більш 
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стислі і добре знайомі нам заклики типу Не смітити! У нас 

не смітять! Спасибі за чисті узбіччя!). 
Як вважає дослідниця І. Рожкова, упродовж останнього 

десятиріччя українські реклами все менше наслідують або 

дублюють іноземні, наближаються до своєї (української) 
аудиторії з використанням національно маркованої лексики. 

Так, маркетологи використовують національну тематику та 

слогани, у яких закцентовано на патріотизмі. Гасло „Купуй 

українське!”, яке висунула Українська народна партія, активно 
підхопили українські виробники для своїх рекламних кампаній. 

Це підтверджують рекламні слогани: „Автомобілі ЗАЗ: купуй 

українське – підтримай своїх!”; „Львівське – перше справжнє 
українське пиво!” та ін. Отже, акцент у рекламі на вітчизняному 

виробництві стає дедалі все популярнішим [8]. 

На думку Є. Козик, концепти „рідного”, „нашого” 

актуалізують у рекламному дискурсі аргументи національної 
гордості й патріотизму [4, с. 77]. Такі аргументи експлуатують 

у різних видах реклами: комерційна – Туристичний маршрут. 

Опішня – столиця гончарства, Туристичний маршрут. Гадяч – 
Гетьманська Україна; соціальна – Є мова. Є українці. 

Є майбутнє. Є держава; Є свобода – буде Україна; Дякуємо 

Українській армії за 2 роки миру в Слов’янську. Іноді в таких 
слоганах, як Мы – поколение победителей!; Отстояли свободу, 

отстоим и мир; Спасибо деду за победу; Можем повторить 

спостерігаємо співмірність з викликами історичного та 

психологічного часу, а, отже, спрямованість на маніпулювання 
мовною свідомістю аудиторії.  

На жаль, і соціальна реклама в нашій країні має безліч 

проблем, однією з яких є те, що основним її замовником і 
рекламодавцем є держава (у розвинених країнах цим 

займаються громадські організації, професійні об’єднання та 

асоціації, що неможливо в нашій країні через бідність бюджетів 
цих установ) [2, с. 137]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку реклами її мова, 

подекуди безграмотна, а часом непристойна, свідомо 

тиражується та узаконюється, нав’язується як інтелектуальний і 
духовний стандарт, сумнівний еталон. Це становить серйозну 

етичну проблему, вирішувати яку потрібно і на рівні мовних 
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інституцій, і на державному рівні (перш за все – 

це вдосконалення законодавчої бази в рекламній сфері). 
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РОБОТА НАД ОБРАЗНІСТЮ МОВЛЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ 

СТИЛІСТИЧНИХ НОРМ 

Людмила Галаєвська (Інститут педагогіки НАПН 

України, м. Київ, молодший науковий співробітник відділу 

навчання української мови та літератури) 
Опрацювання стилістичних норм потребує ознайомлення 

старшокласників з характерними особливостями кожного стилю 

та їх образотворчим потенціалом. 

Художній стиль посідає особливе місце в системі стилів. 
Його виділяють з-поміж інших з огляду на своєрідність і 

особливі ознаки. Мова художніх творів відзначається 
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багатством, різноманітністю, багатоплановістю, образністю, 

особливим естетичним призначенням. 
Художній стиль української мови можна розглядати 

як узагальнення і поєднання усіх стилів. Його широко 

використовують у творчій діяльності, в різних видах мистецтва, 
у культурі, в освіті. Крім інформаційної, зазначений стиль 

призначений виконувати насамперед естетичну функцію.  

Основні ознаки художнього стилю – образність (образ 

персонаж, образ-колектив, образ-символ, словесний, зоровий 
образ); поетичний опис дійсності; естетичність мовлення, 

призначення якої – викликати в читача почуття прекрасного; 

експресія як інтенсивність вираження емоцій і почуттів 
(урочисто, піднесено, лагідно, схвально тощо); 

зображувальність (тропи: епітети, порівняння, метафори, 

алегорії, гіперболи, перифрази тощо; віршова форма, поетичні 

фігури; нерегламентованість використання засобів; авторський 
суб'єктивізм розуміння й відображення (індивідуальне 

світобачення, світовідчуття автора).  

Для художнього стилю характерні такі мовні засоби: 
найрізноманітніша лексика, переважно конкретно-чуттєва 

(назви осіб, речей, дій, явищ, ознак); емоційно-експресивна 

лексика (синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми); 
авторські новотвори (слова, смисли, вирази), що визначають 

індивідуальний стиль митця. У художньому стилі мовлення 

широко використовуються різні типів речень, різні типи 

мовлення і зв’язки речень у тексті. 
З огляду на те що офіційно-діловий стиль прагне 

максимальної інформаційності й не допускає двозначності 

сприймання та індивідуальних авторських новотворів, образній 
лексиці в ньому немає місця. 

Орієнтований на фактологічну точність та 

інформаційність науковий стиль залежно від завдань і 
сприймачів допускає обмежене використання на тлі спільної 

образної лексики й елементів структури – синтаксичних фігур. 

Це стосується науково-популярних, науково-публіцистичних і 

науково-навчальних текстів, де є потреба зацікавити читача, 
звернути його увагу на певні місця в тексті, факти, 

послідовність і логіку розгортання думки, висновки тощо. 
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Широкі можливості для використання образних засобів 

мови має публіцистичний стиль, що ґрунтується на стилістичній 
різноманітності мови масової комунікації. Широкий діапазон 

застосування публіцистичного стилю пов’язаний із його 

призначенням – відбивати життя суспільства, формувати 
громадську думку – і публічною специфікою сфери. У ньому 

перетинаються дві функції – інформування, повідомлення і 

впливу (агітаційної). Це зумовлює поєднання логізації викладу 

з емоційно-експресивним забарвленням. У різних жанрах 
публіцистики для співіснують протилежні мовні тенденції 

стандартизації та експресії. Раціональне й емоційне мають різне 

співвідношення, хоча потребують урівноваження. Для реалізації 
інформаційно-комунікаційних функцій використовують 

предметно-логічні та емоційно-оцінні значення слів. Науковці 

зазначають, що публіцистика акумулює частину функцій, 

мовних ознак і засобів художнього, офіційно-ділового, 
наукового стилів. Основні його мовні засоби є сплавом 

елементів цих стилів. Це, з одного боку, суспільно-політична 

лексика, а з іншого, – образна лексика, тропи і фігури, що 
привертають увагу читача/слухача і впливають на нього 

[1, с. 43]. На синтаксичному рівні для публіцистичного стилю 

характерне використання елементів поетичного синтаксису 
(риторичне запитання, анафора, епіфора, градація тощо). 

Особлива роль у використанні образних засобів мови 

відводиться заголовкам з оцінними словами, трансформованими 

фразеологізмами і крилатими висловами. Мовне портфоліо 
публіцистичного стилю значною мірою формують соцмережі, 

для яких характерне поєднання інформаційного, логічного, 

оцінного й образного, емоційного планів, узагальнення роздумів 
і доказів наукового викладу та образності художніх описів. 

Сфера розмовного стилю – щоденне спілкування в побуті, 

в сім’ї, у школі, на роботі. Його призначення – бути засобом 
впливу й невимушеного спілкування, обміну думками, 

поглядами, почуттями, оцінками, з’ясування стосунків. 

Розрізняють неформальне (нерегламентоване) й формальне 

(регламентоване) спілкування. Мета і зміст першого 
визначаються особистими стосунками мовців, другого – 

соціальними функціями. Це накладає відбиток на використання 
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образних засобів мови. Для неформального спілкування 

характерне використання художніх засобів – тропів і фігур. 
Для емоційної та вольової експресії співрозмовники 

послуговується епітетами, метафорами, порівняннями, 

метонімією, синекдохою, еліпсисом, парцеляцією. Однак 
через потребу висловлюватися лаконічно стислими 

граматичними структурами означуване слово зазвичай 

опускається. Характерна для розмовного стилю лексика, куди 

входять експресивні та емоційно-оцінні слова і звороти, 
проникає в інші стилі, насамперед у художній. Інтонаційною 

особливістю розмовного стилю є розмаїття ритміко-мелодійних 

варіантів.  
1. Прочитайте виразно рядки з вірша Павла Тичини, уявіть 

змальовану в ньому картину. Опишіть створені поетом образи. 

Вкажіть тропи, визначте їх види, способи вираження і 

стилістичну роль. 
Квітчастий луг і дощик золотий. 

А в далині, мов акварелі, – 

Примружились гаї, замислились оселі… 
2. Прочитайте і спишіть текст, ставлячи й обґрунтовуючи 

розділові знаки. Вкажіть тропи, визначте, чим вони виражені та 

яка їх роль у створенні образів і забезпеченні образності 
мовлення. 

А море навколо стелилося безмежним блакитним 

килимом гаптованим золотом сонця а легка й прозора небесна 

баня здіймалася безмежною височінню де танула маленька 
пухната хмаринка наче пір’ячко якогось казкового білого 

птаха… (З. Тулуб). 

3. Випишіть із періодики до п’яти перифраз у зрозумілих 
контекстах, поясніть точність цих назв та їх стилістичні функції. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ „СВОБОДА”  

ЗА ДОПОМОГОЮ КОРПУСУ ТЕКСТІВ 
Анна Галенко (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, старший 

викладач), Єлизавета Дерід (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 
студентка) 

Серед найбільш актуальних проблем сучасної лінгвістики 

є питання мовної картини світу, що розглядається узв’язку 
з концептуальною картиною світу й позамовною дійсністю. 

На початку ХХI століття все більше мовознавців займаються 

дослідженням мови, застосовуючи когнітивний підхід. 

Мовна система зберігається у психіці й свідомості людини 
через звичаї, традиції, вірування народу, до якого належить 

людина. Концепт „свобода” є одними з універсальних 

психолінгвістичних і лінгвокультурних одиниць сприймання 
концептосистеми, яка має ціннісну складову для кожного 

етносу. Мета дослідження – з’ясування семантики концепту, 

аналіз значення концепту „свобода” та визначення особливостей 
його мовного вираження в українській мові за допомогою 

корпусу текстів. 

Концепт є засобом стиснення багатого згустку 

культурного поля й концентрації в окремі сегменти уявлень 
суб’єктів про дійсність. У цьому терміні відображено те, 

яким чином мовна спільнота засвоїла ту чи іншу лексичну 

одиницю, як виразила навколишню дійсність, які аспекти 
концепту висвітлила, яке наповнення внесла відповідно 

до культури в широкому розумінні конкретного національно-

культурного утворення. Лінгвісти розглядають концепт як 
семантичне утворення, яке вирізняється лінгвокультурною 

специфікою і певним чином характеризує носіїв конкретної 

етнокультури. Відображаючи етнічне світобачення, концепт 

маркує етнічну мовну картину світу. Концепт виникає 
не безпосередньо із значення слова, а є результатом зіткнення 
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словникового значення слова з народним та особистим досвідом 

людини [5]. 
Перспективною є можливість вивчення концептів мовної 

картини світу за допомогою корпусної лінгвістики. Як відомо, 

корпус текстів – це систематизоване, структуроване, 
програмовооброблене зібрання репрезентативних текстів 

природної мови різних варіантів та форм її існування [2]. 

Корпус текстів дає змогу швидко і безперешкодно розширити 

аналіз мовного матеріалу, знайти необхідну інформацію. 
За допомогою корпусу текстів української мови спробуємо 

з’ясувати тематику й стилі текстів, у яких використовується 

слово „свобода”.  
За тлумачним словником, в сучасній літературній мові 

лексема свобода функціонує в таких лексико-семантичних 

варіантах: 1) відсутність політичного й економічного гноблення, 

утиску та обмежень; воля; 2) перебування не під арештом, 
не ув’язненим, не в неволі та ін.; 3) життя, існування та ін. 

без залежності від кого-небудь, можливість поводитися 

на власний розсуд; 4) можливість діяти без перешкод і заборон 
у якій-небудь галузі; 5) філософська категорія – можливість 

вияву суб’єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів 

розвитку природи і суспільства; 6) легкість, відсутність 
утруднень у чому-небудь; 7) заст. простота, невимушеність 

у поводженні; 8) вільний від праці час [6, c. 98]. 

У частотному словнику [4] законодавчих текстів подано 

508 випадків уживання слова „свобода”, що зафіксовано 
в 90 текстах. Тут концепт „свобода” вживається в таких 

словосполученнях: особиста свобода; свобода людини; свобода 

підприємницької діяльності; свобода вступати у відносини; 
права і свободи громадян; право на свободу та особисту 

недоторканість; свобода думки і слова; свобода світогляду; 

свобода віросповідання; свобода пересування; свобода договору; 
статева свобода та недоторканість; свобода договору; 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості; свобода об’єднання у політичні та громадські 

організації; свобода доступу до повітряного простору. Слово, 
здебільшого, має зафіксоване у тлумачних словниках значення. 
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Оскільки право виступає мірилом свободи, то в більшості 

законодавчих текстів ця лексема використовується як термін, і 
такі тексти зустрічаємо в офіційно-діловому стилі: особисту 

свободу та недопустимості свавільного втручання (Сімейний 

кодекс України); користуватися правами і свободами, 
які гарантуються громадянам (Закон України про державну 

службу); право на свободу об’єднання (Цивільний кодекс 

України). 

У художній літературі „свобода” має дещо інше значення, 
яке зумовлено творчим переосмисленням цього поняття митцем, 

який його використовує. Наведемо деякі приклади слова 

в контексті: за ті справжні хвилини розкованості й свободи, 
якими заздалегідь смакував (П. Загребельний, „Диво”); мріємо 

про свободу в умовах глобалізації (Л. Костенко, „Записки 

українського самашедшого”); однак свобода виглядає 

ілюзорною; Імперія загравала зі свободою, гадаючи, що таким 
чином збереже оновленою себе (Ю. Андрухович, „Московіада”); 

Але ж смерть – то свобода (О. Бердник, „Раб”); Він бачив свою 

мрію, відчував свободу, оплакану, вимучену таким нелюдським, 
таким нескінченним стражданням; Свобода Розуму, Духу – 

це єдине покликання Науки (О. Бердник, „Чаша Амріти”); 

Свобода дорога за чесність (Б. Бойчук, „Життя з Алісою 
поза дзеркалом”.). 

Концепт свобода є надзвичайно важливим у світогляді 

українця, що й бачимо з художньої літератури, у якій 

він зустрічається дуже часто. Семантика концепту „свобода”, 
яку використовують в художніх творах, значно відрізняється 

від семантики в юридичних текстах, оскільки має емоційне 

забарвлення, а культурне значення вмотивоване особистою 
думкою автора. 

Отже, дослідження концепту „свобода”є важливим етапом 

поглибленого розуміння психолінгвістичних і лінгвокультурних 
одиниць сприймання. Цей концепт посідає чільне місце 

серед елементів концептуальної картини світу, адже ідеями 

свободи просякнута велика кількість художніх та законодавчих 

текстів. Переконані, що корпуси текстів надають значні 
можливості досліджень лінгвокультурологічних концептів. 
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РОЛЬ МЕТАФОРИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ НОВОПСКОВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ „ПЕРЕМОГА”) 

Анна Ганага (ВП „Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка”, м. Лисичанськ, студентка) 

Наук. керівник – Сергієнко Л. В. 

Формування світогляду сучасної людини історично 
залежить від сучасного інформаційного простору, у якому 

велику роль відіграють засоби масової інформації. Їх мова 

як різновид національної мови одночасно розвивається 

з етнічною свідомістю та напряму залежить від впливу 
суспільно-політичних процесів. Вона є своєрідним дзеркалом, 

що відображає не лише суспільне життя, а й обличчя держави 

в цілому. Тому мова сучасних ЗМІ насичена метафорами, 
які сформовані на архетипах та мають різноманітне стилістичне 

значення.  

Метафоризація – це семантичний процес, у якому форма 
мовної одиниці переноситься з одного об’єкта позначення 

на інший на основі певної подібності між цими об’єктами 

при відображенні в свідомості мовця [5, с. 334].  

Однією з ключових проблем в сучасній лінгвістиці є 
функціонування метафори в мас-медіа. Це один 

із найпродуктивніших засобів збагачення мови, водночас 
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це інструмент концептуалізації дійсності й орієнтації суспільних 

поглядів. Існує багато напрямків дослідження цього явища: 
інтеракційний (А. Річардс, М. Блек), прагматичний (Д. Девідсон, 

Н. Гудман, Е. Ортоні), когнітивний та інші. Найсучасніше 

пояснення механізму метафори здійснюється в когнітивному 
аспекті. У метафорі вбачають ключ до розуміння основ 

мислення та процесів створення не тільки національно-мовного 

світобачення, а і його універсального образу [4, с. 101]. 

У комунікативній лінгвістиці метафора кваліфікується 
як спосіб оптимізації інтерактивностікомунікантів, засіб 

комунікативного впливу. Не випадково у політичній лінгвістиці 

значна увага приділяється метафоричним перенесенням, 
які характеризують сприйняття етносом того чи іншого 

абстрактного поняття цієї сфери й політики взагалі. Метафора 

як неістинний засіб номінації є знаряддям маніпулювання 

свідомістю адресатів, тому має особливу вагу в теорії реклами, 
іміджелогії, нейролінгвістичному програмуванні [4, с. 104].  

Під час лінгвістичного дослідження текстів 

Новопсковської районної газети „Перемога” спостерігаємо 
досить яскраве використання метафори. Новопсковський район 

складається з двох селищ та 36 сіл. Світогляд мешканців району 

особливий, мовлення насичене народними порівняннями, 
перебільшеннями та метафорами. У рубриках „Село і люди”, 

„Життя, як воно є”, „Новопсковщина: день за днем” інформація 

висвітлюється у форматі, доступному для мешканців села. 

Наприклад, „Над назвою єдиної вулиці мізки не морочилися: 
хутір Хворостяний і вулиця таку назву отримали” [6, с. 3]. 

Метафора „мізки не морочилися” надає матеріалові особливого 

значення. Журналіст вибудовує текст на основі ланцюжка 
метафор, які в сукупності дають повний образ. Послідовне 

нанизування своєрідних метафор створює емоційне напруження. 

Життя у малонаселеному селі викликає жаль та співчуття 
низкою метафор, які створюють його сучасний образ: про такі 

хати не тільки казки складати; ще до війни народ якось за село 

чіплявся; війна усе перебила; пожовтілі напіврозвалені стіни ще 

визирають крізь кущові „замети”; влітку село оживає; степ 
не оговтається після пожежі [6, с. 3]. 
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Журналісти часто використовують метафори з метою 

вираження ознак предмета через зіставлення його з іншими 
ознаками. Слова, що втратили метафоричність та образність, 

називають генетичними метафорами. Вони трапляються як 

у повсякденній розмовній лексиці, так і в мові преси: виплата 
субсидій за послуги ЖКГ живими грошима; відкритим текстом 

з екранів телевізорів кажуть про надбавку до пенсій; людям 

просто кидають „кістку” перед виборами; грошей „навалило” 

так багато, що люди ніяк не можуть прийти до тями; 
практика показує [1, с. 4]. 

Журналісти активно використовують метафори, що є 

продуктом їх творчості. До них належать такі метафоричні 
конструкції, вихідними значеннями яких є найменування: 

а) явищ природи, зокрема атмосферних явищ: злива м’ячів; 

пожежа на полі [3, с. 5]; б) переміщень предметів у просторі, 

зміна стану та властивостей об’єктів матеріального світу: 
скочуються на узбіччя торованої дороги цивілізації; час плине 

[2, с. 4]; в) фізичних та хімічних процесів, що відбуваються 

в природі: юнацтво гартується у праці; юна кров 
струмениться швидше; кухня виблискує кахлями [2, с. 4]. 

У засобах масової інформації різні метафори мають 

неоднакове функціональне навантаження. Журналісти 
використовують їх, щоб впливати на сприйняття людиною 

певних явищ і подій, структурувати людське мислення, 

формувати світогляд. 

Отже, метафора – один із найважливіших компонентів 
друкованих та електронних засобів масової комунікації. 

Її вживання робить друковане слово емоційнішим, 

впливовішим.  
За допомогою метафори журналіст змушує читача 

замислитися над важливими питаннями сьогодення, орієнтує 

світогляд громадян, але іноді виступає і засобом маніпулювання 
людською свідомістю. Проте активне використання метафор 

у мові ЗМІ моделює певну мовну картину світу – надбудову 

над реальністю.  

Метафора в ЗМІ – це найпродуктивніший інструмент 
впливу на людське мислення та засіб збагачення мови.  
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ЕСЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Галина Герасимчук (Київський університет імені Бориса 

Грінченка, м. Київ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Горошкіна О. М. 
Проблема навчання есе є однією з найменш розроблених 

у вітчизняній лінгводидактиці, оскільки есе як жанр твору лише 

починають вводити в освітній процес закладів загальної 
середньої освіти. 

Уміння писати есе необхідні під час підсумкової 

атестації і на ЗНО з української мови та літератури. Хоча есе й 
висловлює індивідуальні враження та міркування з конкретного 

приводу чи питання, не претендуючи на вичерпне трактування 

предмета, деякі прийоми жанру необхідні при підготовці 

до ЗНО. Як правило, есе передбачає нове, суб’єктивно 
забарвлене слово про що-небудь, а на перший план виступає 

особистість автора. Головне – знайти свою оригінальну ідею, 

своє втілення навіть серед звичного матеріалу. 
Есе – один з актуальних жанрів громадської практики, 

який часто використовують в електронних засобах інформації, 

у телекомунікаційних зв’язках. Есе як вид творчої роботи 
більшою мірою, ніж звичайний твір, розкриває індивідуальні 

особливості учнів: демонструє рівень їх інтелектуального 

розвитку, здатність самостійно мислити, зіставляти, 

порівнювати. 
До жанру есе як форми філософсько-естетичної полеміки 

зверталися у своїй творчості Г. Філдінг, Д. Дідро, Вольтер, 
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Г. Лессінг, Й. Гердер, Г. Гейне, Р. Емерсон, Г. Честертон, 

Б. Шоу, Г. Уельс, Т. Манн, А. Моруа, Ж. Сартр та ін. 
В українській літературі есе не було настільки поширеним, як 

у французькій, англійській чи німецькій. Окремі його ознаки 

можна знайти у щоденнику Т. Шевченка, творах Лесі Українки. 
Пізніше есе стало показником стилю М. Рильського, 

Ю. Смолича, О. Гончара, Д. Павличка, П. Загребельного, 

І. Драча. Як художньо-публіцистичний жанр та як вид 

письмової навчальної роботи, що слугує для індивідуалізації 
вражень особи, але не претендує на повноту й вичерпність 

трактування конкретного питання, есе не раз ставало об’єктом 

наукових досліджень, зокрема у працях І. Михайлина, 
В. Здоровеги, О. Тертичного, В. Шкляра, О. Ципорухи, 

І. Артамонової, Л. Садикової, І. Абрамової, Ю. Дейнеги, 

О. Глазової, Л. Коваленко, М. Балаклицького, 

К. Шендеровського, О. Голодюк тощо. 
Жанр есе знаходиться в постійному розвитку й стає 

особливо затребуваним в даний час, коли суспільству потрібна 

конкурентоспроможна особистість. 
На відміну від твору есе трактує одну приватну тему і 

передає індивідуальні враження, судження, міркування автора 

про ту чи іншу проблему, подію або явище. Есе властиве 
домінування вражень, а не фактів, невимушеність, емоційність 

викладу, змішання мовних, стилістичних пластів. 

Воно орієнтується на розмовну мову, яка забезпечує легкість, 

довірливість звернення до читача. 
Обов’язкові компоненти есе охоплюють: осмислення 

запропонованої теми, виділення проблеми, формулювання ідеї 

есе у вигляді тези (тез), аргументація авторської 
позиції, авторська оцінка теми і обраної проблеми. Вільна 

форма есе дозволяє розташовувати обов’язкові компоненти 

в довільному порядку. Учень, спираючись на особистий досвід, 
власне бачення, пояснює своє розуміння теми, використовуючи 

в якості доказу приклади з художніх творів [3, 78]. 

Отже, українська лінгводидактика, пройшовши довгий 

шлях пошуку такої письмової роботи для учнів, у якій 
поєднувалися б елементи міркування, творче начало, 
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особистісний досвід, висуває необхідність уведення в освітній 

процес есе. 
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ФРАЗЕОНІМІКОН ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Ірина Глуховцева (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

викладач) 

Драматичні твори першої половини ХІХ століття (маємо 
на увазі соціально-побутову драму І. Котляревського „Наталка 

Полтавка” (1819), соціально-побутову комедію Г. Квітки-

Основʼяненка „Сватання на Гончарівці” (1835) і 
сентиментально-побутову п’єсу Т. Шевченка „Назар Стодоля” 

(1843)), відображають культуру, світобачення і світосприйняття 

українського народу того періоду. Спільною їхньою 
особливістю фразенімікону цих драм є те, що в них ужито 

велику кількість паремій, зокрема: у творі І. Котляревського 

з 54 виписаних нами стійких сполучень слів 20 – це прислів’я і 

приказки. У „Сватанні на Гончарівці” з 25 одиниць 10 належать 
до паремій, у п’єсі „Назар Стодоля” із 40 – 29. Важливу роль 

у тканині цих творів відіграють різні за походженням та 

джерелами фразеологізми. 
У стійких сполученнях слів того часу досить часто 

виявлена спостережливість мовця. Помічено, що нерідко 

властивостями предмета, назву якого взято семантичним 
визначником усталеного вислову, мотивують появу 

фразеологічної одиниці. Так, виникнення фразеологізму вилами 

[по воді] писане (писано) слід пов’язувати із плинністю води, її 

властивістю швидко набувати звичної форми навіть тоді, 
коли вона під фізичним натиском її змінює. Цей фразеологізм, 

уживаний у творах С. Васильченка, М. Кропивницького, 
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І. Дністровського, зафіксований зі значенням ʻневідомо як будеʼ, 

може набувати відтінку ʻсумнівний щодо здійсненняʼ [ФС ІІ, 
с. 627], що реалізований у драмі Г. Квітки-Основʼяненка: 

У л я н а. А чого мені дрочитись? Я не скотина, нехай бог 

милує! А щоб я пішла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше 
сватання ще вилами писане [СГ, с. 418]. 

У двох згаданих драмах („Назар Стодоля” та „Сватання 

на Гончарівці”) функціонує вислів Цур тобі, пек тобі. Значення 

цього вислову важко зрозуміти без спеціальних пояснень, хоч 
він давній і пов’язаний із колишніми віруваннями наших 

предків. Лаконічний і експресивний, він має затемнені 

складники. Учені-славісти, збирачі фразеологічного матеріалу 
виявляли певний інтерес до цього неординарного виразу. 

Час від часу, починаючи з середини ХІХ ст., з’являлися 

коментарі, більш-менш вдалі здогади, але остаточного 

пояснення формування, трансформації цього фразеологічного 
утворення так і не було. 

Спершу однозначно визнавалась приналежність Цура, 

Чура до пантеону язичницьких богів, він був оберегом 
домашнього вогнища, миру в сім’ї і щастя, а також мав 

оберігати межі полів, сіножатей і подібне. Пек означав те саме. 

Формули з іменем Цура, що пережили часи язичництва, 
набули зовсім іншого значення, зберігаючи лише віру в силу 

здійснимості сказаного. У сучасній українській мові 

фразеологізм „Цур тобі (йому, їй...)”, „Пек тобі, йому...” 

означає: а) побажання позбутись кого-, чого-небудь, не мати 
справи з кимось, чимось; б) уживається, щоб висловити 

незадоволення ким-, чим-небудь. 

У сучасній мові – це вже не іменник, а тільки вигук, 
який належить до розмовно-побутового мовлення. 

Слово Пек пов’язане з культом вогню, тому не виключено, 

що це уламок старого язичницького культу вогню, який мав 
споріднене семантичне наповнення з іменником пекъ – жар, 

відміченим у „Житії” ХІ ст. 

Великий інтерес викликає російський діалектизм пекъ – 

муки, страждання (Орловщина), у Калузькій області пек означає 
погибель, кінець – „Пек тебе, ему”. 
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Це вже свідчення того, що колись добрі невидимі духи, 

без яких неможливо було співіснувати з природою, з домашніх 
пенатів перетворюються на предмет огиди, а фразеологічний 

вираз – на недобре побажання, пор. у Номиса: „Гі на тя, пек 

тобі, осина”. Цур і Пек з прийняттям християнства з оберегів 
перетворились у злу силу, а слово Пек згодом стало вигуком, 

втративши ознаки самостійної частини мови [2, с. 11]. 

Фразеологізм збити з пантелику ʻдезорієнтувати, 

заплутати кого-небудьʼ [ФС І, с. 324], імовірно, спочатку 
вживався в прямому значенні, де слово пантелик означало 

ʻтолкʼ, тобто вислів був, як і сьогодні, синонімічним до збити з 

толку, збити з пуття. Пізніше слово пантелик могло відійти 
до пасивного словникового запасу, що й сприяло усталенню 

вислову, позбавленого прозорості значення й походження. 

Науковці стверджують, що у романо-германській 

лінгвістичній сім’ї є корінь pantl, що здавна означав ʻвузолʼ, 
ʻзавʼязкаʼ, потім набув значення ʻсутьʼ, ʻглуздʼ, ʻтолкʼ. Оскільки 

цей корінь не міг не змінитися під впливом нашої мови, то 

запозичення перетворилося в рідній мові на панталик. 
Однак учені продовжують шукати істини далі. На думку деяких 

із них, це слово могло означати ʻстрічку у значенні шляху 

(когось збивають із правильного шляху до вирішення 
проблемиʼ; ʻпетлю, вузол (хтось от-от має розплутати вузол, 

але йому заважають)ʼ. Отже, походження цього фразеологізму 

ще не має остаточного пояснення, хоча це стійке сполучення 

слів загальновживане і в наш час, і на початку ХІХ століття: 
С т е х а. Дівці дівку недовго збить з пантелику, а ще таку, 

як моя панночка – і-і!. [НС, с. 11]. 

Цікавою є історія виникнення фразеологізмів зі словом 
плювати, уживаних упродовж багатьох років в українській мові: 

О д а р к а. А ти що? А ти йому i не плюнула межи очi? [СГ, 

с. 414]. О. Левченко відносить такі вислови до тих, у яких 
виявлено рудименти ритуальних дій. Вона доводить, 

що плювання належить до ритуальних дій (у римлян було у 

звичаї оговорюватися й відпльовуватися, коли хтось хвалив їх 

огрядність, красу, силу чи інші тілесні якості). „Тексти 
замовлянь, як стверджує дослідниця, свідчать про магічне 

значення плювка, яким захищаються від усякої нечисті” та ін. 
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Отож спочатку подібними висловами номінували ритуальну 

дію, а згодом ця ідея стала виражати зневагу, байдужість 
до когось чи чогось [1, с. 60]. 

Уживані також жестові, мімічні та пантонімічні 

фразеологізми, що виникли внаслідок констатації особливостей 
рухів, міміки людини: В о з н ы й. Ох, ох, ох!.. Стара 

не страшна, так молода кирпу гне! Я уже їй говорив, 

як то кажуть, надогад буряків – теє-то як його – так де! 

Ні приступу! [НП, с. 275]. 
Загалом у драмах початку ХІХ століття функціонують, 

здебільшого, загальновідомі в наш час фразеологізми, різні та 

походженням та джерелами виникнення. 
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НАРОДНА ЗВИЧАЄВІСТЬ У ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ 

ПРО ВЕЛИКДЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ 

СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК) 
Катерина Глуховцева (ДЗ „Луганський національний 

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

Діалектні тексти про Великдень містять чимало свідчень 

про особливості підготовки до цього свята, традиції відзначення 
його тощо. Не випадково надтекстом ʼВедикденьʻ обʼєднано 

розповіді про ритуальні дії, повʼязані з підготовкою 
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до Великодня; наративи про випікання паски, фарбування яєць, 

виготовлення писанок, спогади про звичаї відзначення 
Великодня, традиційні народні Великодні розваги тощо. 

Свято Великодня на Східній Слобожанщині здавна 

вважали одним із найвеличніших: у цей день, за свідченням 
старожилів, пташка гнізда не вʼє, тому не можна нічого робити. 

Люди старшого віку розповідають, що раніше на Великдень 

дівчатам не можна було навіть косу заплітати, бо це треба було 

зробити звечора. До Великодня дуже старанно готувалися: 
прибирали в хаті, у дворі, виконували різні магічні дії, здатні 

убезпечити родину від усього лихого на цілий рік. 

Магічні дії, характерні для Великого Посту, 
розпочиналися зі свята Благовіщення, коли благовіщенську 

проскуру змішували із землею, сіяли по вуглах ниви, заривали 

в землю: тоў|ч’ену благо|в˙іш˙ч’еін’с’ку прос|куру з|м˙ішуйут’ 

з зеим|лейу і |с’ійат’ по ч’оти|р’ох вуг|лах |ниви дл’а |того / 
ш˙ч’об дожд’ неи об|ходиў |ниви // благо|в˙іш˙ч’еін’с’ку прос|куру 

зарие|вайут’ у |земл’у / ш˙ч’об град неи по|биў по|с’еву // х|ворому 

на про|пасниц’у да|йут’ йак л’і|карство // у|се / ш˙ч’о |родиец’:а 
у цеĭ ден’ / |буде по|гано рос|ти // благо|в˙існе йаĭ|це п˙ід к|воч’ку 

неи кла|дут’ // Бог благослоў|л’айе ўсе рос|ти ў цеĭ ден’ (Записано 

від Бугаєнко Євгенії Іванівни, 1935 р. н., м. Попасна, 
Попаснянський р-н) [УСГ: 294] 

Власне Великондю передує Вербна неділя, по яку 

розповідають так: Ну на |вербну не|д·іл·у/ ло|майут’ вер|бу / 

у чет|вер / у п·|йатниц·у не|сут’ у |цекоф·/ с|тавл·ут’/ ха|роші 
|в·еточ’ки ло|майут’/ ст|аўл·у’ там / то|д·і |утром у не|дʼіл’у 

і|дут’/ |бат’ушка ш ве|де там с|лужбу/ пок|решч’уйе ц’у вер|бу 

ну то|д·і рос|дайе там по сʼ|к·іл’ки |в·еточ’ок/ 
при|нос·ат’до|дому ту вер|бич’ку / бйут’ у|сих |ротств·ен’:ик·іў 

веир|бойу/ прие|казсуйут’ /жи|ви неи вмие|раĭ / к|расного йа|іч’ка 

дожи|даĭ // худ|обу б·|йут’ / шоб здо|рова бу|ла// ў дво|р·і 
|держут’ же вер|бу о|ц’у// (Записано від Северченко Любов 

Григорівни, 1937 р. н., с. Червона Поляна, Антрацитівський р-н). 

У багатьох н. пп. поширене й таке замовляння: Не я бʼю, 

верба бʼє. За тиждень Великдень. Будь здоровим, як вода, 
гожим, як рожа, веселим, як весна, працьовитим, як бджола, 

багатим, як земля. 
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Низкою магічних дій позначений Страсний тиждень. 

Зокрема, засвідчено звичай відправляти страсті, випалювати 

хрест на сволоці: |веч’еіром ў |церкв˙і в˙ідпраў|л’айуц’:а 

ст|раст’і // л’уди / ĭ|шоўши з |церкви / нама|галис’ донес|ти 

до|дому ст|расну с|в˙іч’ку так / шоб во|на неи по|гасла // 
п|ламйам ц’і|йейі с|в˙іч’ки вие|пал’ували хрест у |хат’і 

на сво|лоц’і / шоб |неч’іст’ |хату мие|нала // (Записано 

від Іванієнко Варвари Яківни, 1919 р. н., с. Олексіївка, 

Перевальський р-н) [УСГ: 257].  
Мікротема „Чистий Четвер‟ репрезентована 

етнофреземами свічка дванадцяти страстей, відправляти 

страсті, викидати дванадцять сухих полін: мо|йі бат’|ки 
|в˙іриели / шо о|собен:о веи|лику |силу |майе с|в˙іч’ка / йа|ка 

го|р’іла два|над’цат’ страс|теĭ / з |року ў р’ік // у |Ч’істиĭ 

Ч’еіт|вер / ко|ли у |церкв˙і в˙ідпраў|л’айуц’:а ст|раст’і / 

госпо|дин’і викие|дали на го|р’іш˙ч’е два|надц’ат’ су|хих по|л’ін / 
шоб |паска не за|палас’а // ў цеĭ ден’ н’і|ч’ого неи ро|били 

(Записано від Іванієнко Варвари Яківни, 1919 р. н., 

с. Танюшівка, Новопсковський р-н) [УСГ: 257]. 
Духовне і тілесне очищення в Чистий Четвер 

лексикалізовано сполученнями варити навар, змивати гріхи 

та хвороби: ў |нашому сеи|л’і йе обр’а|довиĭ п|разник йак |Пасха 
// припа|дайе во|на заўж|ди на неи|д’іл’у // з сеиреи|ди на ч’еит|вер 

т|реба ўс|тати та уми|ватис’а / та неи п|росто ў во|д’і / 

а ва|рили з |р’ізних траў на|вари // цим |самим сеи|л’ани зми|вали 

гр’і|хи та хво|робу // с’|л’ідуйуч’іĭ ден’ буў п˙|йатниец’а / 
це страс|на п˙|йатниец’а // ў цеĭ ден’ неил’|з’а н’і|ч’ого ро|бити / 

н’і|ч’ім заĭ|матис’а // |пот’ім у су|боту го|товиец:’а пеик|ти 
|пасху / розск|рашувати / йа|йеч’ка к|расити // ўно|ч’і ўс’і ĭш|ли 
с’в˙а|тити |пасху // |пот’ім ў|ран’ц’і ĭшли на к|ладбиеш˙ч’е 

поми|нати у|мерших // |ч’ереиз неи|д’іл’у бу|ла К|расна |Горка / 

а во:бпш˙|ч’е п|роводи |Пасхи // (Записано від Чумака Олексія 
Тимофійовича, 1935 р. н., с. Козарик, Троїцький р-н) [УСГ: 418].  

Діалектні тексти відтворюють також послідовність 

приготування солі до великоднього столу: ха|з’аĭки / разом 

з |іншоĭ ро|ботоĭ / го|товили сол’ до велие|кодн’ого сто|ла // 
во|ни б|рали г|рудку |сол’і / загор|тали йі|йі у т|р’апку ĭ ло|жили ў 

п˙іч’ // ко|ли т|р’апка зго|рит’ / сол’ збие|рали ĭ береиг|ли 
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до Велие|кодн’а // з|ранку на Ве|ликден’ / ко|ли п|риĭдут’ ўс’і 

з |церкви ĭ |с’адут’ за ст’іл розгоў|л’атис’ / гос|подар ло|жиў ц’у 
с’іл’ на хл’і|бину ĭ ўсе це с|тавиў п˙ід обра|зами // ц’у с’іл’ 

збер’і|гали ĭ да|вали ху|доб˙і при хво|робах ш|лунку // (Записано 

від Іванієнко Варвари Яківни, 1919 р. н., с. Танюшівка, 
Новопсковський р-н) [УСГ: 257]. 

За спогадами старожилів, на Великдень обовʻязково йшли 

в церкву: Ну / на Ве|ликден’ же пе|ч’ут’ |пасоч’ки/ |йаіч’ка 

к|рас·ут’/ перо|жоч’ки пе|ч’ут’/ і|дут’ у |цер·коф·/ з|веч’ора 
і|дут’/ не|сут’ |паску ту|да/ іде с|лужба ўс’у н’іч’/ по|том 

начи|найе |бат’ушка/ йа не з|найу сʼ|т·іки ча|са в ч’е|тир·е 

на д|ругий ден’/ от з |веч’ора і|дут’ з у|с·ім цим/ а в ч’е|тир·е 
ч’а|са ут|ра ўста|йут’ там по |оч’ер·єд·і ш йак і |бат·ушка 

оп|ходе це ўсе й іде окроп|л’айе во|дич’койу/ сʼп·і|вайут’ п·ісʼ|нʼі / 

носʼут’ |охрести / осв·аш|ч’айут’ |пасоч’ки і не|сут’ до|дому 

розсгоў|л·айуцʼ:а / бо |пост же веи|ликий буў / ну йі|д·ат’ |йаіч’ки/ 
|паски і ет·і |сало / кол|баску / ўсе хто шо но|сиў сʼв·а|тит’// 

(Записано від Северченко Любов Григорівни, 1937 р. н., 

с. Червона Поляна, Антрацитівський р-н).  
У наративах про Великдень діалектоносії виявляють 

знання біблійних легенд, молитви, шанобливе ставлення 

до традицій відзначення свята: ׀Паска / о׀це ж воскр’е׀с’ен’ійе 
I׀суса Xриeс׀та // Xр’iс׀тос воскр’ес’:е ізc ׀м.ертвих / с׀м.ерт’ейу 

с׀м.ерт’ поп׀ра ў / i ׀суш.ч’iх во гро׀бе жи׀вот даро׀вал / 

це сʼп.і׀вайут’ // с׀лужба ĭде/ а то׀д’і обп׀ш’ем нач’i׀найец’:а 

так / приe׀ходиeш у ׀церкву і ׀л’уди приe׀ход’ат’ / нач’i׀найецʼ:а 
с׀лужба в о׀динац’:ат’ ׀ноч’і / і ׀бат’ушка там ׀ч’ітайе 

у в.івта׀р’і мо׀литву // виe׀ходе і ׀каже / теи׀пер сʼп.і׀вайте / 

воскр’е׀с’ен’iйе Xріс׀тово ׀в.iд’iуши / пок׀лон’iмс’а св’а׀тому 
 му׀ту твойе׀р’ешному / хр’ес׀д’іному безcг׀сусу / йе׀Господу I׀

покло׀н’айемс’а / хр’ес׀т’е i сʼв’а׀тойе воскр’ес’ен’iйе тво׀йе 

с׀лав.iм / ти же йе׀с’i Бог наш / ׀разв’е т’е׀б’е i׀ного н’е з׀найем 
 лон’iмс’а׀в’ернийе пок׀ д’iт’е вс’е׀нуйем / пр’i׀йо ім’е׀ім’а тво׀ /

св’а׀тому Xрʼіс׀товому воскр’е׀с’ен’iйу / вс’ем бо пр’i׀д’от 

Xр’iс׀тос ׀радосʼт’i вс’е׀му ׀м’iру / вс’ег׀да благосло׀в’ашч’iх 
 / п.ел׀п’ат’iйе Бог пр’iт’ер׀го рас׀с’ен’iйе йе׀Господа i воскр’е׀
с׀м’ерт’iйу с׀мерт’ раз׀рушил / воск׀рес I׀сус от г׀роба ׀йакоже 

про׀р’еч’е ׀дад’i нам жиe׀вот ׀в’ечниĭ // 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 97 

Оо׀це ׀дуже веи׀лика с׀лужба / а то׀д’і ж три ра׀зи 

кру׀гом х׀рама ׀ход’ат’ / і ко׀ли до двеи׀реĭ / нач’i׀найут’ / 
Xр’іс׀тос воск׀р’ес’:е / с׀м’ерт’йу с׀м’ерт’йу / с׀мерт’ поп׀раў / 

I׀сусе во гро׀бе жиe׀вот даро׀вал // а то׀д’і сʼп.і׀вайут’ / 

Xрі’с׀тос воск׀р’ес’:е iзс ׀м’ертвих / с׀м’ерт’iйу см’ерт’ поп׀раў 
і ׀сушч’iх во гро׀бе жи׀вот даро׀вал // то׀д’і у׀же т׀рич’і йак 

о׀боĭдут’ / ׀бат’ушка / до׀ход’ат’ до двеи׀реĭ і ׀каже / Хр’іс׀тос 

воск׀р’ес / а т’і / во׀іст’ено воск׀р’ес’:е / во׀іст’ено воск׀р’ес’:е / 

во׀іст’ено воск׀р’ес’:е// 
То׀д’і // за׀ход’ат’ у храм і нач’i׀найец’:а с׀лужба // то׀д’і 

у ч’о׀тир’і ч’а׀са нач’i׀найут’ сʼв’а׀тит’ т’і / пас׀ки / ׀йаĭц’а // 

у нас хо׀дили на к׀ладовиeшч’е на ׀Паску / шо о׀це там ׀кажут’ / 
шо н’і׀з’:а на ׀Паску хо׀дит’/ во׀ни до׀дому ĭ׀дут’ / а ви йіх 

завеир׀тайете / не з׀найу // і наш ׀бат’ушка так ׀каже / а о׀це ж 

о׀там дру׀г’і ׀бат’ушки ׀кажут’ на к׀ладовиeшч’е ўс’іг׀да 
 ругу׀Горка на д׀ расна׀ведеино // К׀дит’ / де йак за׀можна хо׀
неид’іл’:у ׀п.ісл’а Паски // ми ідеи׀мо на к׀ладовиeшч’е на ׀Паску / 

а ׀л’уди і׀дут’ на К׀расну ׀Горку / о׀це та׀ке / де йак за׀ведеино // 
(Записано від Лівінського Володимира Афанасійовича, 

1936 р. н., с. Новобіла, Новпсковський р-н). 
У суботу ввечері господині застеляли стіл вишитими 

рушниками і на святкових тарілках викладали паски, яйця, різні 

ласощі, щоб родичі вночі прохолили й пригощалися. Вранці 

на Великдень дівчата умивалися водою, у які клали пофарбовані 
яйця чи писанки, щоб бути красивими і здоровими.  

Свято Великодня передбачало різні забави: гру навбитки 

звареними на свята яйцями, обмін крашанками, катання 
крашанок тощо. 

Загалом розповіді діалектоносіїв про Великдень 

засвідчують поєднання різних традицій при відзначенні свята – 
прасловʼянських язичників і християн, які прагнули відзначити 

народження любові, доброти і радості, захистити всю родину 

від злих духів, а також воздати славу Ісусові Христові, 

який воскрес. 

Література 

УСГ – Українські східнослобожанські говірки: сучасні 

діалектні тексти : навч. посіб. / упоряд. : К. Д. Глуховцева, 
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В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко ; за ред. К. Д. Глуховцевої. 

Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. 
424 с. 

 

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕПОРТАЖУ 
Юлія Гнилицька (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка”, студентка) 

Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 
Обовʼязковим компонентом опису мовленнєвих жанрів є 

їхня систематизація з погляду функціонально-жанрової 

приналежності. Систематизація жанрів медіамовлення завжди 
була досить складною, що спричинене дискусійністю 

визначення поняття жанру. Великий тлумачний словник 

сучасної української мови подає таке визначення: „Жанр –  вид 

творів у галузі якого-небудь мистецтва, який харатеризується 
певними сюжетними та стилістичними ознаками” [3, с. 364]. 

Жанри журналістики поділяють на три групи: 

інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний. 
У межах цих груп виділено інші різновиди, зокрема й репортаж. 

Репортаж – один із найскладніших журналістських жанрів, бо 

має багато визначень, кожне з яких далеко не повною мірою 
визначає репортаж як жанр. У сучасному репортажі з успіхом 

можуть поєднуватися всі вищезазначені жанри. Саме з цієї 

причини й виникають певні труднощі не тільки з оцінкою 

функціональних особливостей репортажу, але й із його 
жанровою класифікацією. Внутрішньожанрова диференціація 

засвідчує гнучкість авторської свідомості щодо виявлення 

документального рівня творчості журналіста. 
Автори сучасних репортажів послуговуються 

різнорівневими мовними засобами, що спрямовані на реалізацію 

двох основних функцій репортажу: функції повідомлення й 
функції впливу. 

Щодо лексики репортажу спостерігаємо тенденцію 

до вживання ненормативної лексики: вузькоспеціальних слів і 

висловів, діалектизмів, арготизмів, поетизмів, варваризмів, 
неологізмів. До знижених і нелітературних лексичних одиниць 

репортери вдаються з метою надання мові експресії, що оживляє 
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мовлення репортажу. Газетно-публіцистична норма стає 

ширшою за загальнолітературну. 
Метою нашої розвідки є виділення й аналіз лексико-

стилістичних засобів репортажів, уміщених в суспільно-

політичній газеті „Новини Сватівщини”. 
У лексиці репортажу, як вважає Г. Солганик, відчутний 

емоційний струмінь (стилістично й емоційно забарвлена 

лексика), що відповідає загальній стилістичній спрямованості 

репортажу – субʼєктивності авторської позиції. З іншого боку, 
репортеру необхідно документально точно повідомити 

про факт, який відіграє важливу роль у тексті. Узаємодія цих 

двох, здавалося б, протилежних аспектів породжує особливий, 
неповторний стиль репортажу [7, с. 264 – 265]. Наведемо 

приклад відображення авторської позиції в репортажі: Згодом 

стає зрозуміло, що вся схема належала одному відомому 

політикові, що вже давно втратив колишній авторитет і 
зараз намагається вчепитися за останню соломинку, аби 

залишитись на плаву [9, с. 10 – 11 ]. 

Публіцистичне мовлення, на думку Г. Солганика, має 
одну особливість – доступність та комунікативну значимість. 

Інформація, передана ЗМІ, має бути доступною всім членам 

суспільства без обмежень. Цей принцип багато в чому визначає 
вибір мовних засобів. 

Обираючи лексичні й синтаксичні засоби, автор 

репортажу може „йти від читача”, тобто намагається говорити 

його мовою. Однак не варто „опускатися” до мови адресата. 
Лексика репортажу повинна бути нейтральною. Надмірна 

насиченість тексту статті спеціальною лексикою, а також значна 

кількість метафор, на думку М. Халлера, скоріше завуалюють 
конкретні факти, послужать ознакою непрофесіоналізму 

репортера, його невмінням чітко викласти інформацію. Читач 

сподівається зустріти добре знайомі йому слова або слова, 
значення яких можна легко зрозуміти з контексту [6, с. 54].  

Нейтральну лексику можна вважати основою репортажу. 

Стилістично нейтральні лексеми взаємодіють з розмовними, 

емоційно забарвленими: Жителі міста зізнавалися, що місцеві 
даїшники заклопотано вдивляються в порушників дорожнього 
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руху і зовсім „плюють” на підозрілого чоловіка, який бродить 

центром міста” [1, с. 6 – 7]. 
Розмовна лексика є невідʼємним атрибутом майже 

кожного репортажу, непрямо вказуючи на постійну присутність 

субʼєктивного авторського „я”. Саме за допомогою розмовної 
лексики репортер може висловити свої емоції, оцінки або навіть 

особистий погляд на ту чи іншу проблему. Розмовну лексику 

Г. Солганик називає своєрідним образотворчим засобом 

репортажу [8, с. 51]. Наведемо приклад уживання розмовної 
лексики в репортажі: Хворий зізнався журналістам:„От коли 

вже „білка” від цих таблеток починається, то немає іншого 

виходу, ніж жити на крапельницях” [4, с. 12]. 
Поряд з розмовною лексикою в репортажі зустрічається й 

спеціальна лексика. Зазвичай вона відіграє номінативну роль, а 

в репортажі виконує стилістичну функцію створення атмосфери 

вірогідності. Як для лексики газети взагалі, так і для 
репортажних текстів не характерні вузькоспеціальні терміни. 

Терміни, якщо вони використовуються, уживаються в прямому 

значенні, випадки їх переосмислення зустрічаються дуже рідко. 
М. Халлер вважає недоречним уживання в репортажі 

жаргонізмів. Однак їх використання може бути виправдане, 

якщо жаргонізми вживають безпосередні учасники описуваних 
подій. Багато слів і висловів жаргонного походження, 

використовувані репортером з метою „інтимізації оповіді”, 

стали настільки звичними, що носії літературної мови вважають 

їхнє вживання в газетному мовленні цілком природним, а іноді 
й зовсім їх не помічають: Музичний простір нині фактично 

програний академістами, ефір забитий попсою [2, с. 4]. 

В одному репортажі інформація подається емоційніше, а в 
іншому – менш емоційно. Особливості кожного конкретного 

репортажу залежать від його проблематики, від аудиторії, якій 

він адресований, і, нарешті, далеко не останню роль відіграє 
субʼєктивне „я” автора [5, с. 112]. 

В аналізованих репортажах розглянуто стилістично 

забарвлену лексику в аспекті відтворення соціального колориту. 

Засобами створення соціального колориту є терміни, розмовна 
лексика, професіоналізми, жаргонізми. У текстах не було 

виявлено неологізмів, поетизмів, арготизмів, діалектизмів та 
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інших категорій слів, які б указували на сучасні тенденції 

написання репортажів.  

Література 
1. Бондар М. Гра в безпеку / М. Бондар // Новини 

Сватівщини. 2018. № 3. С. 6 – 7; 2. Бондар М. Класики 
сьогодення / М. Бондар // Новини Сватівщини. 2017. № 6. С. 4; 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / 

за ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.; 

4. Величко X. Неякісні ліки – нова загроза суспільству? / 
Х. Величко // Новини Сватівщини. 2017. С. 12; 5. Назар Р. М. 

Репортажний текст: структура, семантика / Р. М. Назар. – 

Донецьк: Світ книги, 2012. 156 с.; 6. Репортаж: Навчальний 
посібник / пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за заг. ред. 

В. Ф. Іванова. К.: Академія Української Преси, Центр Вільної 

Преси, 2011. 348 с.; 7. Солганик Г. Я. О языке и стиле газеты / 

Г. Я. Солганик // Язык СМИ как обьект междисциплинарного 
исследования: учеб. пособ. / Г. Я. Солганик / 

отв. ред. М. Н. Володина. М.: Изд . Моск. ун-та , 2003. С. 264 – 

265; 8. Солганик Г. Я. Стиль репортажа / Г. Я. Солганик. М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1970. 75 с. 9. Топчій К. Заплямоване 

минуле / К. Топчій // Новини Сватівщини. 2017. № 6. С. 10 – 11. 

 
АРГО, ЖАРГОН, СЛЕНГ: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ  

Андрій Гойденко (ДЗ „Луганський національний 

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

Наук. керівник – доц. Клєщова О. Є. 
Соціолекти особливого призначення − жаргон, сленг і 

арго − входять у мовну формацію нонстандарту. Відсутність 

точної лінгвістичної дефініції ускладнює їх науковий опис і 
створює чималі труднощі дослідження даних одиниць. 

Арго − це закрита підсистема спеціальних слів, 

що обслуговують вузькі соціально-групові інтереси, найчастіше 
професійні; арготизми − це вузько групові номінації, подібні 

терміни, які використовуються в практичних інтересах 

соціальної групи, професії, ремесла, будь-якої справи, в тому 

числі і злочинної. 
Арготизми – досить цікавий пласт лексики, який 

використовують у своєму мовленні представники окремих 
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соціальних груп із метою засекретити свою мову, зробити її 

незрозумілою для інших людей; але з часом певні слова з цього 
лексичного пласта переходять у категорію загальних, властивих 

розмовній мові; наприклад, у злодіїв – це: вбити – замочити, 

золото – рижуха; у мові водіїв бублик – це кермо, (у давнину 
арготизмами послуговувалися лірники (дулясно – тепло, 

ботень – борщ, кунсо – хліб, пундії – пироги, яшпурка – булка), 

жебраки, ремісники, мандрівники).  

На нашу думку, арготизми можна вважати цікавим і 
навіть корисним мовним явищем, яке спрямоване на об’єднання 

певних професійних груп.  

Зазвичай арготизми позбавлені яскравого оціночного 
забарвлення: авторитет, западло, відвалити. Досить численні 

професійні арготизми-терміни, наприклад військові (ліфчик − 

„спеціальний жилет з кишенями для боєприпасів”, краб − 

„кокарда або емблема на форменому головному уборі”), 
студентські (автомат). 

Зауважимо, що арготизми не завжди мають точний аналог 

у літературній мові. І далеко не завжди зміст арготизму 
зрозуміло непосвяченому, тобто без „перекладу”: ставреник − 

вареник, кудень – день, батузник − мотузка, барак – 

гуртожиток, буштирака − палиця, скелиха − собака, кідро − 
відро, лоботи − чоботи, пасорити – пасти. Арготизми 

використовували не лише для таємного спілкування, а й задля 

певної словесної (мовної) гри-розваги: вишневентус – вишнівка, 

вечорнитентус – вечорниці. У деяких випадках герметичність, 
закритість семантики арготичного слова є самоціллю і 

проявляється у спеціальній функції арго − конспіративній, коли 

носії арго використовують спеціальні номінації для 
приховування групових таємниць від оточуючих: конкурентів, 

жертв, грабіжників, влади. 

Жаргон відрізняється від арго тим, що це більш широке 
поняття. Жаргон − це вже не закрита, а напіввідкрита лексико-

фразеологічна підсистема, яка функціонує в межах тих самих 

соціальних або соціально-професійних підмов (військових, 

студентських, підліткових, злодійських та ін.). Однак одиниці 
жаргонної підсистеми, жаргонізми, вже більш-менш зрозумілі 

всім іншим носіям мови [3, c. 20].  
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Зазвичай жаргонізми − це експресивні синоніми 

загальновживаних слів чи виразів, які відрізняються від них 
особливою виразністю, образністю, емоційною оцінкою. Як 

правило, жаргонна лексика виникає в групах людей, зв’язаних 

спільними інтересами негативного характеру, наприклад, 
жаргон злодіїв, картярів; молодіжні жаргонізми (учнівські, 

студентські); наприклад: ботанік, зубрила, мажор, курсовик, 

бакси − долари, бомба − шпаргалка, взути − обдурити, генделик 

(ганделик) – кафе, кав’ярня; штука − тисяча, лимон − мільйон, 
кошара − гуртожиток, корочка – диплом, ксива − паспорт, 

посвідчення особи; здрейфити − злякатися, наїжджати − 

погрожувати, кинути − ошукати, драти – списувати; айтишник, 
мєнт − міліціонер, сміття − у значенні „поліцейський”, 

кльово − дуже добре, пофіґ – байдуже, все одно; кравчучка − 

двоколісний возик, мило − сентиментальний фільм („мильна 

опера”), чифір (чефір) − міцний чай, кава. Так само зрозумілі 
експресивні професійні жаргонізми: а) військових − вертушка 

(„вертоліт”), дембель, салабон (солдат строкової служби), батя 

(командир батальйону), ксюха (автомат Калашникова АКС-
74У), самовар (міномет), крокодил (вертоліт МІ-24), шланг 

(військовослужбовець пожежної охорони), папандос (небезпека, 

перешкода); б) журналістів – „газетна качка” (фальшива 
сенсація), первак (ексклюзивний матеріал), борзописець 

(журналіст, який пише багато, але погано); в) бізнесменів – кеш 

(готівкові гроші), президенти (долари), євроїди (євро), бонди 

(облігації); г) музикантів – лабати (грати), драйв, кач, басуха, 
мінусівка, плюсівка, фанера, попсовик; ґ) спортсменів – 

гірчичник, пруха, буратінчики, утюги;д) автомобілістів – тачка, 

кукурузер (автомобіль Toyota Land Cruiser), пижик (машина 
марки Peugot), копійка (ВАЗ 2101), бімер (автомобіль марки 

BMW), джедай (тип двигуна). 

Жаргонізм легко впізнати: вживаючи жаргонне слово, 
мовець демонструє або імітує свою приналежність до якоїсь 

соціальної групи, ніби заявляючи: „я злодій”, або „я досвідчений 

програміст”, або „я студент”, „я хіпі”, „я рок-музикант” і т. д. 

У кожному випадку мовець так чи інакше демонстративно 
висловлює ставлення до навколишнього з позиції своєї 
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соціальної групи: оцінює, іронізує, сміється, жартує, зневажає, 

ненавидить, знущається. 
Цим жаргон відрізняється від раціонального арго: 

жаргонізм практично завжди експресивне слово, арготизм – 

не обов’язково. У жаргонізмі практично завжди є семантична 
паралель у літературній мові, тоді як у арготизмі її може і 

не бути [2]. 

Звичайно, різкої межі між жаргонізмами і власне 

арготизмами немає: одні слова довго зберігаються 
в арготичному ядрі жаргону, інші швидко популяризуються, 

стають більш-менш зрозумілими. 

Що ж стосується третього терміна в розглянутому ряді 
„сленг”, то його вживання зазвичай пов’язують із позначенням 

набагато більших конгломерацій, ніж окремі жаргони. 

Не випадково це слово особливо часто вживають у поєднанні 

„молодіжний сленг” [4]. 
На відміну від жаргону і тим більше від арго, 

які обов’язково потребують уточнення (студентський, 

армійський, наркоманів, спортсменів), сленг − це вже практично 
відкрите угруповання ненормативних лексико-фразеологічних 

одиниць − сукупність популярних слів і речень, які залучаються 

з різних жаргонних підсистем: з кримінальних та військових, 
студентських та музичних, комп’ютерних та торгових [5]. 

Тобто сленг − це вже „надгрупова” підсистема мовного 

субстандарта, інтегральне явище, особливий різновид розмовно-

просторічної мови або особливий стилістичний шар, 
призначений для вираження посиленої експресії та оціночного 

забарвлення [1]. 

Як уважають деякі лінгвісти, в термінологічному 
відношенні сленг − це те ж саме, що й „інтержаргон”, або 

„загальний жаргон”, проте на відміну від них сам цей термін 

більш лаконічний, прийнятий у західній лінгвістиці і 
поширюється у нас [3]. 

Сленг більш або менш загальновідомий та широко 

уживаний: віз − письмова скарга, донос, заява; хітовий – 

популярний, крейзі − божевільний, ненормальний; штовхнути – 
„щось швидко продати, збути”; бой, герла, бейбі, мен, піпл, 

френд, бойфренд, діджей; денс, паті, тусовка; ноут, загуглити, 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 105 

вінда; шузи, найки, кул, бай, найс, супер, сорі, сюрпрайз, окей, 

хелоу; Юкрайна – Україна (Ukraine), Раша – Росія (Russia). 
Сленг характеризує мову не лише молоді, але й 

середнього покоління, не тільки людей з кримінальним 

досвідом, але і цілком добропорядних, не тільки 
малодосвідчених комунікантів, але й нерідко цілком 

інтелігентних людей. При цьому сленгові одиниці активно 

використовуються й у вільному спілкуванні, і в художніх 

текстах, і в засобах масової комунікації. 
Як і в попередніх випадках, різкої межі між приватними 

жаргонами і сленгом немає. По-перше, тому що сленг черпає 

свій мовний матеріал саме з групових і професійних жаргонів. 
По-друге, сленг теж відрізняється деякою соціальною 

обмеженістю, але не груповою, а інтегрованою. Про нього 

можна сказати так: сленг − це „мова” швидше молодих, ніж 

літніх, а як стилістичний засіб − це мова швидше освічених, 
ніж неосвічених [2, c. 142]. 

Отже, поняття арго, жаргон, сленг мають своєрідну 

ієрархічну систему. Арго − вихідна, ядерна частина жаргону. 
Жаргон – це соціальний діалект в усьому його обсязі, 

специфічна підмова міста. Лексичний та фразеологічний 

матеріал жаргонів часто потрапляє в загальноетичний 
субстандарт, сленг (він же „інтержаргон”, „загальний 

жаргон”), який разом із іншими субстандартними елементами 

живої мови включається в сучасне міське просторіччя 

як функціональний різновид національної мови. 
Спільним для цих трьох термінів є те, що всі вони 

належать до ненормативної лексики, вживаються, в основному, 

в усному мовленні. Терміни „сленг” і „жаргон” є синонімами 
(але жаргонізми можуть бути „грубішими”). Арготизми 

відрізняються від двох попередніх тим, що створюється штучно 

і обмежено вживаються в окремих соціальних групах, а також 
не є актуальними сьогодні [4, c. 56]. Отже, розглянувши такі три 

види соціальних діалектів, як: сленг, арго і жаргон, ми 

намагалися виділити в них спільні та відмінні риси. 
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НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
Ніна Голуб (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 

головний науковий співробітник) 

Відповідно до завдань сучасної української освіти, 
передбачених чинними освітніми документами, школа бере 

на себе обов’язок спрямувати педагогічний і дидактичний 

механізм на розвиток дитини й підготовку її до життя 
в українському соціумі й у світі.  

З огляду на те, що „соціальне життя являє собою 

складний сплав колективних і суто індивідуальних уявлень 

про світ”, школярі, здобуваючи освіту, засвоюють напрацьовані 
суспільством „способи інтерпретації природних і соціальних 

явищ”, „певну модель світу” [1, 29]. 

Шкільна програма з української мови (10–11 класи), 
спрямовуючи на реалізацію мети (формування компетентного 

мовця, національно мовну особистість), проголошує не лише 

суто навчальні завдання, але й крізь призму соціокультурної 
змістової лінії пропонує культурні настанови, що корінням 

пов’язані з соціальною структурою суспільства. 

Культурний контекст шкільної мовної освіти 

не повинен обмежуватися засвоєнням мовних кліше, 
що гармонізують спілкування. Проблема значно ширша. 

Культуру в світі розуміють як багатогранний конструкт, 
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спроможний охопити майже всі сфери життя. Розвиток дитини 

продуктивніший, якщо паралельно триває процес самопізнання. 
Пізнаючи себе, учні водночас формують уявлення про своє 

призначення, свою роль і місце в суспільстві. 

Досліджуючи сутність поняття „культура”, учені-
психологи виділяють від восьми до сімдесяти дев’яти аспектів 

життя, яких торкається культура, а саме: загальних 

характеристик, їжі й одягу, житла й технологій, економіки й 

транспорту, індивідуальної й сімейної діяльності, місцевих 
спільнот і уряду, соціального забезпечення, релігії й науки, 

сексуального життя й життєвого циклу тощо [2, с. 33]. 

Не секрет, що емоційний інтелект у конкуренції з IQ 
має вищі позиції, адже його розглядають як неодмінну 

передумову розумового розвитку дитини, а емоції – 

як «найважливіший компонент розуму, мислення, і мовної 

свідомості сучасної людини» [3, с. 5]. Увага на уроках 
української мови до культури емоцій, у структурі яких 

виділяють два складники – культуру самовладання (уміння бути 

спокійним у будь-яких життєвих ситуаціях) і культуру настрою 
(формувати позитивний настрій, максимально близький 

до душевного комфорту) сприятиме емоційному розвиткові 

особистості. Якщо філософи й психологи розглядають способи 
вираження емоцій за допомогою міміки й жестів, то в полі зору 

лінгвістів перебуває „вербалізація сфери почуттів”, 

„текстотворчий потенціал емоцій” [3]. У лінгвістиці нового 

висвітлення набуває проблема емоційної картини світу, 
номінації емоцій засобами мови, національно-культурної 

специфіки вираження емоцій тощо (Азнаурова Е., Арнольд І., 

Баллі Ш., Гоулман Д., Данеш Ф., Мальцев В., Носенко Е., 
Фоміна З., Шаховський В. та ін.). Під час роботи з текстом варто 

привертати увагу до емоційної позиції, емоційної реакції мовців 

чи автора, виявляти емотиви, що виражають здивування, 
співчуття, захоплення, гнів, обурення тощо. Привертаючи увагу 

до різних емотивів й аналізуючи їх, ми впливатимемо на якість 

емоційної реакції й позиції школярів. Художні тексти, 

фразеологізми є доступними засобами формування навичок 
відображення багатого емоційного світу людини. 
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До результативних складників освіти відносять 

розвиток дитини й соціалізацію, з якою тісно пов'язаний процес 
залучення людини до культури. Це важливо тому, що людина 

як носій культури здатна впливати на закони суспільства. 

Для становлення зрілої особистості, спроможної повноцінно 
функціювати, брати участь у суспільному й культурному житті, 

важлива «сфера моральних суджень і оцінювань [2, с. 253]». 

Щоб їх сформувати, необхідно засвоїти моральні принципи й 

етичні норми як продукт конкретної культури й суспільства. 
Оптимізувати цей процес на уроках української мови можна 

за умови системної роботи з текстами, у тому числі 

прецедентними. 
Системне засвоєння одиниць української фразеології 

також сприяє формуванню культури мовлення, ставлень, 

споживання їжі, родинних стосунків тощо, адже в них 

закодовано моделі поведінки, певні правила, цінності, 
настанови, застереження, узагальнення, поради. Наприклад: 

Буря покаже, чи міцне дерево. Борг не реве, та спати не дає. 

Блискавка влучає у найвище дерево. Якщо немає вітру – 
беріться за весла. І після поганого врожаю слід сіяти. Проста 

їжа – найбільш корисна для людини. Краще багатьом 

допомогти, ніж в одного попросити. Кожна грушка на своєму 
хвостику висить. Наобіцяв, як море солі. Чисте небо не боїться 

ні блискавки, ні грому. 

Широке розуміння контексту культури оптимізує 

процес підготовки учнів до входження в соціум і поліпшить 
його результат. Засвоюючи культурні цінності й поведінкові 

норми, школярі впевненіше почуватимуть себе у багатьох 

життєвих ситуаціях, відчуватимуть свою причетність 
до культурного надбання й ідентифікуватимуть себе з творцем і 

носієм її – українським народом.  

Література 
1. Брунер Дж. Культура образования / Брунер Джером; 

[пер. Л.В. Трубицыной, А.В. Соловьева]; М.: Просвещение, 

2006. 223 с. 2. Мацумото Д. Человек, культура, психология. 

Удивительные загадки, исследования, открытия / 
Дэвид Мацумото. СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. 668 С. 
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3. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: 

Монография. М.: Гнозис, 2008. 416 с. 
 

ЧАНТ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО 

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Ігор Горошкін (Інститут педагогіки НАПН України, 

м. Київ, старший науковий співробітник відділу навчання 

іноземних мов) 
Сучасні глобалізаційні процеси, динамічні темпи розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють 

актуальність і важливість вивчення іноземної мови як засобу 
міжособистісного і міжкультурного спілкування. Це й 

спричинило підвищення уваги до навчання іноземної мови. 

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі 

полягає у формуванні учнів як суб’єктів міжкультурної 
комунікації через оволодіння ними іншомовною 

комунікативною компетентністю та розвиток якостей вторинної 

мовної та полікультурної особистості [2, c. 145].  
З огляду на те, що провідним в системі освіти України 

визнано компетентнісний підхід, у межах кожної навчальної 

дисципліни виокремлено важливий напрям розв’язання освітніх 
завдань, спрямований на формування, розвиток і вдосконалення 

ключових компетентностей учнів. Як свідчить аналіз 

спеціальної літератури, основна спрямованість 

компетентнісного підходу в освіті полягає в посиленні 
діяльнісно-особистісного аспекту в навчанні, у забезпеченні 

зростання особистісного досвіду кожного учня 

Учителі шукають ефективні підходи, засоби 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов, що 

впливає на зміст і технології, комбінування методів і прийомів 

навчання, а також на структурування підручників як основного 
засобу навчання іноземних мов. Особливий інтерес для нашого 

дослідження викликають підручники англійської мови для учнів 

1 класу нової української школи, побудовані 

на компетентнісних засадах. Як свідчить аналіз змісту чотирьох 
підручників (автори - О. Карпюк, Т. Бєляєва; авторські 

колективи - І. Доценко, О. Євчук, С. Губарєва; Грін Кантрі, 
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М. Павлюс), усі підручники мають чітку структуру, виклад 

навчального матеріалу відповідає загальнодидактичним 
принципам доступності, систематичності й послідовності, 

емоційності, а поєднує навчальні видання їх спрямованість 

на реалізацію компетентнісного підходу, тобто на формування 
предметної і ключових компетентностей учнів. Усі підручники 

містять завдання, спрямовані на вдосконалення рецептивних і 

продуктивних видів мовленнєвої діяльності - аудіювання, 

читання, говоріння, письмо. У структурі підручників наявні 
завдання для групової, індивідуальної та самостійної роботи; 

ігрові та творчі завдання.  

Важливим складником сучасних підручників англійської 
мови є чанти – короткі нескладні за мелодією пісні з частими 

повторами, одна з форм британської усної творчості. Сутність 

чантів можна описати трьома R – rhyme, rhythm, repetition (рима, 

ритм, повторення). Застосування чантів допомагає належним 
чином відпрацювати іншомовні мовленнєві зразки та ввести їх 

у лексикон учнів, удосконалити іншомовну вимову, закріпити 

правильну артикуляцію, інтонацію. Практично для кожної теми, 
що вивчається, є свої чанти, що полегшує процес засвоєння 

нової інформації.  

Психологи і педагоги (І. Зимня, Г. Костюк, 
С. Максименко, В. Редько, А. Фрадинська та ін.) стверджують, 

що в молодших школярів відбувається нейрофізіологічне 

дозрівання мозку, з цим пов’язані гнучкість і пластичність 

механізмів говоріння, розвиток пам’яті, уваги, уяви, здатність до 
імітації, наслідування. Відповідно, на цьому етапі доцільно 

зосередити увагу на імітації звуків під час навчання іншомовної 

вимови; наслідуванні в інтонуванні в усному мовленні. 
[2, c. 182]. На наше переконання, прослуховування та спів чантів 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, 

розширенню словникового запасу учнів початкових класів 
іншомовною лексикою, сприяє практичному оволодінню 

граматичною будовою англійської мови, її інтонаційними 

відтінками. Не менш важливо, що чанти сприяють формуванню 

в учнів системи уявлень про звичаї, традиції, культуру країни, 
мову якої опановують, тобто забезпечують формування 
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соціокультурного досвіду учнів. Це спонукає учнів узгоджувати 

власну поведінку з соціокультурними реаліями. 
Розглянемо кілька прикладів у підручнику з англійської 

мови для перших класів за авторством Т. Бєляєвої. 

Так, для вивчення числівників запропоновано чант: 
One, two, three, four, five and six, 

Fish and chips, fish and chips. 

One, two, three, four, five, six, seven, 

Tea with lemon, tea with lemon. 
Для того, щоб учні краще запам’ятали назви кольорів 

англійською мовою, до підручника також уміщено чант:  

Red, red – a red bag, 
Orange, orange – an orange bag, 

Yellow, yellow – a yellow bag, 

Green, green – a green bag, 

Blue, blue – a blue bag, 
Sky blue, sky blue – a sky blue bag, 

Purple, purple – a purple bag, 

One, two, three, four, five, six, seven. 
7 colours, 7 bags. 

Чанти допомагають учням краще запам’ятати назви 

днів тижня: 
Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday. 

Friday, Saturday, 

Sunday – hooray! 
Кращому запам’ятовуванню пісенних текстів сприяє низка 

чинників, як-от рима, мелодія, тональність. До того ж зміст 

чантів є доступним для учнів початкової школи.  
Критеріями відбору чантів вважаємо їх доступність, 

соціокультурний потенціал, інформаційне наповнення, ресурсна 

потужність для формування предметної і ключових 
компетентностей учнів. 

Отже, використання чантів на уроках англійської мови 

в початкових класах сприяє підвищенню мотивації до навчання 

англійської мови, формуванню предметної і ключових 
компетентностей. 

 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 112 

Література 

1. Бєляєва Т.Ю. Англійська мова (English) : підруч. 
для 1 класу закл. загальн. середн. освіти (з аудіосупроводом). 

Київ : Грамота. 128 с. 2. Полонська Т.К., Сідун М. М. 

Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах 
вищої педагогічної та загальної середньої освіти : монографія. 

Мукачево : МДУ. 2018. 342 с. 

 

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Олена Горошкіна (Інститут педагогіки НАПН України, 
м. Київ, професор, головний науковий співробітник) 

Упровадження компетентнісного підходу в освітній 

процес закладів загальної середньої освіти зорієнтовано 

на формування предметної і ключових компетентностей учнів. 
Попри значну кількість праць, присвячених різним аспектам 

реалізації компетентнісного підходу, розробленню авторських 

методик формування тієї чи тієї компетентності 
(В. Александрова,  Т. Груба, Т. Гульчук, В. Зінченко, Т. Кушнір, 

Л. Мамчур, Н. .Перхайло та ін.), не втрачає актуальності 

проблема формування предметної компетентності учнів 
на уроках української мови. 

Наша наукова позиція ґрунтується на врахуванні 

психологічних досліджень, згідно з якими компетентність є 

особистісною характеристикою учня, що має п’ятикомпонентну 
структуру: 1) знання змісту компетентності; 2) досвід 

застосування знань у діяльності; 3) ціннісно-смислове ставлення 

до змісту компетентності, що стає з огляду на це важливим 
для людини; 4) емоційно-вольове регулювання прояву 

компетентності в діяльності; 5) мобілізаційна готовність, 

занурення в діяльність [1, с. 4-5]. 
Не вдаючись до дискусій, спираючись на окреслену 

структуру, пропонуємо таке визначення предметної 

компетентності з української мови: це системне особистісне 

утворення, в якому інтегровано знання української мови, 
володіння мовними засобами в різноманітних навчальних і 

життєвих ситуаціях, мовна стійкість, комунікативно-мовний 
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досвід учня, усвідомлення й сприймання ним ціннісних 

орієнтацій, прагнення до мовленнєвого самовдосконалення. 
Провідним засобом формування предметної 

компетентностї учнів вважаємо текст. У Пояснювальній записці 

до чинної програми з української мови акцентовано, що „Текст 
настільки універсальний засіб, що може бути застосований 

на різних уроках, сприяти реалізації багатьох методів навчання, 

усіх поставлених цілей на уроці” [2, с. 5]. 

Лінгводидактами докладно описано способи роботи 
з текстами різної жанрово-стильової належності на уроках 

української мови. Текст посідає провідне місце в структурі 

сучасних підручників, побудованих на засадах 
текстоцентричного підходу, водночас спостерігаємо, що деякі 

вчителі вважають маркером інноваційності підручника для 

учнів старших класів наявність у ньому не текстів, а тестів. 

На нашу думку, це суперечить ідеям компетентнісного підходу, 
оскільки тести є засобом контролю сформованості одного 

зі складників предметної компетентності (знаннєвого).  

Підтримуємо думку науковців, які вважають провідним 
засобом формування предметної і ключових компетентностей 

текст, передусім художній, що створює в учнів під час роботи 

з ним відчуття естетичної насолоди, реалізує естетичну функцію 
української мови. Художній текст сприяє збагаченню 

словникового запасу учнів певними мовними одиницями 

(власне українською лексикою, фразеологізмами, синонімами, 

тропами). Уривки художніх творів, що застосовують як матеріал 
для вправ, спонукають учнів успішно взаємодіяти у процесі 

розв’язання типових для віку життєвих проблем, адже учень 

аналізує різні ситуації мовлення, висловлює власне ставлення 
до подій або вчинків, виділяє учасників спілкування, визначає 

їхні наміри; висловлює адекватні почуття і враження 

від почутого й прочитаного; засвоює морально-етичні й 
психологічні принципи спілкування і співпраці тощо. 

Отже, використання художнього тексту забезпечує 

створення сприятливого емоційного тла уроку, що сприяє 

формуванню компетентного мовця. 

Література 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 114 

1. Осваиваем социальные компетентности / под ред. 

И. А. Зимней. М.: МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. 592 с. 
2. Українська мова. 1--11 класи. Програма 

для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 
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РЕЛІГІЙНІ МЕТАФОРИ ЯК ВАРІАНТ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

ПОЗАМОВНОЇ ДІЙСНОСТІ В „КЛЮЧІ ЦАРСТВА 
НЕБЕСНОГО” Г. СМОТРИЦЬКОГО 

Альона Гриб (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир, студентка) 
Наук. керівник – доц. Титаренко В. М. 

У бароковій проповіді метафора відіграє важливу роль. 

Думка, яка висловлена метафорично, викликає естетичну 

насолоду, слугує засобом посилення переконувального впливу 
твору. Вона збуджує когнітивну сферу людини, підштовхує її 

на створення особистих внутрішніх думок і почуттів. Метафора 

є інструментом мислення та комунікації у творенні мовного 
уявлення про світ. Метафора подібна до порівняння, але 

вона одночленна, тому що називає лише предмет, 

те, що зіставляється, а порівняння приховане, має відчуватися, 
вгадуватися з тексту.  

Метафори в староукраїнській мові безпосередньо 

студіювали О. Зелінська, Л. Кравець, М. Скаб та інші 

дослідники. А самі мовознавчі розвідки „Ключа...” належать 
В. Мойсієнку, В. Німчуку, В. Назаруку, Д. Чижевському тощо.  

Актуальність обраної теми зумовлена потребою вивчення 

функціонально-семантичного статусу метафори у творі 
полемічного жанру літератури, адже лінгвістичний підхід до її 

вивчення на матеріалі староукраїнських ранніх барокових 

текстів до цього часу не застосовувався. Таке дослідження 
допоможе частково реконструювати мовну свідомість книжника 

епохи бароко й розширити наукові уявлення про засоби 

художньої виразності як феномен староукраїнської літературної 

мови з погляду її традиційності, синкретичності, жанрової 
специфіки. 
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Мета статті – здійснити опис релігійних метафор та 

узагальнити їх значення у творі Г. Смотрицького „Ключ царства 
небесного” 

Метафора виникає на основі комплексу образів, які 

з’являються в психіці людини під час сприйняття нею 
фрагментів дійсності і мають сигнальне значення для її 

життєдіяльності. Мовні значення, якими маніпулює мовець 

у процесі творчості, ускладнені міфологічними, культурно-

історичними, духовно-ціннісними й побутовими асоціаціями, і 
це безпосередньо позначається на метафорі [3, с. 3]. 

Важливим мовним засобом реалізації сакрального в мові є 

релігійна метафора, яка служить для презентації надреальної 
дійсності, духовного життя. Її роль у текстах полягає 

в роз’яснюванні біблійних істин, основ християнської філософії, 

переконанні в потребі духовного очищення та вдосконалення, 

настановленні на істинний шлях через віру в Триєдиного Бога, 
молитву тощо.  

За функціональним призначенням Н. Арутюнова розрізняє 

такі види метафор: образна, когнітивна, генералізувальна 
[1, с. 356]. 

До образних належить метафора, яка характеризує 

конкретний предмет і вносить у його семантичну структуру 
переносне значення, наприклад, у Г. Смотрицького вжито огнь 

д҃ха : „…и огнь д҃ха свѧтого до конца погаси(л) ” [4, с. 6]. Уживав 

автор і когнітивні метафори, які побудовані на основі 

приписування духовним об’єктам, непритаманних їм ознак, 
наприклад: „и дочаснүю оутратү вѣчными нагорожаεть 

дары” [4, с. 21]. До генералізувальних належать метафори, 

які спрямовані на те, щоб активізувати інші шляхи пізнання 
духовних істин, наблизитися до їх суті через образ, наприклад: 

безмовність серця, посріблена душа [1, с. 145]. 

Джерельною базою метафор у творах українських 
письменників були Святе Письмо та інша християнська 

література, фольклорні матеріали, надбання місцевої літератури 

та побутова повсякденність. Вагому роль у побудові 

метафоричних структур відігравали міфи та здобутки 
Античного світу. Християнська образність повільно втрачала 

своє панівне становище в літературі. Її поступово почали 
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витісняти образи, запозичені з мирського життя, поганської 

міфології, історії стародавнього світу і середньовічної Європи. 
Проте основою цих тропів були архетипні символи, які 

зазнали переосмислень, тим самим надавши метафорам нової 

естетичної якості. Вони пронизали метафору великою кількістю 
культурно-історичних ремінісценцій та асоціативних контекстів. 

„Ключ царства небесного” багатий на розмаїття різних 

за значенням та структурою метафор. У творі велику кількість 

аналізованих тропів пов’язано із лексемою „дорога”. Значення 
„дороги” частіше за все реалізують такі синоніми як путь, шлях, 

гостинець. У досліджуваному тексті цю лексему репрезентує 

словосполучення ω(т)стүпи(л) дороги правоε: „…ω(т)ступи(л) 
дороги правоε, и оного товары(ш)ства и бра(т)ства собѣ 

ровного…” [4, с.19]. Дорога права розуміється як тяжкий 

для подолання шлях, тому що він потребує чималих зусиль 

для наближення до праведного життя. Але на шляху до цього 
людині важко побороти свою гріховну природу, встояти 

перед спокусами, тому вона піддається різним 

антихристиянським та аморальним звабам, які ведуть її до пекла 
[2, с. 252]. 

Для кожного свідомого християнина сенсом життя є 

пошук шляху до Неба, потойбічного життя, дороги до спасіння. 
У „Ключі..” це відзначено словосполученням із означенням 

змышлεнаѧ: „Алε ю(ж) нε на онүю правүю то(л)ко на свою 

змышлεнүю дорогү” [4, с.19], лексема „Словнику української 

мови XVI – першої половини XVII ст.” зафіксована із значенням 
„вигадана”. 

Утілюючи метафоричне значення, слова на позначення 

дороги співвідносилися з назвами гріхів та різних чеснот. 
У творі прикладом цього є метафора дорога правды: „…жε тыε 

которыε были познали дорогү правды, вεрнүлисѧ ω(т) прεданыѧ 

имъ ст҃ыѧ заповѣди…” [4, с. 34] 
У тексті Г. Смотрицький, метафоризуючи лексему столп, 

уславлює намісників як опору церкви Божої: „А оныи чεтыри 

сто(л)пы цεрковныи, намѣсниковε ап(с)льскиε, патріа(р)ховε 

кгрεцкиε, пастырεвε и бг҃омо(л)цы нш҃ї ” [4, с. 20]. За допомогою 
метафори камεнь вѣры автор характеризує Ісуса Христа як 

главу всього світу, намісника Бога, якому всі християни повинні 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 117 

покірно служити: „Самъ то(л)ко на(д) всѣми, и перед всѣми, 

всεго свѣта головою, εдины(м) на(й)вы(ш)шы(м), пастырεм 
камεнε(м) вѣры фу(н)дамε(н)том ц҃рковнымъ кнж҃тε(м) 

ап(с)льскимъ ” [4, с. 19]. 

У досліджуваному творі дуже часто трапляється таке 
сполучення лексем як кров и тѣло Христа. Це метафоричне 

перенесення пов’язане із хлібом та вином, які отримують віряни 

під час таїнства Причастя. Адже вважалося, якщо людина 

не причащається, то вона не може бути поєднана духовно 
з Господом і дух його не може перебувати в ній. Тому всі, 

хто байдуже ставився до цього, тим самим ставали 

все ближчими до смерті і потойбічного життя в пеклі, 
наприклад: „Понεважъ тоε слово Хв҃о ү нихъ мѣстъца нε маεтъ, 

гдε мовитъ, ижε нεяст тѣла сна҃ чл҃вчεского, и нε пиεтъ крови 

εго живота в собѣ мεти нε можεт ” [4, с. 35]. 

Більшість тогочасного суспільства прагнула прожити своє 
життя гідно, дотримуючись Божих заповідей та законів церкви 

для того, щоб після смерті наслідувати Царство Небесне. 

У „Ключі..” воно порівнюється із сполученням слів грѧдущий 

град: „І Павε(л) ап(с)лъ указүεтьжε нε маε(м) здѣ 
прεбывающаго града, но грѧдущаго взыскүεмъ” [4, с. 22].  

У той період християнство мало вагомий вплив на тих, 

хто вірив у Бога, у святих і вбачав спасіння в молитві, покорі, 
сповіді. Лише віра давала людям надію на краще життя й 

досягнення Царства Небесного. Г. Смотрицький не оминув 

лексеми віра, піддаючи метафоризації, автор прирівнює її 

до зброї, яку слід застосовувати до противірства, єретизму, 
відступництва: „…мεчъ вѣри вашεѧ д҃ховный…” [4, с. 10]. 

Окремої уваги  заслуговують когнітивні метафори, 

які можна виявити з контексту. Когнітивні (концептуальні, 

предикатні, означальні) релігійні метафори побудовані на основі 
„приписування” духовним об’єктам, поняттям непритаманних 

їм ознак і служать основою творення полісемії. В аналізованому 

творі, метафора страсті Христові актуалізує низку значень, 
зокрема муки, терпіння, подвиг, відкуплення людського роду, 

жертовність, наприклад:„…пото(м) εдіномү жалостноε 
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роспамѧтова(н)ε Хр(с)товы(х) страстεй, а дрүгомү вεсεлыε 

роспүсты ” [4, с. 29]. 
Отже, роль релігійних метафор у тексті полягає 

в роз’яснюванні біблійних істин, основ християнської філософії, 

переконанні в потребі духовного очищення та вдосконалення, 
настановленні на істинний шлях через віру в Триєдиного Бога, 

молитву тощо. Тому, лінгвістичне дослідження метафори 

в староукраїнській літературній мові першої половини XVII ст. 

показує, що свідомість Г. Смотрицького насамперед була 
зосереджена на Біблійному контексті, обумовленому традицією. 

Автор досить часто використовує релігійні метафори, 

серед яких найбільше вжито образних, що слугують розвитку 
фігуральних значень і синонімічних засобів мови. 
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РЕЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНИКА 
В НАРИСАХ І БУВАЛЬЩИНАХ М. МАЩЕНКА 

Юлія Дибка (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – доц. Негодяєва С. А. 
Студійні доробки дослідників Луганщини (О. Галича, 

О. Скиби, І. Бойцун, С. Негодяєвої, О. Неживого, Л. Неживої, 

Т. Пінчук, Н. Філоненко та ін.) звертають увагу реципієнтів 
до проблеми аналізу та збереження літератури рідного краю 

не випадково: огляд літературознавчих розвідок останніх років 

дає привід стверджувати, що Луганщина – невичерпна 
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скарбниця художньої думки, яка формувала своєрідний концепт 

світобудови українця. 
Метою розвідки обрано дослідження образу сучасника 

в письменницькому доробку Миколи Мащенка, нашого земляка, 

кінорежисера, організатора кіносправи, педагога, оскільки 
життєвий шлях і творча спадщина талановитого прозаїка 

залишається однією з недосліджених в українському 

літературознавстві.  

М. Мащенко народився в селі Мілуватка Сватівського 
району Луганської області. Мати працювала свинаркою 

в колгоспі, батько – на залізничній станції, він загинув 

у результаті нещасного випадку, коли молодшому в сім’ї, 
Миколці, було лише 19 днів від народження. Без батька 

залишилося семеро дітей – четверо синів і троє дочок. Мащенко 

закінчив Мілуватську семирічну школу, старші класи – у школі 

міста Рубіжне, вищу освіту здобув у Харківському театральному 
інституті. Працював театральним режисером у Харкові, потім 

на Київській кіностудії імені О. Довженка, яку очолював 

упродовж п’ятнадцяти років. З 1969 року він секретар правління 
Спілки кінематографістів України і згодом засновник Академії 

мистецтв України [1; 2; 5]. Леонід Биков, з яким вони входили 

до студентської комуни „Донбас”, був „заводієм”, бешкетником, 
а от Микола – ні, був тихий, сором’язливий. Він згадував: 

„Разом жили, вчилися, нас не балували… Ми усі були з глибинки 

– Донбасу… Дивлячись на Колю, не перестаю дивуватись: адже 

такий це був скромний і милий хлопчина. І сам себе інколи 
питаю: як незатишно, мабуть, відчував себе тихий хлопчина 

в гамірних коридорах, де потрібно навчитись бути динамічним. 

Видно, наука пішла на користь” [4]. 
Провідним жанром у доробку Миколи Мащенка 

є портретний нарис, у якому письменник виявляє себе 

найповніше як особистість. Мащенко талановито поєднує 
публіцистику й художність, використовуючи документальні 

факти з життя відомих йому людей, про яких іде мова. 

У творчості Мащенка репрезентовано документальні портретні 

нариси „довженківців”, кожен з яких є видатною постаттю 
(Т. Левчук, О. Горський, І. Драч, В. Сичевський,  

М. Бєліков, І. Миколайчук, Л. Биков, О. Гончар, І. Савченко, 
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О. Довженко, І. Кавалерідзе, С. Параджанов О. Тимошенко, 

М. Вінграновський). 
Відкриває цю плеяду український кінорежисер, 

письменник і товариш Мащенка Тимофій Левчук. З нарису 

ми дізнаємось про неординарність численних творінь Левчука. 
Це фільми „Зоря над Карпатами”, „Київ”, „М. В. Гоголь”, 

„В степах України”, „Іван Франко”, „Родина Коцюбинських”, 

„Помилка Оноре де Бальзака”, які по праву стали невід’ємною 

частиною радянського кіномистецтва. У масштабному фільмі-
романі „Киянка” Левчук відтворив не тільки долю своїх 

кіногероїв, а й долю нашої Батьківщини. Мащенко 

із захопленням пише про Левчука як про людину, яка всю свою 
енергію й життєвий запал спрямовує на творчість та активну 

громадську діяльність. Саме любов до людей, на думку автора, 

дає стільки сил його товаришеві: „Людина до того часу 

почувається добре, поки здатна жити заради інших, 
поки захоплюється життям, поки може сказати: я люблю 

людей і сподіваюсь, що це взаємно” [3, с. 708]. 

Більшість нарисів Микола Мащенко присвячує своїм 
колегам по роботі. У нарисі про Івана Миколайчука митець 

заглядає в далеку історію кіностудії й тодішні проблеми епохи 

шістдесятництва. І. Миколайчук, видатний українець, 
якого неодноразово звинувачували в націоналізмі, більшість 

своїх років провів у злиднях. У розквіті таланту один 

з найвеличніших режисерів і сценаристів України покинув її 

навіки. У пам’ять про нього письменник у своєму нарисі зібрав 
спогади вітчизняних кінокритиків, кінорежисерів, акторів, 

що стало вагомим доповненням до автопортрета Івана 

Миколайчука.  
З великою пошаною й піднесенням митець розповідає 

про свого друга Олександра Горського, директора Ялтинської, 

Одеської кіностудій, заступника голови секції художньої 
кінематографії, директора студії кіноактора кіностудії 

імені О. Довженка. Він створив значні виробничі потужності та 

зняв фільми „Петро Перший”, „Нескорені”, „Третій удар”, 

„Весна на Зарічній вулиці”, „Два Федори”. Микола Мащенко, 
змальовуючи друга, використовує асоціативний спосіб викладу 

й порівнює Горського з „невтомним садівником, який прагне 
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до того, щоб у його саду людському зростали чесні і глибокі 

особистості” [3, с. 709]. 
У нарисі, присвяченому І. Драчу, Микола Мащенко тепло 

згадує першу зустріч з поетом. Відбулося це в будинку 

Олеся Гончара, коли ще зовсім сором’язливий Драч читав свої 
невідшліфовані вірші про матір. Поет багатогранний у своїх 

почуттях: його гнівні вірші, спрямовані проти війни, звучали 

закликом на захист усіх людей планети, а драматична поема 

„Зоря і смерть Пабло Неруди” наскрізь пронизана болем і 
ненавистю до фашистської диктатури. Найщасливішим часом 

своєї біографії митець вважає спільну з Іваном Драчем роботу 

над фільмом „Іду до тебе”, присвячену Лесі Українці. Творче 
спілкування з поетом допомогло письменникові не лише 

всебічно зрозуміти його творчість, а й збагнути його як людину, 

наділену духовною красою. Цікаву історію знайомства 

презентує автор своїм читачам з уже згаданим славетним 
письменником Олесем Гончаром. М. Мащенко, тоді ще нікому 

невідомий епік, разом зі своїм товаришем Р. Сергієнком 

вирішили екранізувати новий твір Олеся Гончара „Тронка”. 
Довгою й нелегкою була та зустріч. І хоч митці не домовились 

остаточно про фільм, проте О. Гончар пробудив у молодих 

кінорежисерів віру в себе та власні сили: „Відтоді 
ми здружилися з напрочуд красивою, доброзичливою людиною – 

простою, щиросердною, незважаючи на письменницьку 

легендарність” [3, с. 753].  

Не можна оминути нариси про двох велетнів українського 
кіномистецтва – О. Довженка й С. Параджанова. На другу 

половину 20-х років припадає творчість генія українського 

кіномистецтва Олександра Довженка. Зняті впродовж цього 
періоду його картини „Звенигора” та „Арсенал” увійшли 

до скарбниці українського та світового кіно. Миколі Мащенку 

не випало щастя бачити та спостерігати за ним під час роботи 
над фільмами, проте він мав можливість спілкуватися з тим, 

хто особисто знав Олександра Петровича. Микола Мащенко 

створив приголомшливий історичний портрет О. Довженка 

з пам’яті тих, хто зустрічався з ним, працював у його фільмах і 
був сучасником видатного майстра (О. Гончар, Ч  Чаплій, 
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А. Монтегю, С. Герасимов, А. Барбюс, М. Бажан, У. Казірагі та 

ін.). 
Окремої уваги заслуговує нарис „Розп’яття і воскресіння 

Параджанова”. Це розповідь про складну й часом драматичну 

долю, про геніального сина вірменської землі, для якого Україна 
стала другою батьківщиною, про людину, яка пройшла 

через різні країни, крізь випробування й незвичайні пригоди. 

В особі Сергія Параджанова автор презентує людину, 

обдаровану багатогранною геніальністю, серце якої завжди 
було відкрите для любові й розуміння свого ближнього, 

проте жорстока тодішня система наказала піддати його 

садистським тортурам. Українське мистецтво заговорило 
на повен голос саме завдяки кіношедевру С. Параджанова 

„Тіні забутих предків”, який тріумфально йшов по всьому світу, 

здобув славу Україні й тоді, коли С. Параджанов, морально 

понівечений, сидів у тюрмі. 
Запропонований аналіз епіки Миколи Мащенка 

крізь призму „автор – читач” дозволив подати рецептивну 

модель сучасника у творчості письменника. Пропонована студія 
є перспективною в ракурсі проблем вивчення авторських 

рецепцій концепту українця в національному часопросторі 

від архаїки до модерну. 
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ГАЗЕТИ 
„ПРАВОВИЙ ПРОСТІР”) 

Олеся Дмитренко (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка”, студентка) 

Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Висока мовна культура особистості неможлива 

без вільного володіння рідною мовою. Н. Карамзін стверджував, 
що мова й словесність є головними способами народної освіти; 

багатство мови людини відбиває багатство думок; мова 

закарбовує в свідомості особистості поняття, на яких 
ґрунтуються науки. 

Усі властивості мови газети безпосередньо повʼязані 

з друком. Формування лексичної системи газетно-

публіцистичного стилю обумовлене позамовними чинниками. 
Одним із таких чинників є прагнення журналіста, що описує 

будь-які події, дати їм оцінку. Це прагнення пояснюється 

підкреслено соціальною й комунікативною функціями газетного 
слова. Ще один позамовний чинник – специфіка адресата 

мовлення [2, с. 164]. 

Найбільш різноманітні засоби лексичної системи газетно-
публіцистичного стилю використовують автори репортажів, 

нарисів і фейлетонів. В інформаційній замітці виразність, 

як правило, посилюється зміною ритмів оповіді, уживанням 

різних стилістичних фігур [3, с. 69]. Журналіст завжди 
звертається до аудиторії, невичерпної кількісно й різнорідної 

якісно. Саме тому характерним є те, що лексика 

публіцистичного стилю, як правило, ясна, точна, стисла й 
виразна. Крім того, одним із основних завдань журналіста є 

вживання саме тієї лексики, яка буде значуща, зрозуміла, цікава 

для його читачів. 
Аналіз мовних засобів газетного тексту дозволяє 

визначити в ньому три види виразності: стилістично-

синтаксичну, лексико-експресивну та образну.  

Для публіцистичного стилю характерна відкритість 
лексичної системи, яка полягає в прямому, безпосередньому 

вираженні авторського „я”. 
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Мета нашої розвідки – визначити лексичні засоби 

газетного тексту на матеріалі суспільно-політичної газети 
„Правовий простір”. 

Формування основних лексичних розрядів підтверджує 

дію принципу соціальної цінності, хоча необхідно враховувати 
те, що конкретний склад лексем, які входять у ці розряди, 

відносно постійний лише для певного періоду. Крім того, саме 

існування цих розрядів, що тісно взаємодіють один з одним і 

з літературною лексикою, є переконливим свідченням системної 
організації лексики газетно-публіцистичного стилю [1, с. 88]. 

Лексична система текстів інтернет-газети „Правовий 

простір” відзначається широким використанням багатозначних 
слів, омонімів, антонімів, синонімів, паронімів тощо: ілюзії і 

реальність, зниклі і пропащі. 

Лексичні засоби газети відзначаються головним для 

публіцистичного стилю принципом – оцінності, а також тим, що 
цей принцип виражений у різкому розмежуванні позитивного й 

негативного, світла й тіні та відповідному розподілі мовних 

засобів на позитивні й негативні. Негативне або позитивне 
забарвлення складає основу емоційності журналістського 

тексту. Емоційно-експресивна виразність і образність тексту 

заснована на вживанні розмовної, просторічної лексики – 
лексики, що стоїть поза нормами літературної мови: так він же 

всіх нас „замочить”; як хочеться примазатися до цих 

проектів; важко в ментів грати; реп, хуліганство, кремлівська 

тусовка, музкрітікі; четенько „прогнув свою лінію”.  
На образно-лексичному рівні слід відзначити широке 

застосування тропів: На жаль, сьогодні треба визнати: ми 

виходимо з комунізму самим викривленим, найболючішим, самим 
безглуздим (градація) шляхом; мають слабкий звʼязок з болями 

країни (метафора). Іноді автори вдаються до оксюморону – 

поєднання непоєднуваних понять: чорний оптимізм, правими 
завжди виявляються ліві. 

Отже, серед лексичних засобів газети „Правовий простір” 

найбільш виразними є широке використання багатозначних слів, 

омонімів, антонімів, синонімів, паронімів; уживанні розмовної, 
просторічної лексики з відповідними стилістичними 
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настановами; використання тропів як засобів образності 

публіцистичного тексту. 

Література 
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розмовного, художнього та публіцистичного стилів. Донецьк, 
2009. 202 с.; 2. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів 

української мови. К.: Наук. думка, 1990. 213 с.; 

3. Мінкова О. Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної 

номінації в мові новітньої української публіцистики. 
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КОНЦЕПТ ГОЛОВА В АРЕАЛЬНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ 
ТРАДИЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Галина Доброльожа (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир, доцент) 

На сьогодні збір, укладання та аналіз діалектного 
фразеологічного матеріалу був і залишається надзвичайно 

актуальним, оскільки наукове опрацювання зібраного матеріалу 

дозволяє визначити склад і змістове наповнення ареальної 
фразеології, регіональні спільні та відмінні риси фразеологічних 

одиниць (далі – ФО), а також слугує невичерпним джерелом 

поповнення в загальноукраїнську фразеологічну скарбницю. 
Важливим  також є соціологічний аспект, адже, аналізуючи 

семантику ФО, можна простежити спільні світоглядні, 

культурологічні, релігійні, господарсько-побутові риси усіх 

регіонів України. 
Метою статті є змістовий аналіз фразеологізмів, 

що містять компонент-соматизм голова; порівняльний аналіз 

діалектних ФО, які функціонують на території трьох 
українських наріч. 

У певні періоди фразеологізми вивчалися з різних кутів 

зору (семантичного, структурного, когнітивного, 
стилістичного), однак сьогодні активно використовується 

концептуальний принцип, який передбачає дуалістичний аналіз 

змісту і форми фразеологізму, тісний зв’язок з усіма реаліями 

побутового і духовного життя українців.  
В українській мові та культурології лексема-соматизм 

голова – багатозначна: 1) ’частина тіла  вище шиї людини і 
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тварини, у якій міститься мозок’; 2) ’одиниця худоби’; 

3) ’посада’ (голова зборів); 4) ’велика квітка (суцвіття)’. 
У народній традиції голова – це етнокультурний символ, який 

доповнюється значеннями: ’той, хто попереду’; ’головний’; 

’дуже важливий’; ’розумний’. Лексема голова належить 
до найдавнішого шару праіндоєвро-пейської лексики і походить 

від *golva, вона вживається в усіх слов’янських мовах, утворює 

численні похідні лексеми (голово-ломка, головоріз, головешка, 

болиголов, адамова голова та ін.). 
Надзвичайно потужно компонент голова 

використовується у структурі народних порівнянь, 

фразеологізмів, приказок, прислів’їв, сюжетах казок, текстах 
пісень та поезій. Для більш детального аналізу ми обрали 

фразеологічні звороти,зафіксовані  на території трьох наріч 

української мови: південно-західне наріччя (П-ЗН) [3], північне 

наріччя  (ПН) [1, 42-46] та південно-східне наріччя (П-СН) 
[2, 66-68]. Найчастіше фразеологізми із компонентом-

соматизмом голова маніфестують такі значення: 

’розумний’: 
П-ЗН: Яка голова, така й мова; Шо голова, то не фіст; 

Що голова, то розум;Та ж не буде голова за фостом іти; 

Мудра голова не дбає на дурні слова; Добрій голові досить 
дві слові; 

П-СН: Бита голова; ПН: Мати голову на плечах; 

Мати кібіту (смалець, олію, лій) в голові; Світла голова; 

Тверда голова;  

’напружено думати’: 

П-ЗН: Щось я в своїй голові пошньипив; Щось му 

до голови вдарило; Тут би добре головою покрутити; То ми 

з голови не сходить; То ми в голові вертиться; ПН: Ламати 
голову; З голови не сходить; Забрати собі в голову; 

Голову мастити;  

’дурний’: 
П-ЗН: У нього в голові мишки бігають (не всі вдома, 

не те, курячий мозок); То мінї  голови не чіпаєть ся; То мінї 

з голови випало; То ми сі не може в голові помістити; На голову 

впасти; Має завороть в голові; Дурна голова не посивіє анї 
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не полисїє; Голова не до ради, а зад не до крісла; В голові сїм лїт 

не метено; В голові му вилами укладали; Без голови і ногам лихо; 
П-СН: Не дружити з головою; В голові дірка (жужалка, 

одні опилки, валети, зелені овочі, солома, міні-бікіні, солома 

з половою б’ється, тридцяте люте, цепка спала, февраль гуляє, 
сто пудів диму, сквозняк гуляє); Дев’яносто дев’ять у голові;  

ПН: Без гараздів у голові; Голова з вухами; Голова – баняк, 

а думає ніяк;У головах низько; Цвела голова; Капустяна голова; 

’забудькуватий’: 
П-ЗН: Десь колись і голову загубиш; Випало (випливло) 

з голови; ПН: Дірява голова; Злупити (викинути, вишибло) 

з голови;  
’брехливий’: 

П-ЗН: То жидівська голова; Голову кому завернути;  

П-СН: Уступити в голову;  

ПН: Голову морочити; Задурити голову;  
’набридливий’: 

П-ЗН: Не ламай собі моєї голови; Брати до голови;  

П-СН: Через голови плигати; Голову проторохтіти;  
ПН: Голову гризти; Голову проторохтіти; Ґавати 

над головою; Жувати голову; Мозолити голову; Морочити 

голову; 
’запальний’: 

П-ЗН: То ще шибай-голова!; Змив му голову порядно; 

То гаряча (непосідуща) голова; ПН: Гаряча голова; 

З тараканами в голові; 
’впертий’: 

П-ЗН: Хоть головою наложити, а на своїм наставити; 

Хоць би на голову став, та не вступлюся; Не задирай голови 
до гори, бо скоро її опустиш; Заїхало в голову як штири фіри 

сїна;  

ПН:  Хоч кілок на голові теши; Хоч головою об стіну 
бийся; 

’безнадія, невдача’: 

П-ЗН: Хоць би дві голови мав, то тут не порадить; З печі 

та на голову; Стратив голову до решти; Нема де голови 
притулити;  

П-СН: Як з помитою головою; Головою об лід битися; 
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ПН: Голову зав’язати; Вище голови не стрибнеш; 

Намилити голову; За голову взятися; Чухати голову;  
’зажурений’: 

П-ЗН: Спустити голову; Голова ми схне;  

ПН: Поникнути головою; Похнюпити голову; 
’нахабний’: 

П-ЗН: Скакати по голові; Насрати кому на голову; 

По голові їздити; Нехай мнов твоя голова не болит; На голову 

робити; 
ПН: Сісти на голову; Ходити на головах (на голові, 

по голові); 

’байдужий’:  
П-ЗН: Що з голови, то й з мислі; То не твої голови 

робота; То не твоя голова до того; До голови не брати; 

Головов кивати; 

П-СН: Хоч по голові ходи; ПН: Ні в голові ні в сраці; 
Ховати голову в пісок (в чулан, під крило); На голову не капає; 

’загибель, смерть’: 

П-ЗН: Голова з карку злетіла; На свою голову кракай; 
За всі голови пропадай; Голова за голову; Без голови підеш; 

ПН: Головою наложити (важити, накласти); Голову 

покласти (відірвати, зламати, підставити, скрутити); 
Головами лягти; 

’хворий’: 

П-ЗН: Як голова болит, то все тїло не може; Голова 

болит, аж вочи заступає; Голова тріскає; ПН: Голова 
тріщить; Голова йде обертом; Помутило в голові; В голові 

замакітрилось; Голова не срака – зав’яжи та й лежи; 

’непорядний’, ’легковажний’: 
П-ЗН: В нього у голові дідько жениться; Голова сивіє, 

а розум шалїє; Від голови риба смердить; П-СН: Гадюча голова; 

ПН: В голові вітер гуляє; В штанах похорон, а в голові 
весілля;  

’дурниця’: 

П-ЗН: Тут нема ні голови ні фоста; Голови му 

не держит;  
П-СН: І на голову не причепиш;  

ПН: І на голову не налазить; У голові не вкладається. 
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Аналіз концепту-соматизму голова у фразеологічному 

матеріалі трьох українських наріч дозволяє зробити певні 
висновки: 

1. Соматизм голова дійсно виступає українським 

етномаркером, який має чітко визначену символіку – розум, 
душевний стан, провідництво, керування, значущість. 

2. Кожен терен України має ендемічні, властиві лише для 

цього регіону фразеологізми: наприклад, на Слобожанщині 

В. і Д. Ужченки зафіксували ФО Голова болить [у чого] ’щось 
розбите, поламане, зіпсоване’ – стосується предмета, хоча 

абсолютна кількість ФО будь-якого регіону – 

антропоцентрична. 
3. Переважна більшість фразеологізмів з компонентом 

голова характеризують інтелект людини, розумову діяльність як 

позитивну, так і негативну. Негатив (’дурний’, ’забудькуватий’, 

’неуважний’) переважає, оскільки – це є відхилення від норми, 
легко і весело коментується стосовно сторонніх осіб. 

4. Чимало ФО з компонентом голова є спільними для усіх 

трьох наріч української мови: Голову положити; Солом’яна 
голова; Кінська голова; Козяча голова; І на голову не причепиш; 

Брати до голови;  Голова варить тощо. Такі семантичні, 

структурні та стилістичні паралелі свідчать про тісний 
взаємозв’язок між усіма регіонами України – мовний, 

господарський, культурний і духовний. 
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ДЕТАБУЇЗАЦІЯ МОВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 

Тетяна Должикова (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Для сучасної мовної ситуації все більше стає характерною 
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деформація усталеної стилістичної системи, коливання її норм 

та зміна функціонального статусу. Навіть ті науковці, які 
донедавна відстоювали сувору орієнтацію на чистоту й культуру 

мови, під тиском сучасної ситуації змушені визнати такий 

динамічний і доволі суб’єктивний критерій, як „мовний смак 
епохи”. Змирившись з певною вульгаризацією літературної 

норми, вони сприйняли цей процес як лібералізацію й 

демократизацію, коли „норма стає менш визначеною і 

обов’язковою, а літературний стандарт менш стандартним” 
[2, с. 90]. Відкритість художнього тексту й тенденція до 

трансформації мовного образу епохи уможливлює вживання в 

його складі елементів, які на рівні мовних одиниць оцінюють як 
позалітературні. Незважаючи на те, що в основі індивідуальної 

мовотворчості завжди лежить загальнонародна мова, її система і 

структура та словниковий склад, індивідуальний стиль 

письменника – це й відображення епохи, зокрема її мовних 
тенденцій. Л. Щерба справедливо наголошував: „Будь-який 

великий письменник у будь-яку епоху не може „відійти від 

мови”, не може не рахуватися з її „путами”, навіть тоді, коли 
він, здавалося б, готовий розбити ці „пута”. Тому проблема 

взаємовідношень між літературною мовою і мовою будь-якого 

видатного письменника залишається найважливішою 
проблемою самого дослідження мови художньої літератури” 

[4, с. 70]. 

Загальновідомо, що літературна мова не тотожна мові 

художньої літератури. Попри цілу низку інтегративних рис, 
які об’єднують, взаємопов’язують ці феномени, дають підставу 

стверджувати, що поетична мова – один із визначальних 

компонентів національної лінгвокультури, основа формування 
літературної мови, ставити знак рівності між ними 

методологічно неправильно. Водночас нетотожність цих понять 

не означає їх взаємозаперечення, а навпаки, передбачає 
обов’язкові точки перетину на певному етапі розвитку 

літературної мови [7, с. 120]. 

Важливим для розуміння специфіки художнього тексту 

є поняття норми. У художньому мовленні воно є більш 
складним, ніж у нехудожній мові. Ця складність визначається 

низкою причин, сутність яких дозволяє описати типологію 
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«порушень» у вживанні мовних засобів майстрами слова. Якщо 

художник хоче сказати щось нове світові, то „немає правил, 
котрі не можна було б порушити заради прекрасного”, – говорив 

Л.-В. Бетховен [5, с. 27]. 

Письменники використовують усе багатство національної 
мови, у тому числі стилістично марковані периферійні шари 

лексики (розмовно-просторічні елементи, соціальні діалекти), 

застосування яких як експресивного словника лексичного 

потенціалу мови не може бути оцінене за нормативними 
критеріями літературної мови.  

Увага філологів до нелітературних форм мови зі значною 

силою виявилася в 90-х рр. ХХ століття, що було зумовлено 
змінами в мові на тлі політичних, економічних і соціальних 

перетворень. У цей час відзначається найсильніший вплив 

маргінальної лексики на літературну мову, спричинений 

«детабуїзацією» мови ЗМІ, свободою слова, яку вони 
декларували, а також входженням у публічне життя 

представників різних соціальних груп – носіїв специфічних 

жаргонів й інших форм нелітературного мовлення. Водночас 
змінюється й психологічне ставлення людей до мови загалом і 

до норми зокрема [3, с. 9]. 

Сучасна художня література – література нової формації, 
для неї не існує обмежень, табу. Розкутість, викличність, пошук 

нових форм викладу – усі ці тенденції свого часу з’явилися 

в розмовному мовленні, а сьогодні все активніше входять до 

мови художньої літератури. Простежити, як національна мовна 
картина світу представлена в художньому дискурсі, неможливо 

без дослідження місця й ролі в ньому позалітературних форм, 

оскільки з ними пов’язані найвідоміші імена нового покоління 
в постмодерній українській літературі (Ю. Андрухович, 

Л. Денисенко, Л. Дереш, С. Жадан, І. Карпа, Т. Малярчук, 

І. Роздобудько, О. Ульяненко, Є. Пашковський, В. Шкляр та ін.).  
Периферійні шари лексики в художніх творах дозволяють 

максимально точно, містко й разом з тим образно відображати 

нові реалії й поняття, що виникають як реакція на динамічно 

мінливу дійсність. Вони допомагають досягти реалістичності, 
привертають увагу читача, адже розмовна лексика має властивість 

оживляти текст, робити його виразнішим. Петро Білоус, говорячи 
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про творчу індивідуальність письменника, зазначає: „Часом 

автори, зокрема, з нинішнього молодого покоління літераторів, 
вдаються до навмисного нагромадження вульгаризмів або 

жаргонізмів, чим прагнуть підкреслити власну мовну 

„незакомплексованість” і продемонструвати особисту творчу 
розкутість” [6].  

Субстандартна лексика в художніх контекстах стає 

важливим текстотвірним елементом, широко вживана авторами 

в мовних партіях персонажів, вона може слугувати 
ідентифікатором соціального стану, професії героя, а в мовленні 

автора та наратора жаргон і сленг здебільшого є засобами 

досягнення комічного чи сатиричного ефекту. Самі автори рідко 
є творцями жаргонізмів, до того ж слід зазначити, що 

здебільшого українські письменники хоча й використовують 

доволі активно такі елементи, проте зазвичай не переобтяжують 

ними мовну тканину творів. Імовірно, це досягнуто за рахунок 
того, що нелітературні елементи в сучасному прозописьмі 

трапляються здебільшого в мовних партіях персонажів як 

художній засіб індивідуалізації, тоді як мова автора, численні 
ліричні відступи переважно написані добірною літературною 

мовою, без порушень норми. У поезії ж такі елементи 

набувають значного експресивного потенціалу. 
Вплив художньої літератури на динамізацію літературної 

мови помітний на всіх етапах її розвитку, сьогодні відчутний 

особливо, коли стиль постмодерної літератури позначається 

на утвердженні / розхитуванні літературного стандарту. Та все ж 
за умови дії тенденції до демократизації, до зближення писемно-

літературної мови з усно-розмовною жаргонна й просторічна 

лексика може набувати значення одного з важливих джерел 
збагачення словникового складу мови. Відтак гіпертрофія 

субстандартної лексики в новітній художній прозі – це, з одного 

боку, закономірна реакція на роки жорстокої цензури, а з іншого 
– спосіб досягти єднання з читачем. Підтвердженням цього 

є висловлювання самих авторів, зокрема Ю. Андруховича, 

про проблеми актуалізації некодифікованої лексики в новітній 

прозі: „Мова – саме мова, а не письмо, саме усне мовлення – 
дуже багато для мене важить. Я прагну, щоб мої твори говорили 

з читачем їхніми словами…” [1, с. 66].  
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Отже, широке вживання у творах сучасної української 

літератури некодифікованої лексики спричинене низкою 
чинників: оновленням виражальних, експресивних можливостей 

художнього стилю, створенням оригінальних яскравих висловів, 

поданням певного відрізку дійсності в емоційно-оцінному плані 
з метою впливу на реципієнта, активізації його уваги, зрештою 

прагненням зберегти й посилити конкурентоздатність сучасної 

літератури. Відтак, усе має право на використання в 

художньому тексті, якщо, звичайно, відповідає вимогам 
естетичної міри й стилістичної доцільності. 

Література 
1. Андрухович Ю. Постмодернізм – не течія, не напрям, 

не мода // Слово і час. 1999. № 3. С. 66; 2. Бабич Н. Д. 

Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. 

Львів : Світ, 2003. 432 с.; 3. Бондаренко К.Л. Лінгвокультурні 

особливості українського та англійського сленгу : автореф. дис... 
канд. філол. наук : 10.02.17. Донецьк, 2007. 17 с.; 4. Будагов 

Р.А. Писатели о языке и язык писателей. Москва : Изд-во МГУ, 

1984. 280 с.; 5. Должикова Т.І. Специфіка художнього тексту й 
норми в ньому // Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. 

посібник. / Т.І. Должикова, Т.П. Терновська. Київ : Ленвіт, 2011. 

С. 24–39; 6. Кондратюк О. Молодіжний сленг як мовне явище. 
– Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n38texts/38-zmist.htm; 7. Сюта Г. Мова 

художньої літератури і літературна мова // Культура слова. – 

Вип. 77. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. С. 120 –
 127. 

 

МОВНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ  
ЖДУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Олена Дончук-Донцова (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир, студентка)  
Наук. керівник – доц. Титаренко В. М. 

Упродовж останніх років в українському мовознавстві 

спостерігається помітне зростання зацікавленості 

соціолінгвістичними напрямками дослідження, але разом із цим 
питання мовної поведінки залишаються лише частково 

вивченими.  
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Мовна поведінка – це вибір мовного коду, що виявляється 

через мовну діяльність або соціально вмотивовані зміни 
в мовній свідомості окремого носія чи мовної групи і 

зумовлений системою взаємопов’язаних соціальних, правових, 

психологічних і соціокультурних чинників, які є визначальними 
в стосунках мова і людина, мова і спільнота, мова і суспільство 

[1, с. 37]. Основними соціальними чинниками, що 

безпосередньо впливають на вибір мови спілкування, є 

комунікативна сфера, мовна (комунікативна) компетенція 
мовця, а також традиції, звичаї, прийняті в спільноті. 

У мовленні відбиваються ситуативно-стратифікаційні чинники, 

зокрема соціальний контекст, у якому відбувається спілкування, 
статус індивіда, стосунки між комунікантами тощо. 

Питання, пов’язані з вивченням мовної поведінки, 

привертали увагу багатьох учених, серед яких Т. Бурда, 

М. Бовсуновська, О. Данилевська, Л. Масенко, О. Михальчук, 
С. Соколова, Н. Шумарова та інші дослідники. 

Актуальність теми пояснюється тим, що проблема мовної 

поведінки молоді Житомирщини, зокрема студентів 
філологічних факультетів ЖДУ ім. І. Франка є недостатньо 

вивченою, що обумовлює необхідність проведення дослідження. 

Мета роботи полягає у вивченні сучасного стану мовної 
поведінки в студентському середовищі, зокрема виявити мовні 

вподобання студентів, з’ясувати, чи залежить вибір мови 

від мовного оточення, виявити ставлення до української мови 

тощо.  
Поставлені мета та завдання визначили методи 

дослідження: анкетування, статистичний, зіставний. 

Дослідження проведено методом анкетування 
(анкета складалася з 20 питань) на філологічних факультетах 

ЖДУ ім. І. Франка, зокрема ННІ філології і журналістика, 

на якому основна спеціальність українська мова та література, 
та ННІ іноземної філології, на якому основна спеціальність 

англійська та німецька мови. Загальна вибірка становить 

165 осіб І–ІІІ курсів навчання. 

Проаналізувавши зібраний матеріал, виявили, 
що національність студентів ННІ філології та журналістики 

становить 100%, а ННІ іноземної філології – 91% та 9% – інший 
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варіант. Звернемо увагу, що жоден студент обох факультетів 

не обрав національність росіянин. 100 % філологів україністики 
вважають своєю рідною мовою українську, тоді як 

в ННІ іноземної філології – 94% українську, 4 % російську, 

2 % інший варіант.  
Табл. 1. Вибір мови студентами в неофіційній сфері.  

Факультет ННІ іноземної філології 
ННІ філології та 

журналістики 

              Сфера вжитку: 
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переважно українською 20 % 32 % 32 % 51 % 44 % 60 % 

українською  і 
російською  рівною 
мірою 

17 % 7 % 4 % 5 % 2 % 3 % 

переважно російською 11 % 18 % 16 % 2 % 3 % 2 % 

суржиком 50 % 43 % 48 % 42 % 51 % 35 % 

інший варіант 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Незважаючи на високий показник вибору української 
мови як рідної, у неофіційній сфері (у родині, на перерві та 

в повсякденному житті) значна кількість опитаних говорить 

суржиком та російською (див. табл. 1). 

Слід відзначити, що 100% студентів ННІ філології та 
журналістики і 91 % ННІ іноземної філології погоджуються 

з твердженням, що українська мова є одним із атрибутів 

державності України. Також 92 % студентів ННІ філології та 
журналістики і 73 % ННІ іноземної філології вважають, 

що російська мова не може стати офіційною поряд 

з українською. Такі результати можуть свідчити про мовну та 

національну сформованість.  
В українськомовному середовищі студенти ННІ філології і 

журналістики послуговуються переважно українською мовою 

(98 %), лише 2 % вживають суржик, трохи інші показники 
серед студентів ННІ іноземної філології: розмовляє українською 

мовою 82 %, суржиком 10 %, російською та російською і 

українською рівною мірою по 4 % (див. табл. 2).  
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Табл. 2. Вибір мови студентами в українськомовному 

середовищі. 

                             Респонденти: 
 

Варіанти відповідей: 

Студенти ННІ 

іноземної 

філології 

Студенти ННІ 

філології 

та журналістики 

переважно українською 82 % 98 % 

українською і російською рівною мірою 4 % 0 % 

переважно російською 4 % 0 % 

суржиком 10 % 2 % 

інший варіант 0 % 0 % 

Потрапляючи в російськомовне середовище, значна 

частина змінює мовний код, зокрема переходить на російську 

(див. табл. 3). Серед студентів ННІ філології і журналістики 
57 % зберігає мовну стійкість, тобто не переходить на російську 

мову співрозмовника, і лише 23 % таких студентів в 

ННІ іноземної філології. Не переходять з російської мови 
на українську 16 % студентів ННІ іноземної філології і 

2 % в ННІ філології і журналістики (див. табл. 3). 

Табл. 3. Вибір мови студентами в російськомовному 

середовищі.  

                                         Респонденти: 

Варіанти відповідей: 

Студенти ННІ 

іноземної 

філології 

Студенти ННІ 

філології 

та журналістики 

переважно українською 23 % 57 % 

українською і російською рівною мірою 11 % 11 % 

переважно російською 57 % 29 % 

суржиком 9 % 3 % 

інший варіант 0 % 0 % 

Розповсюдженим явищем серед молоді Житомира є 

суржикомовність. Попри те, що майже 100 % всіх опитаних 
вважають своєю рідною мовою українську, 50 % анкетованих 

у повсякденному житті, у родині та з друзями спілкуються 

суржиком. Виявлено, що респонденти з ННІ  іноземної філології 
більш схильні до цього явища: у повсякденному житті вони 

спілкуються суржиком на 8 % більше, ніж студенти 

ННІ філології та журналістики, на 5 % – на заняттях і на 13 % – 

на перерві, але в родині та побуті більш активно суржиком 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 137 

послуговуються студенти ННІ філології та журналістики (на 8 % 

більше) (див. табл. 1). 
Щодо використання російської мови в неофіційному колі 

спілкування, то результати виявилися такими: 11 % студентів 

ННІ іноземної філології та 2 % студентів ННІ філології та 
журналістики спілкуються російською в повсякденному житті; 

з родиною – 18 % і 3 % відповідно; на перерві – 16 % і 2 % 

відповідно. 

Українська мова набирає популярності серед молоді: 95% 
студентів ННІ філології та журналістики й 68% студентів 

іноземної філології вважають, що нині в Україні престижно 

спілкуватися українською мовою.  
Отже, проаналізувавши відповіді студентів на анкетні 

запитання, можемо зробити висновок, що загалом студенти 

ЖДУ імені Івана Франка є національно і мовно свідомими: 

переважна більшість, будучи українцем за національністю, 
вважає своєю рідною мовою українську. Серед опитуваних 

не виявилося жодного респондента за національністю росіянина, 

але для 4 % російська мова є рідною. Також зростає 
використання російської мови в неофіційній сфері, 

серед студентів ННІ іноземної філології ці показники є значно 

вищими. Мовна стійкість у студентів порушується залежно 
від мовного оточення. Мовно стійкішими є студенти 

ННІ філології і журналістики. Розповсюдженим явищем 

серед студентів є суржик. 

Література 
1. Михальчук О. „Мовна поведінка” як категорія 

української соціолінгвістики / Оксана Михальчук // Мова і 

суспільство. 2014. № 5. С. 28–39. 2. Масенко Л. Нариси 
з соціолінгвістики. К. : Вид. Дім «Києво-Могилянська 

академія», 2010. 243 с. 3. Радомська О. Мовна ситуація 

Житомира // Нариси з соціолінгвістики : зб. статей. / Радомська 
Ольга. К. : Києво-Могилянська академія, 2010. С. 171–177. 
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Т. ЗІНЬКІВСЬКИЙ ПРО УКРАЇНСЬКУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ  

І ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ  
Дмитро Євсіков (Бердянський державний педагогічний 

університет, м. Бердянськ, магістрант) 

Наук. керівник – доц. Нищета В. А. 
Трохим Зіньківський. Навіть серед представників 

інтелігенції з творчістю цієї неординарної особистості обізнане 

вузьке коло фахівців, хоча за рівнем аналітичності мислення, 

широтою поглядів і злободенністю узагальнень Т. Зіньківський 
досі не має рівних собі. Сила його публіцистичного слова, 

аргументація, філософська глибина міркувань вражають. 

А відтак Т. Зіньківський стоїть у лавах першопрохідців на терені 
національної естетики. 

За останні двадцять років на тлі процесу національного 

відродження в Україні повернуті із забуття сотні імен 

письменників, учених, політичних діячів минулого. На думку 
С. Кіраля, цей факт є неспростовним доказом „високого 

європейського рівня культури й інтелекту української нації” 

[5, с. 3]. Одним з таких імен є ім’я Трохима Абрамовича 
Зіньківського, нашого славного земляка-бердянця. 

Т. Зіньківський жив і творив у час, коли 

перед прогресивною інтелігенцією України поставала проблема 
нації, її існування, її майбутнього. Митець народився вчасно, 

багато зробив для національного утвердження інтелігенції. 

Більшість його думок настільки злободенні, наче висловлені 

сьогодні. Україна наразі мурує власну державність, і знову 
проблема нації вирішується інтелігентами та політиками. 

Тому звернення до розвідки спадщини нашого земляка 

вважаємо актуальним. 
Мета статті – проаналізувати публіцистичну спадщину 

Т. Зіньківського в аспекті сучасного світосприймання, показати 

непересічну значущість його суспільно-політичних поглядів і 
узагальнень на сучасному етапі розбудови Української держави. 

Проблема національно свідомої української інтелігенції 

пронизує всі публіцистичні статті Т. Зіньківського, художню 

прозу, неодноразово виринає в епістолярії. За словами С. Кіраля, 
„Зіньківський виявив себе непересічним публіцистом, оскільки 

проблему української інтелігенції розглядає на широкому 
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історичному тлі, заторкуючи й інші, не менш важливі 

для українства питання: мова, література, суть і значення понять 
„національна ідея”, „націоналізм”, „космополітизм”, 

перспектива національно-культурної автономії України 

у складі Росії, викриття реакційної політики царського уряду 
в національному питанні та ін.” [4, с. 46]. 

Саме з легкої руки Т. Зіньківського у вжиток увійшло 

поняття „Молода Україна”, адже у 1890 р. він виступив 

у Петербурзі перед тамтешньою громадою із гострополемічною 
статтею „Молода Україна, її становище і шлях” [3]. В Україні 

такого формального об’єднання, які існували в Німеччині та 

Італії, не було. Однак основні віхи, головні ідеї його були 
заманіфестовані в цій статті. Як справедливо вказує 

В. Древлянський, „Молода Україна”, яка справді почувала себе 

Україною і на українському ґрунті ставила й розв’язувала 

всі справи людського існування, вперше виявила себе 
в публіцистичних працях Зіньківського, що показав себе 

неабиякою публіцистичною силою” [2, с. 5]. 

Зміст статті „Молода Україна, її становище і шлях” 
дає підстави стверджувати, що Т. Зіньківський намагався 

розбудити національне сумління української еліти, а з іншого 

боку – така гостра й дошкульна критика української інтелігенції 
була небезпідставна. За словами автора, одна з найголовніших 

бід української інтелігенції полягала в тому, що вона не мала 

„в своїм народі кореня”, не дбала про його просвіту, а тому була 

з цього погляду „нікчемна”, „безплодна”, „хирна”, „шкодлива”. 
А тому в Україні така „моральна безодня між народом та 

паном”, бо народ зневажає спанілу свою інтелігенцію, 

яка завжди, як зазначає Зіньківський, зверхньо дивилася 
на нього, як на бидло [3, с. 7]. 

Цю проблему Т. Зіньківський розглядав із позицій, 

що інтелігенція має „найбільшу вагу в історії народу”, 
„вона веде вперед”. Бо саме від її діяльності, рівня національної 

свідомості, інтелектуального потенціалу залежатиме, 

чи служитиме вона для добра свого народу, чи заведе його, 

навіть при умові здорових „основ народного життя… 
в вовківню, в вир, в провалля” і занепастить народ [3, с. 7]. 

На жаль, писав Зіньківський, українська інтелігенція погано 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 140 

поступила „з нашим вільним, багато обдарованим духовними 

силами народом”, бо намагалась „окульбачити власний народ”, 
„перекинутись чим хоч і ким хоч”, аби „стати поверх народу, 

загнуздати його і панувати через його криваву працю”. 

Народившись уже із „зерном своєї отруйної хвороби” 
(запроданства, яничарства, пристосуванства), вона „шкандибала 

на всі чотири, не розуміла своєї культурної задачі і не те, 

що принесла народові яку користь, але наробила страшенної 

шкоди, бо одно знала, що гальмувала поступ культури в ріднім 
краї, занапастила громадську волю свого народу і довела 

до того, що після 1000 літ культурного життя український народ 

– синонім мужицтва, що йде навмання, без освічених поводирів, 
покинутий на поталу усякому хижому звірові-птиці” [3, с. 8]. 

Т. Зіньківський намагався зрозуміти причини 

такої катастрофи, а заодно застерегти молоде покоління, 

представником якого був сам і яке свідомо стало на шлях 
служіння рідному народові. Витоки хвороби інтелігенції 

він вбачав ось у чому. 

На перше місце письменник ставив те, що до 30-х рр. 
ХІХ ст. в Україні не було письменства, адже „тільки той народ, 

що в його вироблена міцна література, тільки той народ 

не боїться згубити свого місця між народами яко нація, 
тільки коли є література національна, тільки тоді є національна 

інтелігенція, що не зрадить кращих ідеалів свого народу, 

література – єдиний покажчик зросту, сили і пуття інтелігенції” 

[3, с. 8]. Відсутність літератури вважав підставою національної 
руїни української культури та громадського життя. Зіньківський 

намагався з’ясувати причини запізнілої появи української 

літератури в народу, що має багатющий фольклор, 
європейський рівень культури, представники якого збагатили 

культуру й літературу інших народів Європи. Першопричину 

письменник вбачав у тому, що християнство прийшло не прямо, 
а опосередковано, через староболгарську мову, яка мала 

негативні впливи. Це східний деспотизм, який разом 

з християнством був сприйнятий молодою державністю Русі, і 

який суперечив традиціям людяних звичаїв у громадському 
житті нашого народу. Цю думку обстоювали й українські 

історики, зокрема М. Грушевський. 
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Та головною перешкодою, відзначав Т. Зіньківський, 

через яку українська інтелігенція не стала справжнім 
„поводирем і вчителем народу” і не творила 

„власну національну літературу”, було старословʼянське 

письмо. Мертва старослов’янська мова була близька 
до української, а освічені українці вважали її за літературно 

оброблену форму рідної мови. На мову ж простого народу 

дивились, як на „мужицький жаргон, зіпсування літературних 

форм” [3, с. 9]. М. Войтюк писав, що подібні міркування 
висловлювали й інші діячі культури України ХІХ ст., але 

„так відверто про це було сказано саме Зіньківським” [1, с. 85]. 

Оглядаючись на героїчне минуле українського народу, 
Т. Зіньківський з гордістю заявляє, що незважаючи 

на всі заборони, ненависть до всього українського, 

на оскаженілість ворогів, ніяка і ніколи поліція у світі 

„ідеї згасити не здолала”, „українське письменство є, єсть і 
українська інтелігенція, що виросла й вигодувалась 

на сім письменстві, і вона згинути не може” [3, с. 20]. 

Усі ці думки та міркування публіцист-патріот 
Т. Зіньківський висловив у статті „Молода Україна, її становище 

і шлях”. „Такі слова гідні подиву і захоплення, бо сказані були 

устами відданого сина українського народу, який зріс на Півдні 
тоді вже змосковщеної України”, – писав С. Кіраль [4, с. 56]. 

Отже, Т. Зіньківський, порушуючи нагальні проблеми 

життя, тлумачить їх з позицій національно свідомого покоління, 

робить висновки та узагальнення, які вирізняються новизною, 
сміливістю, самобутністю та оригінальністю думки. 

Його логічно доказові висновки позитивно впливали на читача, 

змушували замислитись, сприяли формуванню нового 
світогляду, що спирався на історичні та національні традиції 

українського народу. Публіцистика Зіньківського логічна та 

аргументована; вона не лише наводить цікаві факти, 
але й виявляє до них авторське ставлення, витлумачуючи 

в площині свідомого патріотизму. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ПЕРІОДИЦІ 

Анастасія Єфименко (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 
студентка) 

Наук. керівник – доц. Кравченко О. Л. 

У багатьох журналістських тексах автори вживають 
так звану мову професії, яка служить формуванню мовної 

культури населення, що в подальшому допомагає користуватися 

рідною мовою в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. 

Актуальність теми зумовлена широким використанням 
професійної лексики в сучасних журналістських текстах та 

появою нових професіоналізмів, які набувають значення 

в галузевій лексиці. Мета дослідження – висвітлити функції 
професіоналізмів у сучасному українських засобах масової 

інформації. 

Кожній професійній групі властиве певні слова чи вислови, 
які називають професіоналізмами. Вони існують як неофіційні 

синоніми до термінів, проте на відміну від останніх, 

професіоналізми не мають чіткого наукового визначення [6]. 

Їм властива образність, експресивно-емоційне навантаження. 
Здебільшого професіоналізми виконують номінативно-

комунікативні функції, також їх використовують 

для характеристики героїв, професій, вони відтворюють мовний 
колорит різних професійних груп, деталізують мовний словник. 

Наприклад, у дописі „Росія злилася зі світом мафії, 

а не поборола його – The Economist” професіоналізми 
„гангстри”, „брудні гроші” несуть емоційно-експресивне 

наванаження – вони демонструють, як відносяться до режиму 
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В. Путіна західні ЗМІ: „Галеотті вказує на те, що сьогодні 

російські «вори» – це не грубі гангстери в татуюваннях. 
Це розумні, охайні підприємці, схожі на російських міністрів чи 

західних фінансистів. Галеотті зауважує, що важливим 

питанням лишається і те, чи зможуть інститути Заходу 
опиратися спокусі «закрити очі на брудні гроші»” [3].  

Професіоналізми визначаються як конкретні поняття, 

тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, 

що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної 
професії. Одними з найбільш використовуваних 

професіоналізмів у „Дзеркалі тижня” є слова, пов’язані з мовою 

військових. У дописі „Українські миротворці взяли участь 
в операції з ліквідації бойовиків у Конго” професіоналізми 

„операція”, „спецназ” ужито з номінативною функцією: 

„В операції були задіяні армійський спецназ із Гватемали і 

Танзанії, піхотні батальйони з Республіки Малаві та 
Південноафриканської Республіки, вертольоти Мі-8 і Мі-24 ЗСУ 

і Oryx армії ПАР” [4]. Слово „операція” вжито в сенсі ведення 

бойових дій оперативними об’єднаннями, а слово „спецназ” 
позначає загін особливого призначення. 

Із розвитком технологій та IT почали використовувати 

професіоналізми, які виконують номінативно-комунікативну 
функцію й мовний колорит певної професії. Так, у повідомленні 

„Розроблено спосіб розповсюдження платного контенту 

через торрент” професіоналізми „трек”, „ремікс” є просторічним 

еквівалентом слова „музика”: „Приклад роботи BitTorrent 
Bundle показано на прикладі композицій американського діджея 

Kaskade. На спеціальній сторінці можна вільно завантажити 

torrent-файл, що містить один ремікс його треку і трейлер 
документального фільму за мотивами туру «Freaks of Nature»” 

[2]. 

Як зазначає С. Шелов, у журналістських текстах 
професіоналізми здебільшого слугують кращому 

взаєморозумінню людей певного фаху, заміні термінів більш 

простим поняттям та легшим сприйняттям усього тексту взагалі 

[1]. Так, наприклад, у назві новини містяться поняття, 
які зрозумілі мові льотчиків: „Квадратна петля, штопор, 

вертикаль: фігури вищого пілотажу від найкращих пілотів 
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України” [1]. Слова „квадратна петля”, „штопор”, „вертикаль” 

вжито з метою охарактеризувати фігури вищого пілотажу 
в льотчиків. 

З метою адаптувати свої тексти до молодої аудиторії та 

надати текстам емоційно-експресивного забарвлення 
в матеріалах „Дзеркала тижня” вживає професіоналізми, 

не зрозумілі здебільшого людям до літнього віку. Наприклад, 

у дописі „У трейлері фільму «Фантастичні звірі: Злочини 

Ґріндельвальда» виявили помилку” використано професіоналізм 
„кіноляп”, який розшифровується як „сюжетна помилка”: 

„Шанувальники фільмів і книг про Гаррі Поттера помітили 

кіноляп в першому трейлері фільму «Фантастичні звірі: Злочини 
Ґріндельвальда” [5]. 

Отже, професіоналізми в текстах в українських 

періодичних виданнях створюють надають експресивно-

емоційне навантаження повідомленню, уживаються 
з номінативною функцією. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ  
МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ  

Інна Заболотна (ДЗ „Луганський національний 

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

Навчання української мови учнів старшої школи 

передбачає вдосконалення сформованих раніше мовних та 

мовленнєвих умінь і навичок, що забезпечують комунікацію 
в різних ситуаціях спілкування. Спостереження доводять, 

що продуктивність спілкування учнів залежить від набутих 

ними комунікативних якостей мовлення, зокрема й естетичної 
виразності ‒ привабливості, зрозумілості, впливовості, краси 

мовлення. Навчальна програма з української мови націлює 

на формування в учнів мовленнєвої культури, раціональної 
мовленнєвої поведінки; розвиток логічного й критичного 

мислення, творчої уяви; формування мовного смаку, мовного 

чуття й мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й 

естетики української мови. [3].  
У словнику з української лінгводидактики виразність 

мовлення визначено як комунікативну „якість писемного або 

усного мовлення, яка здатна завдяки своїй словесній формі 
привертати увагу читачів або слухачів, впливати на їхній емоції 

та почуття” [2, с. 36 ‒ 37]. Характерно, що в основі виразного 

мовлення „лежить деяка незвичність, новизна, своєрідність” 
[2, с. 36 ‒ 37]. Мовні засоби виразності насамперед 

образотворчі, однак можуть бути й необразними, що залежать 

від стилю мовлення [2, с. 36 ‒ 37]. До умов вироблення 

виразності мовлення відносять самостійність мислення, добре 
знання мови, інтерес мовця до того, про що він говорить чи 

пише, розвинуте чуття мови [2, с. 36 ‒ 37].  



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 146 

У підручнику з української мови для учнів 10 класу 

поряд з такими комунікативними ознаками мовлення, 
як правильність і чистота, логічна послідовність, точність, 

багатство (різноманітність), доцільність, ясність представлено 

виразність і образність та естетичність. Виразність і образність 
як комунікативна ознака мовлення передбачає такі правила: 

добирати слова й будувати речення так, щоб якнайкраще, 

найточніше передати думку, бути оригінальним 

у висловлюванні та впливати на адресата мовлення [4, c. 229]. 
Естетичність як комунікативна ознака мовлення 

передбачає такі правила: уживати слова і словосполучення 

відповідно до орфоепічних норм, використовувати образні 
засоби, засоби милозвучності, а також стилістичні фігури 

[4, c. 229].  

Естетична виразність мовлення старшокласників, на нашу 

думку, виявляється в уміннях дотримуватися нормативності, 
точності, оригінальності та впливовості мовленнєвих 

конструкцій. Формування естетичної виразності мовлення учнів 

здійснюється у процесі сприймання, відтворення та створення 
висловлювань, під час аналізу тексту (чужого та власного). 

Може бути організована робота з окремими словами, 

фразеологізмами, а здебільшого з усними й писемними текстами 
різних жанрів і типів мовлення.  

Практична робота зі старшокласниками доводить 

ефективність такого методу у формуванні естетичної виразності 

мовлення учнів, як аналіз тексту, адже він дійсно „сприяє 
ефективному розвитку зв’язного мовлення учнів, збагачує їхній 

активний словник, удосконалює якості мовлення [1, с. 261]. 

Звертаємо особливу увагу на аналіз аудіотекстів, різних 
висловлювань у реальному спілкуванні. 

Під час аналізу тексту учні усвідомлюють зв’язок 

між естетичною виразністю мовлення й іншими його 
комунікативними ознаками, зокрема правильністю, чистотою, 

точністю. Старшокласники переконуються, що не може бути 

естетично виразним мовлення з порушенням нормативності 

(орфоепічної, лексичної, граматичної), правил інтонування, 
дотримання пауз, темпу мовлення, тембрового забарвлення 

голосу тощо.  
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Учитель має бути особливо уважним під час добирання 

текстів для аналізу, прогнозувати думки учнів 
щодо ефективності тих чи тих мовних засобів, тобто 

технологічно підходити до лінгводидактичного аналізу тексту 

(визначення його дидактичного потенціалу). Варто пам’ятати, 
що технологія лінгводидактичного аналізу тексту – це системні 

кроки виконання аналітичних дій з текстом відповідно 

до певних етапів [1, с. 274]. Такі аналітичні дії з текстом мають 

бути ретельно продумані вчителем, щоб привчати учнів бути 
уважними до краси мовлення в різних його жанрах, сприяти 

виробленню вмінь зіставляти варіанти можливих висловів 

з певними мовними одиницями та визначати той варіант, 
що викликає більш сильне естетичне почуття. Прийом 

зіставлення мовних одиниць формує навички інтенсивного, 

критичного мислення, сприяє виокремленню певних естетичних 

образів у різних ситуаціях спілкування.  
З метою формування естетичної виразності мовлення 

пропонуємо в аналізованих текстах визначати не тільки ключові 

питання (тему, основну думку, стиль мовлення тощо), а звертати 
увагу на дотримання точності, правильності (на різних рівнях), 

доречності мовлення, аналізувати інтонацію, темп, тембр 

мовлення, дотримання пауз та ін. Учням цікаво зіставляти 
виразне читання одного тексту різними виконавцями, 

здійснювати стилістичний експеримент із заміною певних 

естетично виразних мовних одиниць синонімами, визначати 

мовні засоби, що формують основні естетичні якості мовлення. 
Прийом стилістичного експерименту передбачає встановлення 

доцільності використання в тексті естетично виразних мовних 

засобів за умови заміни певних одиниць на синонімічні.  
Школярі аналізують засоби милозвучності, зіставляють 

засоби передавання краси самих звуків, їх комбінацій і краси 

описуваних реалій, виділяють ключові слова в аналізованих 
текстах, визначають мовні засоби, що створюють певні виразні 

естетичні образи, описують красиві вчинки людей, красиве 

в довкіллі та ін. Наведемо приклади аналітичних завдань і 

запитань за текстом, що спрямовані на формування естетичної 
виразності мовлення:  

Чи виявився для вас цей текст естетично виразним?  
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Які почуття й емоції викликав текст?  

Назвіть провідну інтонацію читання тексту. 
Чим зумовлені зміни в темпі читання тексту виконавцем? 

Яку роль відіграє повтор в тексті?  

Проаналізуйте засоби милозвучності в тесті.  
Важливо, щоб учні самі пробували прочитати 

аналізований текст, дібравши власні засоби естетичної 

виразності. Тільки тоді робота над аналізом тексту буде мати 

позитивний результат. Виконання творчих завдань, різноманітні 
тренінги імітаційного характеру сприяють виробленню в учнів 

естетично виразного мовлення.  

Отже, естетична виразність мовлення учнів старшої 
школи цілком залежить від організованої систематичної роботи 

над аналізом мовлення й виконання творчих мовленнєвих 

завдань. Учні повинні навчитися виділяти й аналізувати засоби 

естетичної виразності в чужому мовленні та на цій основі 
будувати власні висловлювання.  
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У національно-культурному дискурсі особливо важливі 

листи, що містять культурологічний аспект (опис звичаїв, 
обрядів, музеїв, архітектурних споруд, історичних пам’яток, 

густативних уподобань тощо); географічний (опис місцевості, 

пейзажні замальовки, флора, фауна); політичний (громадська 
робота, обговорення в товариському колі політичної ситуації); 

виховний (ідеї з виховання національної свідомості в дітей, 

ознайомлення зі світовою класикою); побутовий (опис 

помешкання, інтер’єру, засобів пересування, одягу). 
Зважаючи на завдання наукового дослідження, висвітлимо 

національно-літературний аспект як пріоритетний 

у епістолярній спадщині Лесі Українки.  
Майбутня письменниця виявляла серйозне ставлення 

до перекладацтва. Так, у листі до брата вона пропонувала чітко 

визначитися, для кого має бути перекладна література: „Бо коли 

перекладча література має видаватись для народа (для 
простого народа) то тоді каталог творів для перекладання 

можна, і навіть треба, скоротить. Коли ж се видання має 

бути для інтелігенції, то тоді список треба б іще розширити” 
[1, 74-75]. З певним юнацьким максималізмом Леся Українка 

надто критично аналізувала творчість класиків, зокрема романи 

І. Нечуя-Левицького, скаржилася неодноразово різним 
адресатам на О. Кониського та Б. Грінченка, була незадоволена 

низькопробністю п’єс українського театру. Розуміючи 

бездіяльність інтелігенції, кволість письменства, закликала 

однодумців до створення жіночої газети і писала в листах про 
труднощі й перепони на цьому шляху, жваво обговорювала 

видання журналу „Дзвінок”.  

Особливо гострими для Лесі Українки були московське й 
галицьке питання, адже ці проблеми були надто болючими 

для прогресивних українців. Письменниця мала намір видати 

брошуру і прояснити відносини між двома країнами: „Хотілось 
би фактично доказати (цитатами з автентичних джерел, 

що зовсім можливо), як сама Москва прищепляла з великим 

трудом, правдами й неправдами, віру в те, ніби все зле 

робиться без відому царя. Хотілось би викрити всю 
деморалізацію, що вносила вона в наш народ” [2, 489-490]. 
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Спершу Галичина дуже приваблювала Лесю Українку 

як земля, де можна, користуючись пільгами конституційного 
ладу, друкувати свої твори (відомо, що перші поезії поетеси 

були опубліковані в львівських виданнях). Щоб попередити 

надмірне захоплення галицьким суспільством, розібратися 
в складних галицьких справах, М. Драгоманов радить 

Лесі Українці не ідеалізувати Галичини, бо робочих людей там 

мало, а серйозно працюючих ще менше. Глибші стосунки 

Лесі Українки з галицькою інтелігенцією примусили її 
переглянути ставлення до літературно-громадських справ 

у Галичині й цілком усвідомити правдивість застережень і 

висновків дядька. Перебуваючи в Галичині, спілкуючись 
з місцевою інтелігенцією, поетеса прагнула розібратися 

в складних галицьких відносинах, мати власну думку 

про політичні партії, їх вплив на суспільне життя, здобутки 

західноукраїнської літератури. І чим далі, тим більш складною і 
суперечливою видавалася їй картина життя в Галичині. 

Аналізуючи тогочасну ситуацію в галицькім краї, Леся Українка 

на власні очі побачила облудність стратегії і тактики політики 
народовців. „Угода” краєвого галицького уряду з центральним 

австрійським урядом (1890 р.), яку вихваляли народовці, мала 

більш негативне, ніж позитивне значення, була кроком до 
нового поневолення українського народу, кроком до відриву 

Галичини від України. Природно, що і М. Драгоманов, і Леся 

Українка одностайно засудили цю, так звану новоерівську угоду 

як компромісову, образливу для передової інтелігенції і всього 
українського народу. „Ота знаменита „Угода” наробила чимало 

шуму у нас на Україні, бо то собі люди наші думали: що буде 

благодать… Та мені тепер такою нещасною, легкодухою до 
дурної видається та „угода”, що мені аж сором за галичан, як 

вони могли намислитись на таку дурницю”, – зазначала 

Леся Українка в листі до дядька [4, 137]. 
Обурювала діячку і тактика галицької політичної 

боротьби за владу, яка постала перед нею як неприпустима та 

назавжди відбила захоплення Галичиною: „Вразила мене тільки 

одна справа в тутешній виборчій агітації: се так звані 
„видатки на агітацію”, попросту сказавши, грубий підкуп! Хто 

має більше грошей, того і партія міцніша!” [2, 118]. 
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Незважаючи на хворобливий стан, Леся хотіла якомога 

більше дізнатися й побачити в житті, тому мріяла про мандри: 
„…на мене напала охота поїхати куди-небудь у чужий край. 

Сплю і бачу усякі мандрівки” [1, 441]. І хоча всі переїзди 

давалися вкрай тяжко через фізичний біль, все ж таки 
при першій можливості Леся вирушала до нової країни. 

Звичайно, закордонні подорожні описи неоціненні 

з позицій культури, як-от: опис останнього дзвоника в Болгарії, 

їжа, природа, погода в болгарському містечку Владаї, докладний 
аналіз політичного устрою країни, театрального мистецтва, 

історична довідка про місто. Цікавими є описи Берліна, 

особливо медичного устаткування клініки, Відня. Жіноче 
захоплення викликала Італія – ринок тканин, школа-гімназія, 

дерева з мандаринами, конкурс яхт, політичний устрій тощо. 

Виношувала плани про написання новели й оповідання для 

дітей на сучасні єгипетські теми, постійно порівнювала Грузію з 
рідними місцями, називаючи Хоні „трущобка”, „Словом – 

кавказьке велике Колодяжне” [3, 542].  

Однак, рядки листів, де описується Гадяч і його околиці, 
рідне Колодяжне, Чернівці, ліси Буковини, пройняті ніжністю й 

гордістю за рідні серцю місця. Сьогодні ці описи є фактами 

історичними й національно-культурними: „Поїхали ми 
в Броварки дивитись на могили (курганний могильник 

скіфського часу). Другого дня вибрались в Цяччин хутір (родове 

гніздо прадіда Лесі Українки), по дорозі ще заїздили 

в Ковалевщину (хутір М. Ковалевського)” [2, 67–68]. 
Після кам’яного Берліна тягнуло Лесю до батьківської 

домівки, куди вона запрошувала на гостини О. Кобилянську. 

Цей опис гідний пензля художника: „Околиця тут гарна, 
горизонт широкий, людей не занадто багато, може Вам 

здасться й замало. Будемо човном плавати і просто руками, 

коли вмієте; окрім того українських пісень массу у власній 
транскрипції, вільній від контрапункту і всякої теорії. 

Мої сестри (їх у мене три) покажуть Вам всю околицю, 

побачите вже таку Україну, що „украінійшої” й нема. 

Наша хата оточена лісом, а нижче по річці ліс ще більший, 
не смерековий, правда, а мішаний, але темний і гарний” [2, 150-

151]. Варто зазначити, що такі самі приємні враження були в 
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Лесі Українки після відвідин помешкання Кобилянських: „От 

уже правда, що „зелена” Буковина, а надто тепер. Гарна 
країна” [2, 250]. 

Молоду Лесю завжди хвилювало становище жінки 

в чоловічому суспільстві, тож її спостереження за побутом 
жінок цікаві, особливо у порівнянні, яке наводить вона сама, 

з жінкою Болгарії, Росії та Галичини: „Бути в Болгарії жінкою 

се не дуже то цікава доля, я б принаймі не хотіла. В Росії 

хоч біда й лихо, та хоч людей добрих багато і товариство тебе 
за людину, а не за мавпу вважає. Та врешті в Галичині теж 

трошки до сього подібне життя (я говорю про життя жінок, 

на скілько про нього чула)” [1, 304]. Через п’ять років у листі до 
О. Кобилянської також порушувалося „жіноче питання” в 

Галичині й ситуація не змінилася: „У галичан мене ще вражало 

якесь чудне, непросте відношення до жінок, все вони дивляться 

на нас або з гори в низ, або з низу в гору, а щоб так просто, 
нарівні – зроду!” [2, 135].  

Обсяг роботи не дозволяє більш повно представити 

національно-культурний контекст епістолярної спадщини Лесі 
Українки, хоча й побіжний аналіз доводить зацікавлення 

мисткині не лише краєвидами й зразками культури Європи, 

а в більш глибинному, ментальному, сенсі – вболівання за рідну 
Україну. Описи, що містяться в листах мають, у першу чергу, 

наукову й пізнавальну цінність історичного минулого епохи, яку 

репрезентують. 
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ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 
Анжеліка Зинякова (Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, доцент) 

У сучасному мовознавстві питання фразеології 
привертають усе більшу й більшу увагу науковців. Активно 

досліджується різний фразеологічний матеріал, поглиблюються 

обґрунтування ряду важливих теоретичних положень, 

насамперед пов’язаних з основними ознаками фразеологізмів, 
принципами систематизації, встановленням спільних і 

відмінних рис між фразеологічними й іншими одиницями мови, 

аналізуються семантичні, структурно-граматичні та стилістичні 
особливості фразеологічних зворотів, розробляються питання 

етимологізації фразеологізмів. 

Мета нашої наукової розвідки ‒ виявити та 

скласифікувати фразеологічні одиниці, що позначають явище 
персоніфікації. 

На сьогодні під персоніфікацією, як різновидом метафори, 

розуміють не тільки „олюднення”, а й узагалі „оживлення” 
реалій неживого світу, яке виникло в загальних рамках 

анімалістичних уявлень людини про світ та відображає 

українську ментальність. Уособлення широко представлене 
в фольклорі, міфології, мові художньої літератури (особливо 

в поезії) та в усному мовленні (у вигляді фразеологічних 

одиниць, наприклад: вушка засміялися – хто-небудь невимовно 

зрадів; луна йде ‒ дуже голосно, сильно звучати; 
ноги не слухають – хто-небудь не має змоги нормально рухатися 

від утоми, виснаження, старості тощо; око біжить (до кого / 

чого, куди) – хто-небудь часто дивиться, поглядає на когось, 
кудись; очі грають – хто-небудь перебуває у веселому, 

радісному настрої, збудженому стані тощо; пам’ять зраджує – 

хто-небудь може припуститися помилки, забуваючи щось; 
реготи беруть – кому-небудь дуже хочеться сміятися; 

світ не бачив – незвичайний, такий, що дивує, вражає своєю 

рідкісністю; важко уявити; ніколи не було, не траплялося; 

уживається для підкреслення вищої міри якості; 
серце горнеться – хто-небудь відчуває потяг до когось; 

стіни мають вуха – хтось може підслухати). 
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У ході нашого дослідження ми зафіксували 

262 персоніфікованих фразеологізми. Усі зафіксовані 
фразеологічні одиниці розподілено за такими групами: 

а) перенесення людських ознак і властивостей 

на феномени світу живої і неживої природи – панпсихізм 
(аж вага з грудей спала; апетит розбирає; безголов’я упало; 

біда достукується у двері; біда обсіла; біда притисла; 

вітер свистить у голові; вітер у кишенях свистить; 

вода не освятиться; волосся на голові піднімається; 
ґедзь напав; ґедзь нападає; глузд за розум завернув; гнів бере; 

голова замакітрилася; голова йде обертом; гора з плечей 

звалилася; гора звалилася з плечей; грець візьме; 
ґрунт схитнувся під ногами; диво бере; діло покаже; 

діло стало; доля веде; доля впала; доля всміхається; 

доля занесла; доля скривдила; досада бере; дрижаки 

проймають; думка зародилася; думка мучить; думка посіла; 
думка утішить; думки в голові шибáються; думки обняли; 

думки обсіли; думки розбігаються; дух вийшов; дух у п’яти 

заліз; душа гнітиться; душа мліє; душа стала на місце; 
жаль бере; жаль бере за серце; жаль душу обійняв; 

жаль обняв; жаль узяв; живіт до спини прилип; зір біжить; 

зуб на зуб скаче; камінь давить душу; кишки марш грають; 
коли пам’ять не зраджує; кров бухнула до голови; 

кров заговорила; кров німіє; кров обізвалася; кров у жилах іграє; 

кров у жилах холоне; кров ударила в голову; кров шумує / 

зашумує в жилах; куди ноги несуть; куди очі поведуть; 
ледве ноги несуть; луна йде; марá обмáрює; мороз іде 

поза шкірою; мороз поза плечима ходить; морозець пробіг 

по спині; наскочила коса на камінь; наче камінь скотився 
з душі; не лежить душа (до кого / чого); не твоя копа 

молотиться; небо дарувало; небо з’єднало; небо зласкавилося; 

небо не судило; небо одвернулося; небо пошле; небо судило; 
нетерплячка бере; ноги не слухають; ноги підломилися; одне око 

заглядає в друге; одур бере; оскома бере; острах бере; острах 

огортає; охота бере; очі бігають; очі блукають; очі грають; 

очі зайшли слізьми; очі метають іскри; очі на лоб лізуть; 
очі огонь крешуть; очі рогом полізли; очі розбігаються; 

очі стріляють; пам’ять зраджує; паски не посвятяться; 
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піде діло; піде слава; побила лиха година; ребра ходять; 

рити очима землю; робота лежить; розпач бере; 
розум заморочується; руки не гуляють; руки не доходять / 

не дійшли; руки не підіймаються; руки не слухаються; 

руки опускаються / опустилися; самі ноги несуть; 
світ перéвертом іде; світ перевертається / перевернувся; 

серце загупало; серце мре / завмерло; серце набігає; 

серце повертається / повернулося; серце прокидається / 

прокинулося; серце тремтить; серце чує / учуло; серце щемить 
/ защемило; сказ нападає / напав; слина покотилася; слух запав; 

сльози давлять; сміх бере; сон змагає; сон морить; сон налягає; 

сон не бере; сон не береться; сон не приходить; сон огортає; 
трясця вдарила; трясця носить; туман налягає на очі; 

тюрма плаче; хміль б’є у голову; хміль бродить у голові; 

хміль з голови вийшов; чутка запалася; чутка пройшла; 

чутка ходить; шкура труситься; щастя всміхається; 
язик не повертається; язик розв’язався; якщо пам’ять 

не заморилася); 

б) перенесення ознак і властивостей одних феноменів 
світу живої й одухотвореної природи на інші феномени світу 

природи, або панкосмізм (атмосфера розпалилася; 

бас увірветься; волосся стає дуба; вуха в’януть; гнів спалахнув; 
думка насувається; думки рояться; дух в’яне; дух росте вгору; 

дух у гору піднявся; душа бринить; душа горить; 

душа запалала; душа розцвіла; душа схолола; зір погас; 

небо ниспослало; ноги затрусилися; нутро горить; очі горять; 
розум в’яне; розум туманіє; розум тьмариться; світ зів’яв; 

світ не світає; світ розв’язався; серце в’яне; серце горить / 

запалало; серце сохне; серце тане; шкура тріщить; язик дубіє; 
язик заплітається; язик присох); 

в) метонімічне перенесення, або перенесення ознак і 

властивостей живого й одухотвореного за віссю частина-ціле, 
тобто за синекдохічною або власне метонімічною моделлю 

(біда навчить розуму; вуха насторожилися; вушка засміялися; 

голова крутиться; душа болить; душа приймає; душа радіє; 

душа рветься; душа чує; жаль проймає; жаль терзає душу; 
жах охоплює душу; життя висить на волосинці; зір не бачив; 

зір не сягає; злидні насіли; злидні посіли; злидні прикрутили; 
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злидні присіли; зло бере; їжа не бере; кінці сходяться 

(не сходяться) докупи; копійка водиться; лихо обсіло; 
мова вернулася; надія ввійшла в серце; не їла душа часнику; 

нерви бринять; нестатки притисли; нетéча несе; нуд напав; 

око біжить (до кого / чого, куди); око впало; око спинилося; 
памороки забиваються; реви насіли; реготи беруть; 

світ клином зійшовся; світ не бачив; світ не чув; 

світ піднявся вгору; світ померк; серце варом обкипає / 

обкипіло; серце віщує; серце горнеться; серце заговорило; 
серце заграло; серце зачерствіло; серце крається; серце кров’ю 

обливається; серце не приймає; серце ниє / занило; серце падає / 

впало; серце прохололо; серце розбилося; серце стигне; 
серце стискається / стислося; слава укриває / увінчує; 

слово не розходиться з ділом; сльози киплять на очах; 

стіни дрижать; стіни мають вуха; тягар ліг на плечі; 

тягар упав з плечей; час не жде; час ударив; чого ліва нога 
забажає; чого лівій нозі забажається; чуби тріщать; 

шарики працюють; шматок не йде у горло; яйце курку вчить; 

як камінь ліг на душу). 
Отже, виявлені й зафіксовані персоніфіковані 

фразеологічні одиниці дають можливість скласти глибше 

уявлення про системну організацію лексики в межах 
досліджуваної тематичної групи; переконатися в тім, 

що фразеологічна одиниця унікальна як засіб об’єктивації життя 

етносу. Тому фразеологію цілком справедливо можна назвати 

дзеркалом життя народу, котра ще досить довгий час може бути 
невичерпним джерелом наукових розвідок. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО 

МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
Кіра Іванова (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, магістрантка) 

Науковий керівник ‒ проф. Нікітіна А. В. 
Образне мовлення учнів є важливим складником їхньої 

загальнокультурної грамотності, яка, відповідно до вимог 

шкільної програми, визначається як одна з ключових 

компетентностей і полягає насамперед у використанні 
української мови для духовного й культурного самовиявлення; 

у дотриманні норм української літературної мови та 

мовленнєвого етикету; у використанні досвіду взаємодії 
з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; у створенні текстів, 

виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючи 

художні засоби; у добиранні літератури для читання з метою 

одержання насолоди та користі від прочитаного [4].  
Володіння образним мовленням допомагає школярам 

створювати цікаві тексти на уроках української мови, будувати 

діалоги, переконувати слухачів, впливати на них, загалом 
розвивати творчі здібності в різних комунікативних ситуаціях. 

Вибір методичних прийомів формування образного мовлення 

учнів залежить від мети навчання, типу уроку, особистих 
уподобань учителя й учнів.  

Розвинене образне мовлення учня є важливим показником 

його мовної й мовленнєвої компетентностей. Слушною є думка 

про те, що „результативність навчання мови в сучасній школі 
вимірюють не стільки мовними знаннями, уміннями й 

навичками, а рівнем мовленнєвознавчої підготовки, практичним 

володінням мовними засобами залежно від ситуації спілкування 
готовністю учнів до ефективної комунікації ‒ виконання ролі 

адресанта (того, хто створює висловлювання) і адресата 

(того, хто сприймає висловлювання)” [2, с. 140]. 
Тому практично протягом навчання учні засвоюють не тільки 

знання про мову, а й знання про мовлення людини ‒ про стилі, 

типи, жанри мовлення, вимоги культури мовлення, художні 

засоби передачі думок тощо.  
Формування образного мовлення учнів на уроках 

української мови передбачає визначення методичної сутті цього 
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поняття та розроблення відповідних методик, які ґрунтуються 

на загальних і часткових лінгводидактичний засадах.  
Так, словник лінгводидактичний термінів визначає 

образність як „якість виразного мовлення, що характеризується 

використанням художніх засобів” [3, с. 173]. У цьому виданні 
наголошено, що образність формується на основі суб’єктивного 

сприйняття й відтворення дійсності в мовленнєвій діяльності; 

у методиці навчання української мови образність визначається 

як стильова ознака переважно художнього стилю мовлення, 
хоча також може бути притаманна розмовному й 

публіцистичному мовленню [3, с. 173].  

Перед учителем-словесником стоїть завдання ‒ ефективно 
використовувати методичні прийоми в процесі формування 

образного мовлення учнів. Практична робота на уроках 

української мови спирається на теоретичні лінгводидактичні 

засади, що допомагають відбору методів, технологій, прийомів 
навчання в конкретних ситуаціях уроку.  

Образне мовлення формується в учнів на уроках 

української мови й літератури. Уроки літератури насамперед 
передбачають засвоєння літературознавчих термінів, аналіз 

художніх засобів у прозових і поетичних текстах, 

інтерпретацію, осмислення художніх прийомів. На уроках мови 
увага учнів зосереджується на образних властивостях мовних 

одиниць різних рівнів, на стилістичних характеристиках текстів, 

на розвитку власного образного мовлення, доречного 

в конкретних ситуаціях спілкування.   
Вибір методів і прийомів навчання образного мовлення 

залежить від мети навчання, індивідуальних особливостей учнів 

(зокрема розвитку видів пам’яті, поняттєвого чи образного 
мислення, уяви, гнучкості мислення тощо).  

Необхідно враховувати, що „методи взаємодіють 

між собою, але не можуть бути частиною один одного, а 
прийоми, взаємодіючи, поєднуються в різних варіантах і можуть 

входити як складовий компонент до різних методів” [1, с. 112]. 

Образне мовлення учнів розвивається під час використання 

таких класичних методів навчання, як бесіда, спостереження й 
аналіз мовних явищ, метод вправ. Особливої ваги набувають 

тренувальні, практичні методи та прийоми навчання, 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 159 

що сприяють засвоєнню української літературної вимови, 

виразників образності на різних рівнях мови. Наприклад, 
імітаційний метод, різноманітні тренінги пов’язані 

з усвідомленим наслідувальним відтворенням зразків образного 

мовлення, вироблення мовленнєвих навичок.  
„Прийом є елементом методу, засобом його реалізації, 

окремим пізнавальним актом. Його характерною рисою 

порівняно з методом є, по-перше, здатність включатися в різні 

методи, по-друге, частковість, за що прийом часто називають 
деталлю методу” [1, с. 111]. Прийоми навчання мови пов’язані 

з прийомами інтелектуальної діяльності людини ‒ аналізом, 

синтезом, узагальненням, абстрагуванням, класифікацією та ін. 
На ці прийоми спирається вчитель, формуючи образне мовлення 

своїх вихованців. Так, вагомими є прийоми проблемного 

навчання: це створення проблемної ситуації та її аналіз, 

встановлення зв’язків між мовними явищами, висловлення 
припущень, формування узагальнень та висновків тощо.  

Підготувати учнів до створення образних висловлювань 

допомагає прийом зіставлення мовних одиниць, що формує 
навички інтенсивного, критичного мислення, сприяє 

виокремленню певних образів, уявленні їх, точному виборі 

мовної одиниці, що ефективно б змалювала образ чи об’єкт.  
Прийом стилістичного експерименту передбачає 

встановлення доцільності використання в тексті (обов’язково 

художньо довершеному) образних засобів за умови заміни 

певних мовних одиниць образного вислову на синонімічні. 
Учні встановлюють доцільність авторського слововживання, 

переконуються в обґрунтованості саме авторського вибору, його 

смисловій ефективності. А це сприяє виваженому ставленню 
учнів до слова, розвиває їхні творчі здібності.  

Методичні прийоми, застосовувані під час аналізу тексту, 

розвивають мовне чуття, удосконалюють мовленнєві якості, 
зокрема й образність. Це відбувається під час визначення 

стильових ознак тексту; лексичного, морфологічного, 

синтаксичного видів розбору; визначення мовних засобів 

образності в конкретному тексті; виявлення образності 
як загальної ознаки тексту художнього стилю; визначенні ролі 

образних засобів у текстах розмовного та публіцистичного 
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стилів мовлення; характеристика образних заголовків текстів; 

аналіз фразеологізмів, формулювання головної думки тексту та 
ін.  

Отже, методичний прийом як складова частина методу 

навчання спрямований на вироблення окремих мовленнєвих 
умінь і навичок учнів у процесі формування їхнього образного 

мовлення. Вибір прийомів залежить від комплексу навчальних 

умов, зокрема мети й завдань уроку, текстового матеріалу та 

рівня підготовленості учнів.  

Література 

1. Методика навчання української мови в середніх 

освітніх закладах / М. І. Пентилюк, С. О. Караман, 
О. В. Караман та ін. ; за ред. М. І. Пентилюк. К. : Ленвіт, 2009. 

400 с. 2. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя-

словесника : монографія / А. В. Нікітіна. К. : Ленвіт, 2013. 338 с. 

3. Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. 
посіб. / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, Н. В. Мордовцева, 
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[Електронний ресурс]: Режим доступу : 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-
programi/navchalni-programi-5-9-klas.  

 

МОВНІ „ЗАВИТКИ” ЕСЕЇСТИКИ Ю. АНДРУХОВИЧА 

Ірина Кагала (ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 

Юрій Андрухович – знакова постать сучасної української 
літератури, провідний український поет, прозаїк, есеїст. 

У 1985 році разом з Віктором Небораком та Олександром 

Ірванцем заснував знамениту поетичну групу Бу-Ба-Бу 
(Бурлеск-Балаган-Буфонада), котра яскраво продемонструвала 

успішний приклад творення соціо-культурного міту. 

Останнім часом Ю. Андрухович все більше уваги 

приділяє есеїстиці. Понад 70 есеїв він опублікував на сторінках 
видань „День”, „Дзеркало тижня”, „Критика”, журналу 

„Потяг 76”.  
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Вільний жанр есею дає змогу писати про будь-що, тож 

проблематичне коло есеїстки Ю. Андруховича досить широке – 
від простих буденних тем до різних філософських питань життя, 

смерті, мистецтва, держави тощо. 

Мета нашої розвідки – дослідити мовні засоби, 
проаналізувати мовну стилістику есеїстки Ю. Андруховича 

на прикладі роману-есе „Диявол ховається в сирі” [1]. 
Віртуозна мова творів Андруховича ще з його перших 

літературних спроб привертала увагу вдумливих читачів і 

скрупульозних філологів. Тому небезпідставно науковці 

вважають, що саме вона, мова, і є головним героєм творів 
письменника, який колись охарактеризував себе як „людину 

вербальну”. 

Справді, Юрій Андрухович – дуже вправний стиліст, 

здатний витворювати несподівані словоформи на зразок: 
ефесбе(у)шник; пеемже; ітеде; петеу тощо. У своїх творах 

есеїст використовує різні шари лексики, як-от: слова 

іншомовного походження: англізми (to be continued; show must 
go on; message; chaiienge), германізми (hier viel Lebensmittel, dort 

kein Lebensmitte). Також у мовній тканині його есеїв 

спостерігаємо елементи таких соціолектів: жаргонну лексику 

(на шару; параша; втирає); суржик (мущина, таксі нєдорага; 
мущина падйом; мущина нє стойте столпом). Андрухович 

широко використовує згадані мовні елементи здебільшого 

вмотивовано – із характеристичною, оцінною, емоційно-
експресивною або сатиричною метою. Із такою ж настановою 

автор уживає в текстах широку гаму засобів образності, як-от 

епітетні характеристики: несамовиті київські відстані; 
моя персональна ілюзія…пошарпана, помотлошена та ін. 

З акцентуаційною метою й для візуального увиразнення 

тексту Ю. Андрухович виділяє окремі слова курсивом, 

наприклад: „В цьому сенсі над Райном було цілковите царство 

свободи»; „Звісно це особливе відчуття – бути обмеженим 

у правах” [1, с. 210]), який дедалі частіше виконує функцію 

слів, узятих у лапки, або використовує великі літери 
(„Не сумніваюся, що в її межах я декілька разів об’їхав Земну 

кулю” [1, с. 11]; „І тільки з одним я не можу погодитись ніяк – 

що все це замислено Кимось, і ми є які є, тому що Він цього 
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захотів…” [1, с. 71], що цілком вписується у рамки 

постмодерної гри з текстом, читачем і самим собою. Зрідка 
письменник використовує ненормативну лексику, що сьогодні 

вже не є екзотикою, бо, як констатує Ніна Анісімова, „очевидно, 

щоб викрити певні негативні явища, розкрити їх, так би 
мовити, зсередини, не можна обмежитися тільки 

літературною мовою” [2]. 

Отже, аналіз мовно-стилістичних новацій есеїстики Юрія 

Андруховича свідчить про гнучкість і всевключність жанру, 
який не обмежується суворими рамками і є відкритим 

для різних експериментів. Автор демонструє широкі можливості 

слова: узгоджує неузгоджувані, здавалося б, поняття (за рахунок 
змішування різнорідної термінології), активізує „високі” і 

„низькі” шари лексики. 

Література 

1. Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. Київ : 
Критика, 2006. 318 с; 2. Анісімова Н. Український поетичний 
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БІЛА ЛАСТІВКА ДОНБАСУ 

Олексій Калінін (Комунальний опорний заклад 

„Теплівський НВК Станично-Луганського району Луганської 
області”, учень, член МАН) 

Наук. керівник – Щекатунова Н. А. 

Я хочу, щоб співала Україна, 

Свята і вільна на усі світи. 
Я хочу, щоб відкрилися всі брами 

Народної скарбниці і краси. 

(Г. Гайворонська) 
Ганна Гайворонська – одна з найяскравіших зірок 

на поетичному небосхилі Луганщини, член Національної спілки 

письменників. Віршам поетеси властиві драматичність, 
пристрасність, ліризм і правдивість. Вона справжня патріотка 

рідного краю і своєї великої батьківщини – України. Вірші 

поетеси сповнені сонячних барв, оспівують святе почуття 

любові до Бога, людини й рідної планети. Своєрідність голосу 
поетеси хоча б у тому, що вона бачить поезію там, де вже 

здавалося б лишилося місце для голих декларацій [1, с. 56]. 
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Мета роботи – дослідити мовні засоби у творчості Ганни 

Гайворонської.  
Поетеса кохається в українському слові, глибоко 

переживає з приводу занепаду української мови на Донбасі. Так, 

у вірші „Плювок на державну мову” поетеса пише: А я 
не звинувачую Донбас, / Російську націю за це не проклинаю, / 

Не Україна відцуралася від нас, / А ми забули Україну у цім краї. 

Описуючи рідний край, його красу й велич, безмежну любов до 

нього, письменниця широко використовує метафори, анафори, 
перифрази та порівняння. Стилістично забарвлені перифрази 

допомагають читачеві цілісно сприймати змальовані картини. 

Наприклад, у вірші „Луганщино! Світанок України” 
Г. Гайворонська змальовує образ рідної землі – дівчину, „як 

мати добру, що завжди із нами”, у „плахті із лісів, полів і нив”, 

„підперезану, мов поясом, Дінцем”, у „сонячно святкових 

ризах” зі „стривоженим лицем і голосом козацьких пісень”. 
У вірші „Долина туманів” перифрази передають уже майже 

протилежне значення і сприйняття автором слова „Луганщина”: 

Як їду на шахту, / Мене зустрічає /  Долина туманів – / Долина 
печалі. [2, с. 70]. Метафори найчастіше зустрічаються у віршах, 

зокрема стосовно України. Так, письменниця називає її 

„Україною мати” і „безсмертною Україною”; вона свято 
вірить у те, що „Україна воскресне!”. „Я хочу, щоб співала 

Україна”, „Я хочу, щоб відкрилися всі брами народної скарбниці 

і краси” і, звичайно, „Я хочу жити в Україні”. Окрім власних 

назв, поетеса використовує різновид метафори – уособлення: 
Так любо стояти, обнявшись з тобою, / Моя придорожна 

сосна… Для вірша „Мамо, натомилися музики” характерно 

використання анафори: І рушників вкраїнських оберіг / 
І відродить цю землю полинову [1, с. 89]. Яскраво підкреслюють 

використання анафори рядки, які починаються словами 

„Я хочу…”, саме це речення зустрічається в поезії чотири рази. 
Пестливі суфікси найповніше розкривають ставлення авторки 

до природи рідного краю, а та, у свій час, допомагає їй пережити 

негоду: І вже сама журавкою кружляє над Дінцем. / Блукаю 

в травах Мавкою, світлішаю лицем.  
Отже, Ганна Гайворонська має дар особливого 

світосприймання. 
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ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ОБРАЗНОСТІ В ТРАГЕДІЇ 

МИКОЛИ РУДЕНКА ,,НА ДНІ МОРСЬКОМУ” 

Вікторія Калініна (ДЗ ,,Луганський національний 
університетімені Тараса Шевченкаˮ, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 

Людина починається не з дати свого народження – 
вона починається з народження власної памʼяті. 

Микола Руденко 

Микола Руденко – один із тих велетнів, чиїми іменами 

означене українське національне відродження 60 – 80-х рр. 
ХХ століття. Це неординарна, знакова особистість, яка проявила 

себе як видатний поет, прозаїк, драматург, а також філософ, 

економіст і дослідник Всесвіту, а ще правозахисник і борець 
за незалежність України. У нашій пам’яті він запам’ятається 

як людина мужня, творча, духовно вільна. Радянська система 

не скорила, не зломила його. Навпаки, загартувала та призвела 
до прозріння, протесту й оновлення. У тяжких життєвих 

випробуваннях перемогла вільна душа поета. 

Творчість Миколи Руденка далека від усього цього, 

він поет традиційний, як традиційне життя, як традиційні 
кохання, молитва, хліб... [1, с. 5]. 

Його творчість є цінним літературним надбанням, 

оскільки автор уособлює цілу епоху: швидко зробив вдалу 
літературну кар’єру, зазнав ідеологічної критики, перебував 

у в’язниці та таборах за тоталітарної влади, його твори були 

вилучені з бібліотек, він стояв біля витоків Української 
Гельсінської групи, зважився на пряму критику ідей 

комуністичної партії, і, зрештою, змушений був емігрувати 

до США. Рушійною силою творчості став щирий пошук правди, 

злам у сприйнятті історичної орієнтації, динаміка філософсько-
естетичних поглядів. 
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Мета розвідки – розглянути особливості вживання мовно-

стилістичнихзасобів у трагедії ,,На дні морському” видатного 
луганчанина Миколи Руденка. 

В історії української драматургії трагедія ,,На дні 

морському” відіграла не просто прикметну, а по-своєму видатну 
роль. Від моменту створення й до сьогодні вона перебуває 

на вістрі ідейно-естетичних художніх пошуків. Трагедія 

настільки складна за побудовою сюжету, розгортанням 

конфлікту, характером трагічного героя, гостротою порушених 
у ній проблем, що тільки сьогодні отримала можливість 

належного вивчення та трактування.  

Синтаксичні особливості підпорядковано загальному 
задуму письменника. М. Руденко використовує називні речення, 

які констатують наявність, існування предметів або явищ, 

позначених формами називного відмінка іменників, числівників, 

прислівниками. Наприклад: ,,Оксано!..”, ,,А в голодний рік...”, 
,,Двадцять!..”, ,,Озираюсь...”, ,,В область”, ,,Глибокі”, 

,,Амфібія”, ,,Ну, революція... І окопи... Й голод...”, ,,Пусте, 

дитячий вибрик...”, ,,Потім...”, ,,До окремого 
розпорядження...”. 

Символічною є сама назва п’єси. Розкішні наддніпрянські 

простори, де відбувається дія твору, незабаром стануть ,,дном 
морським”: їх затопить вода штучного моря, поховавши пам’ять 

народу про трагічне минуле, про страшні суспільні катаклізми 

30 – 40-х рр. Заллє новостворене море й останню церковну 

дзвіницю: репресивна машина методично й цілеспрямовано 
ліквідувала в часи культівської сваволі храми та собори, 

руйнуючи духовність не одного покоління. 

„Кажуть, у нас гарна церква була. Як задзвонить – 
аж поза лиманами люди шапки знімають та хрестяться. 

Так матуся розповідали” [2, с.16], – говорить дівчина з прологу. 

Епітет – це художнє означення, що підкреслює характерну 
рису, визначальну якість предмета, явища, події, поняття. 

Вони поділяються на два види: метафоричні (тихе надвечір’я, 

самотня могила, стомлена хода, важкий тягар, молоде море, 

жалісне завивання, золотий скарб, вулканічне походження, 
молоде вино, чиста правда, власна тінь, власна земля, 

нещасні талмудисти, скорботна німота) та звичайні 
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(непишна осока, вербовий пень, новий цвинтар, 

сатанинське місце, вербова колода, сива жінка, 
червона китайка, син рідний, материнське серце, 

жіночий характер, малий школяр, міжнародна виставка, 

кулеметна тачанка, морський прибой, гарнацерква, 
низенький паркан, білява, худенька дівчина, міцний, 

кремезний чолов’яга, дурна голова). 

Метафора – поетичний вислів, що розкриває ознаки 

предмета чи явища шляхом перенесення на нього ознак іншого 
предмета чи явища, наприклад: почалась гроза, блискавиці 

розтинають, море підійшло, хвиля б’є, море жене, 

голова розпухла, вулкан прокидається, висовується голова. 
Отже, проаналізувавши твір Миколи Руденка, ми ще раз 

упевнилися в тому, що мова трагедії багата на художні засоби, 

різні стилістичні та синтаксичні фігури. Саме п’єса ,,На дні 

морському” є тим лакмусовим папірцем, який у притаманному 
драматичному творові стилі розкрив глибокі суспільні проблеми 

ХХ та ХХІ століть – від 1937 року (початок подій у п’єсі) 

до сьогодення. В людській історії – безсмертні імена / 
Що стали серцем, розумом народу / Їх не затьмарить навіть 

давнина / Їх не забудуть люди і в негоду [3, с. 62]. 

Література 
1. Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936 – 2002). 

Київ : ,,Дніпро”, 2004. 800 с.; 2. Руденко М. На дні морському. 

Передрук самвидавного твору з України. Торонто : 

,,Смолоскип”,1981. 74 с.; 3.Чирков О. Історія української мови 
у вільній енциклопедії – Вікіпедії українською, російською, 

білоруською мовами / О. Чирков // Українознавство. 2012. № 3. 
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У СВІТІ СОЛОДКИХ НАЗВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

„ROSHEN” 
Надія Карлова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

старший викладач) 

У сучасному мовознавстві ономастикою називають 
не лише розділ науки, що вивчає власні назви, а й саму 

сукупність власних назв у словниковому складі мови [4]. 
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Ономастичні студії таких науковців, як К. Цілуйко, О. Стрижак, 

А. Непокупний, І. Желєзняк, А. Корепанова, Л. Масенко, 
В. Німчук засвідчили вивчення складу українського онімікону 

з погляду його походження, закономірностей розвитку на різних 

історичних етапах, функціонування в сучасній мові. Науковий 
інтерес викликає передусім походження й функціювання назв.  

На думку С. Вербича, „процес етимологізування власних 

назв ґрунтується на таких основних принципах: 1) визначення 

словотвірної моделі (типу) назви; 2) з’ясування твірних 
апелятивів; 3) виявлення семантичної мотивації оніма, у зв’язку 

з чим часто виникає потреба етимологізування самого 

апелятива” [1, с. 78]. 
Мета статті – зробити спробу встановити принципи 

називання окремих категорій кондитерських виробів 

торговельної марки „Roshen”. 

Існує кілька принципів найменування готових виробів, 
зокрема на честь кого-небудь або за складом. Зазвичай кухарі 

або кондитери для називання своїх страв використовують 

регіональні, національні або інтернаціональні оніми. 
Асортимент продукції торговельної марки „Roshen” 

налічує найрізноманітніші види солодощів: шоколадні та 

желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, тістечка, 
бісквітні рулети, зефір, мармелад та торти [2]. Це розмаїття, 

за даними компанії, нараховує 320 найменувань. 

Асортимент карамельних виробів „Roshen” вражає своєю 

кількістю та різноманіттям. Серед назв знайомих з дитинства 
льодяників виокремлюємо серію „Карамелькино”. Серія цих 

кондитерських виробів має назву за мотивуючим словом 

„карамель” – сорт твердих цукерок, які виготовляють із цукру та 
патоки з додаванням ароматних і фарбувальних речовин [3]. 

Назва за типом топонімічної, імовірно, утворена за аналогією 

до назви „Простоквашино” – первісно назви вигаданого села 
з повісті-казки Едуарда Успенського „Дядя Федір, пес і кіт”, 

яка вторинно використана як назва торговельної марки молочної 

продукції, що виробляє компания „Данон”. 

Назви цукерок цієї серії – „Барбарис”, „Дюшес”, „М’ята” 
– похідні назви від назв плодів і трав, смак і колір яких 

покладено в основу льодяників, оскільки, за переконанням 
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виробника, карамельні вироби Roshen виготовлені з натуральної 

сировини та з додаванням соків.  
Льодяники „Herbina” містять екстракти лікарських рослин 

та вітамін С. Мотивуючим словом для їх назви стало англійське 

herb „рослина”, якому суфікс -ina надав прикметникового 
значення. 

Назва карамельок „Рачки” є модифікованим онімом 

цукерок „Ракові шийки”, найменування яких було вигадано 

ще в ХІХ ст. спеціалистами найвідомішої на той час 
кондитерської імперії О. Абрикосова за схожістю форми 

цукерки на хвіст рака – поперекові смужки на карамелі 

нагадували рогові пластинки на брюшку тварини. 
Цільова аудиторія споживачів стала джерелом появи 

англомовних назв карамелі. „Fizzy Boom” (шипучий бум або 

шипучий вибух) – улюблена серед дітей карамель з шипучою 

начинкою. 
Молоко (або його смак) у рецептурних характеристиках 

льодяників стало мотивуючою базою появи назв серії молочної 

карамелі. 
„Capri Мilk” („Капрі Мілк”) – ексклюзивні молочні 

цукерки, назва яких походить від однойменної назви острова 

у складі Італії; капрі (від латинського „capreae”) буквально 
перекладається як „козинячий острів”, а якщо є коза, то є й 

молоко. 

Назва цукерок „Milky Splash” мотивована 

словосполученням „молочний сплеск” в англомовній версії.  
Карамельки „Молочна краплина” отримали назву за молочним 

смаком і відповідною формою. 

Назва цукерок „Coffee Like” виникла, імовірно, на основі 
смакових і рецептурних характеристик, оскільки має буквальне 

значення „схожий на каву”. Той самий принцип покладений і 

в основу назви цукерок „Milky Nutty”, що в перекладі 
з англійської означає „молочний горіх”. 

Карамель „Lollipops” теж має англомовний варіант назви 

у формі множини, що у перекладі означає льодяник, зокрема 

льодяник на паличці. 
Мотивуючою основою появи назви цукерок сорту ірис 

„Сливки-ленивки” став їх вершковий смак (укр. вершки – 
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рос. сливки). Російськомовний варіант назви, імовірно, 

зумовлений маркетинговими чинниками, оскільки кондитерські 
вироби реалізують і на експорт. 

До серії карамельних цукерок сорту ірис зараховують і 

„De Lux Toffee” („Де люкс тоффі”) і, назва яких складається 
з двох компонентів: французького „de Lux” („розкішний”) і 

німецького „Toffee”, що означає буквально „цукерка з цукру і 

масла, іриска”. Відповідно в назві цукерок „Grand Toffee” – 

англійське grand має значення „головний, важливий”. 
Отже, використання іншомовних слів як назв 

кондитерських виробів має кілька причин. В одних випадках 

вони запозичені разом із поняттям і звичайно не мають 
українських відповідників. В інших – причиною запозичень є 

прагнення деталізувати уявлення про предмет, назва якого вже 

існує в мові. Іноді запозиченням прагнуть мінімізувати назву, 

тобто замінити описовий вираз або словосполучення одним 
словом. Разом з тим у процесі найменування товарів провідну 

роль відіграють і маркетингові чинники. Перспективним з цього 

погляду видається дослідження назв серії шоколадних цукерок 
торговельної марки „Roshen”. 
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ОНІМНА НОМІНАЦІЯ ЖІНКИ  

В РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА „МАРУСЯ” 
Катерина Катенцова (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир, студентка) 

Наук. керівник – доц. Гримашевич Г. І. 

Художній твір – складна та багатогранна система, 
джерело для спостереження над функціонуванням номінації 

особи в тканині прозового чи поетичного тексту. З огляду 
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на зазначене вище актуальності набуває вивчення номінації 

особи у творчості письменників, про що свідчать численні праці 
українських (Д. Бучка, М. Скаба, М. Брус, Т. Вільчинської, 

О. Кровицької, Т. Наумової та ін.) та зарубіжних 

(Н. Арутюнової, В. Гака, В. Телії та ін.) мовознавців. До явища 
номінації осіб як предмета лінгвостилістичного аналізу 

зверталися українські мовознавці Л. Полюга, Л. Белей, 

Б. Пришва, Н. Сологуб, Т. Юрченко, Г. Бикова та ін. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, 
що аналіз онімної номінації осіб, зокрема жіночої статі, у романі 

Василя Шкляра „Маруся” досі не був об’єктом спеціального 

наукового дослідження. 
Мета нашої розвідки – простежити онімну номінацію 

жінки в зазначеному романі та її вплив на становлення й 

розвиток образів героїнь роману Василя Шкляра „Маруся”. 

Варто зазначити, що антропонімний простір утворюють 
усі власні імена, якими користується письменник. Тому процес 

аналізу іменувань літературних персонажів є надзвичайно 

важливим, оскільки необхідно брати до уваги всі значеннєві 
відтінки імен, бо глибоке й детальне розуміння художнього 

твору без аналізу онімів неможливе. Ім’я нероздільне з дійовою 

особою, сприймається й асоціюється з нею, указує на предмет 
позначення і є його характерологічним представником [3, с. 312]. 

Ю. Карпенко слушно зазначав, що „письменник добирає 

імена своїм персонажам, уже обміркувавши їх характер та 

особливості, знаючи їх роль у розвитку сюжету” [2, с. 68 – 74]. 
Досліджуючи власні назви в художніх текстах, Л. Масенко 

вказує, що „антропоніми в контексті художнього твору несуть 

у собі різноманітні показники – соціальні, національні, 
історичні, часові, просторові, які відповідають жанровій 

своєрідності твору та індивідуальним стильовим особливостям 

письменника” [4, с. 57]. Проблема антропонімії постає 
перед кожним автором. 

У романі Василя Шкляра „Маруся”домінують оніми 

на позначення осіб чоловічої статі. Онімна номінація жіноцтва 

виявлена в значно меншій кількості, проте саме на цьому 
аспекті акцентує увагу автор. У творі виявлено такі імена 

на позначення представниць жіночої статі: Аза, Алевтина, 
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Анастасія, Василина, Віра, Галина, Ганна, Єлизавета, Жоля, 

Зиновія (Зеня), Килина (Киля), Клара, Магдалина, Марія, 
Марилька, Надія, Олександра, Палажка, Піпка, Розалія (Роза), 

Софія (Соня), Тетяна, Устина, Хлоя, Ядвіга (Явдоха). 

Головною героїнею твору є молода дівчина, яка має ім’я 
від народження Олександра (за походженням грецьке, 

має значення „захисниця” [1, с. 197]). Вона очолила справу 

загиблих братів за визволення рідної землі, узявши собі друге 

ім’я – Марія.  
Ім’я Марія (Маруся) традиційно домінує в класичній 

українській літературі. Про це свідчать відомі твори, зокрема 

Уласа Самчука „Марія”, Г. Квітки-Основ’яненка „Маруся”, 
Л. Костенко „Маруся Чурай”, дума „Маруся Боруславка”. 

Простежуючи життєвий шлях героїнь, ми можемо 

охарактеризувати ім’я як таке, що приносить своїй володарці 

складну, сповнену труднощів і різноманітних перипетій долю, 
фінал якої зазвичай буває невтішним. Та водночас ім’я Марія 

наділяє власницю примітними рисами характеру – гідністю, 

добропорядністю, рішучістю, тонкою організацією душевної 
натури. Особливий вплив становить біблійність імені, 

ототожнення з Божою Матір’ю Марією. 

У Словнику українських імен І. Трійняка зазначено, 
що ім’я Марія́ – грец. особ. ім. Mariam, Maria, лат. особ. 

ім. Maria – жіноче особове ім’я давньоєврейського походження, 

форма єврейського імені Міріам < д.-євр. Marвr „бути гірким” – 

„гірка” [6, c. 212]. 
У творі спостерігаємо за тим, чому саме таке ім’я вибрала 

собі Олександра: „Віднині називайте мене Марусею! – 

Чому Маруся? – Вам не подобається? – Ім’я красиве, 
а що в ньому? – Це найупертіше жіноче ім’я. – Ви вперта? – 

Ні, я непокірна» [7, с. 89]. Водночас у творі автор дає нам 

примітку-міркування до діалогу: „Очевидно, Маруся 
має на увазі значення імені Маріамна, від якого походить Марія 

та його український варіант Маруся. Маріамна – та, що чинить 

спротив, непокірна”[7, с. 89]. 

Письменник також приділяє увагу ще одній героїні, матері 
Олександри, ім’я якої – Явдоха Соколовська, уроджена Ядвіга 

Квасницька (Явдоха (Євдокія) – грецьк. „ласкавість”, 
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„прихильність”, „благовоління” [6, с. 121]; Ядвіга – 

нім. „войовнича” [1, с. 297]. У романі автор показує Ядвігу 
як горду, гонорову, люблячу жінку та матір, яка має велику силу 

волі; переживши смерть своїх дітей та чоловіка, не підкоряється 

тяжким життєвим обставинам. 
У творі використано різноманітні за походженням імена 

на позначення осіб жіночої статі, хоча переважають імена 

грецького походження: Алевтина – грецьк. „намазую, натираю 

(оливковим маслом)”, яка намащує пахощами [6, с. 26]; 
Анастасія – (давньогрецьк. Ἀναστασία) – жіноча форма 

чоловічого імені Анастасій (Анастас), у перекладі 

з давньогрецької мови – „воскресіння” („повернена до життя”) 
[6, с. 30]; Василина ж. до ч. Василь – грецьк. „царський”, 

„царствений” [6, с. 60]; Галина – грецьк. „тиша”, „спокій”, 

„безвітря на морі” – тиха, спокійна, лагідна [6, с. 80]; Зіновія 

(Зінаїда) – грецьк. „життя Зевса” [1, с. 105]; Палажка – грецьк. 
„морська”, утв. від чол. ім. Пелагиос [5, с. 173 ]; Софія – грецьк. 

„мудрість” [6, с. 344]; Тетяна – грецьк. „засновниця” [6, с. 359]; 

Хлоя – грецьк. „молодий пагін”, „зелена” [6, с. 359]; Явдоха 
(Євдокія) – грецьк. „ласкавість”, „прихильність”, „благовоління” 

[59, с. 121]. Також наявні імена давньоєврейського походження: 

Аза – давньоєвр. „сильна, могутня” [1, с. 17]; Ганна і рід. Анна – 
давньоєвр. „лагідна, милосердна, мила”; найпопулярніше у світі 

ж. ім. [6, с. 81]. Єлизавета – давньоєвр. „та, яка шанує Бога” 

[1, с. 98]; Магдалина (Магдалена) – давньоєвр. „родом 

із Магдала” [1, с. 153]. Водночас відзначаємо імена латинського 
походження: Клара – лат. від clatus – „голосний, світлий, 

сяючий” [1, с. 126]; Килина – лат. „орлиця” [5, с. 148]; Розалія 

(Роза) – лат. „троянда” [1, с. 228]; Устина (Юстина) – 
лат. „справедлива” [5, с. 186]. Зрідка в романі функціонують 

традиційні словʼянські імена: Віра, ж.; д.-рус. Вѣра – калька з гр. 

pistis „віра”; кан. [6, с. 69]; Надія – старосл. „надійна”, „міцна” 
[1, с. 185], спорадично – німецького походження: Ядвіга – нім. 

„войовнича” [1, с. 297]. Окрему групу становлять імена Жоля, 

Піпка, які мають затемнену етимологію. 

Для номінації головних героїв автор використовує низку 
варіантів імен, їхня частотність уживання висока, наприклад: 

Ядвіга, Явдоха, Ядзя; Олександра, Саша, Сашуня. 
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У романі відзначаємо дедуктиви (Настуня, Палазя, 

Устинка, Сашуня, Маруся) та пейоративи (Марилька, Лізка, Піпка, 
Галька), за допомогою яких автор підкреслює як схвальне 

ставлення до персонажа, так і надає назвам забарвлення згрубілості 

та просторіччя. Особливо часто фіксуємо на сторінках роману 
гіпокористики: Ганя, Ядзя, Віра, Надя, Ліза, Соня, Саша, Роза, 

Клара, Киля, Таня, Зеня, Жоля, Аза. 

Особливістю функціонування онімів на позначення жінок 

у досліджуваному романі є те, що Василь Шкляр часто додає 
до антропонімів семантично прозові номінації, які вказують 

на вік героя: Бабуня Надя дивилася на світ погаслими очима, 

але ще вловила той Лізин погляд (що немає намиста), 
бо раптом тихо заплакала [7, c. 9]. 

Отже, автор своїх персонажів жіночої статі наділяє такими 

іменами, які водночас мають символічне значення та 

визначають характер жінки (напр., Надія „надійна”, „міцна” 
(жінка, яка пережила смерть коханих чоловіків, ув’язнення); 

Галина „лагідна, милосердна, мила” (донька, яка доглядає 

за матір’ю). Онімна номінація має істотний вплив 
на становлення і розвиток образів героїнь роману Василя 

Шкляра „Маруся”. 
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ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ В МОВЛЕННІ УЧАСНИКІВ 

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РАНКОВОГО ШОУ „ДОНБАС LITE” 
Катерина Кіон (ВП „Лисичанський педагогічний коледж 

Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка”, м. Лисичанськ, студентка)  
Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Слово – дієвий спосіб організації стосунків між людьми 

в будь-якій сфері життя та могутній чинник переконання. 

Поведінка оратора, його мова, жести, погляд – усе це впливає 
на слухачів. Але найбільша зброя мовця, на нашу думку, – 

інтонація.  

Усне мовлення, як і письмо, буває різних жанрів та стилів. 
Різниця між ними полягає у певних інтонаційних засобах 

вираження. Як зазначає Абрамович С., слід розрізняти усно-

розмовний стиль та писемно-книжний [1, с. 190]. Вони обидва 

ґрунтуються на літературній мові, але усно-розмовний стиль 
тексту може синтезувати в одному ораторському виступі 

прийоми різних стилів, коли писемно-книжний (в ідеалі) – 

лише ті прийоми, які притаманні стилю, в якому написаний твір.  
Відмінна риса усного публіцистичного тексту – посилена 

мовна виразність. У ньому спостерігається поєднання сильної 

мотивації з емоційним фоном. Публіцистика тексту базується 
на можливості маніпуляції аудиторією. Залежно від змісту, 

призначення, форми чи способу виголошення та обставин, усне 

публічне мовлення поділяють на такі жанри як, промова 

мітингова, агітаційна, ділова, ювілейна, лекція, виступ 
[6, с. 137]. 

Мета нашої розвідки – визначити інтонаційні засоби 

усного публічного мовлення.  
Матеріалом дослідження слугували випуски ранкового 

шоу „Донбас Lite”, яке щодня транслюється на телеканалі 

„UA:ДОНБАС”. А саме: „День великого Незнання”(07.12.18), 
„П’ятничні розваги”(14.12.18) і „Приготування до зустрічі 

нового року”(27.12.18). 

Для такого типу телепередачі найпоширенішим жанром 

публічного мовлення є виступ. Він, як правило, не готується 
завчасно, а є спонтанною реакцією на щойно почуте 

від промовця. Складниками виступає: виклад суті певного 
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питання; акцентування на основному; висловлення свого 

ставлення й оцінка; підкреслення значущості, важливості й 
актуальності (або навпаки); підкреслення своїх доводів 

прикладами [6, с. 138]. Великого значення у виступі набуває 

інтонація.  
У тлумачному словнику Івченка А. термін „інтонація” має 

декілька значень, одне з яких – це манера, тон вимови, 

які виражають ставлення мовця до об’єкта висловлювання 

[5, с. 164]. Інтонація – це важливий чинник формування змісту 
усного тексту. Вона являє собою складний комплекс 

взаємопов’язаних елементів, до яких належать: зміна висоти 

тону, фразовий наголос, паузи, тембр голосу, темп мовлення. 
Кожний з цих складників відіграє певну роль у формуванні 

інтонаційного забарвлення публічного тексту. 

Будучи невід’ємним атрибутом мови, інтонація тісно 

пов’язана з лексичними й синтаксичними засобами виразності. 
В усному тексті вони використовуються за такими ж 

принципами, як і на письмі.  

На лексичному рівні одним із важливих засобів вираження 
мови є тропи – вживання слова чи виразу в переносному, 

образному значені (епітет, порівняння, метафора, уособлення) 

[1, с. 180]. Телеведучі ранкового шоу „Донбас Lite” часто 
використовують в мовленні епітети та різні види метафори: 

↑Так,ǀ нам теж вона подобається͢ (про зиму),ǀ бо ↑ми 

у захваті від тієї неперевершеної погоди ↓(телеведуча 

С. Попова) [2]. 
↑Хоча і здавалося б ǁ – рік свині ↓. Можна і вдарити 

обличчям в бруд (телеведучий М. Ільїн) [3]. 

Інтонаційно тропи можуть виділятися, а можуть і 
не виділятися. Усе залежить від мети висловлювання та інших 

факторів. 

Засобами усного публічного мовлення виступають фігури 
мови – особливі форми синтаксичних конструкцій, 

за допомогою яких посилюється виразність мови, ступінь її 

впливу на адресата (полісендитон, асиндетон, риторичні вигуки, 

звертання, антитеза, синтаксичний паралелізм) [1, с. 184]. 
Саме в фігурах мови, особливо в риторичному питанні, 
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звертанні, вигуку, антитезі, каламбуру та інших фігурах мови, 

які мають стилістичний окрас, інтонація грає головну роль: 
- Розкажіть про↑ „Мафію” (про гру). 

- Це коли у тебе віджали бізнес. 

- Я розуміюǀ,↑ що у тебе було важке дитинство в 90-х, ǀ 
але все ↓ таки? (телеведучі С. Попова та К. Ніколенко) [4]. 

В основі тропів лежить словесна образність, в основі 

фігур – образність синтаксична.  

Головне розуміти, що для кожного оратора важливо 
не тільки вплинути на аудиторію, досягнувши певного 

комунікаційного ефекту, а й  зробити так, щоб його запам’ятали. 

Усний текст – найкращий спосіб створення ораторського 
образу.  

Отже, публічне мовлення – це особливий вид тексту, 

створюваний за законами риторики, орієнтований 

на переконання та маніпулювання аудиторією. Для отримання 
максимально задовільного результату мовець використовує 

тропи та стилістичні фігури, уміло застосовуючи при цьому 

інтонацію. Той, хто володіє мистецтвом красномовства, – 
володіє сучасним світом.  
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Підручник. Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, 

К.: Кондор-Видавництво, 2012. 350 с. 
 

СЕНСОРНА ЛЕКСИКА ЯК ПОКАЗНИК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 

ТА СВІТОБАЧЕННЯ АВТОРА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
Оксана Клєщова (ДЗ „Луганський національний 

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

Для сучасної лінгвістики надзвичайно  

важливим є дослідження мовних засобів, які 
відтворюють психофізичний контакт людини 

 з навколишнім світом (Катерина Тулюлюк). 

Органи чуття людини – зір, слух, запах, смак, дотик; 
без них людське життя важко уявити, воно майже не можливе. 

Очі – орган зору, вуха – слуху, ніс – орган нюху, язик – смаку.  

Завдяки слуху людина розрізняє звуки, може чути голос 

інших людей, шепіт коханого, музику, звуки живої природи: 
шум морського прибою, плюскіт хвиль, щебетання птахів, рев 

тварин. Орган нюху допомагає нам відчути приємні пахощі 

квітів, парфуми коханої/коханого; аромат домашньої випічки, 
що збуджує апетит, який ми відчуваємо завдяки органу смаку – 

язика. Дотик коханої людини відчуваємо завдяки нашій шкірі, 

яка має безліч нервових закінчень, – саме тому шкірою ми 
відчуваємо тепло і холод, біль, приємний/неприємний дотик. 

Очима ми бачимо, очі – це наше все…, хоча й зряча людина, 

нерідко, може бути „сліпою”. 

Саме за допомогою органів чуття людина пізнає 
навколишній світ: мислить, бачить, розмовляє, слухає, смакує. 

А найважливіше, на нашу думку, те, що за допомогою органів 

чуття людська свідомість відображає реальну картину світу, і 
на цій основі виникає певне поняття.  

Особистісне сприйняття дійсності художниками слова 

невіддільне від його мовотворчості. Сенсорна лексика 
як складова мовно-поетичної картини світу виявляє несподівані 

семантичні якості в прозі та поезії. Бажання об’єктивувати 

суб’єктивне, матеріалізувати думку й почуття спонукають 

митців до пошуків нового синтезу форми і змісту. 
Питанню вивчення сенсорної лексики присвячено багато 

наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених: Ю. Апресян, 
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Ю. Найди, Дж. Кетфорда, О. Потебні, Р. Якобсона, 

О. Волошиної, В. Дятчук, О. Скворцової, К. Рахіліна, 
Н. Сукаленко, Л. Єрасової, А. Куценко, І. Ковальської, 

Л. Кудрєватих, А. Вєжбіцької, Л. Соболєвої. 

Лінгвістами досліджувалися різноманітні групи лексики, 
що відбивають ментальність нашого народу, а ментальність – 

це розум, інтелект, розумові здібності, психіка, душевний склад 

[3, c. 201]. Серед них слова, що виражають значення 

різноманітних концептів: назви кольорів (А. Критенко), назви 
часових понять (М. Кочерган), назви спорідненості і свояцтва 

(А. Бурячок), назви одиниць виміру і ваги (В. Винник), назви 

вишивальних технік (І. Зінченко), назви лікарських рослин 
(М. Фещенко), назви руху (Т. Орлова), одоративна лексика 

(В. Дятчук), назви доріг (С. Сірик). 

Звукова, семантична й синтаксична організація прозових 

творів перебуває в нерозривному зв’язку з образною системою 
та ідейно-смисловим змістом творчості письменника. Саме 

з цих позицій розглядаються художні засоби, що беруть участь у 

формуванні звукової ментальної образності. Письменницькі 
твори досягають високого ступеня експресивності, художньо-

емоційного сприйняття, завдяки цілій системі конкретно-

чуттєвих образів, покликаних відтворити реальну картину світу 
навколишніх звуків [1, c. 401]. 

Підхід до художньої мови передбачає опертя 

на міждисциплінарну теоретико-методологічну базу. 

Від рівнево-структурного опису мовних одиниць до аналізу 
когнітивно-дискурсивного – такою є настанова сучасної 

стилістики художньої літератури. Студіювання лінгвокреативної 

практики письменників здійснюється з урахуванням 
сприйняттєво-пізнавальних інтенцій читача-інтерпретатора 

(адресата); етнопсихологічних, соціокультурних, історичних 

чинників формування мовної особистості автора (адресанта). 
Перспективним напрямком у вивченні специфіки словесного 

мистецтва є аналіз мовної картини світу письменника, у якій 

об’єктивуються факти мови як витвору людської природи; 

національної мови як колективного витвору духу народу; 
індивідуального мовлення як утілення суб’єктивного 

осмислення буття. Чуттєве сприйняття дійсності, 
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або перцепція, – невід’ємна складова життя людини. Відтак і 

для художників слова гранична деталізованість чуттєвих 
вражень стає засобом експлікації ціннісних пріоритетів. 

Нагадаємо, що лексику, яка вербалізує знання, здобуті людиною 

через органи чуття, традиційно називають сенсорною 
(лат. sensus – відчуття) [2, c. 33]. 

Різним письменникам, так само, як і художникам, 

композиторам, властиве різне конкретно-чуттєве бачення світу: 

в одних превалює зорове сприйняття, в інших – звукове, 
смакове тощо. Хтось знаходить спільне між різними відчуттями, 

творячи синестезичний образ [2, с. 34].  

Таким чином, п’ять видів людського чуттєвого 
сприймання – зір, слух, смак, запах, дотик – лінгвалізовано 

в кольоро- / світло-, звуко-, смакопозначеннях, одоративній [4] і 

тактильній лексиці; і що важливо: кожна мова має свій набір 

засобів для назв реалій чуттєвого світу. Сенсорна лексика 
відіграє важливу роль у формуванні художньої образності твору 

та є виразним показником світосприйняття та світобачення 

автора твору. 
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ПРІЗВИСЬКА ЖИТЕЛІВ СЕЛА ПІСКИ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Анастасія Ключка (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 
Наук. керівник – доц. Колесникова Л. Л. 

Прізвиська виникли, як стверджують писемні джерела, 

досить давно. Ще у XIII ст. до імен почали додавати 

найменування, які, очевидно, і ставали прізвиськами. Їх 
вирізняла виключна індивідуальність. Крім номінативної, 

додаткова назва виконувала ще й конотативну функцію: 

прізвисько здебільшого характеризувало денотата за якоюсь 
примітною чи визначальною ознакою. Їм була притаманна й 

ототожнювальна функція; згодом вони почали поширюватися й 

на нащадків. Але й після появи родових прізвищ серед усіх 

верств українського народу прізвиська не зникли, найчастіше 
функціонуючи паралельно з прізвищами. 

С. Богдан доводить, що прізвиська, на відміну 

від прізвищ, які давно втратили оцінний характер, на сьогодні 
безпосередньо пов’язані з людськими рисами характеру, 

вдачею, зовнішнім виглядом, тощо, отже, несуть значно більшу 

інформацію про носія, аніж прізвище чи ім’я [1]. 
Майже кожне прізвисько відображає погляд називача 

на світ речей, характеризує його життєву позицію, специфіку 

мислення українців. В українців прізвиська – це значний сектор 

антропонімічного простору, який, на думку В. Тихоші, 
за кількістю іменувань відстає хіба що від прізвищ. Однак 

на сьогодні чітко не визначено ні параметрів цього 

антропонімічного класу, зокрема його статусу, ні структурних 
особливостей, ні лексичної бази або режиму функціонування 

[2]. 

Доведено, що українські прізвища утворилися 
від антропонімічних прізвиськ (вуличних кличок), які й сьогодні 

мають місце та активно використовуються в мовленні по всіх 

українських селах. З огляду на сказане вище, актуальним і 

цікавим є аналіз прізвиськ села Піски Луганської області. 
Риба – так називають чоловіка на ім’я Євген, тому що 

в будь-якій галузі господарства він розуміється „як риба у воді”. 
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Гадючка – це жінка середніх літ, яка отримала собі це 

прізвисько внаслідок того, що розводила плітки про людей, 
з якими товаришувала й була в гарних стосунках. 

Гагаріни – таке прізвисько успадкувала сім’я від діда, 

через те, що той був єдиним із села, хто поїхав на з’їзд 
тогочасних мотоциклістів, який проходив у 1961 році майже 

одразу після польоту Юрія Гагаріна в космос. 

Блотиха – старенька бабуся, яка успадкувала прізвисько 

від свого чоловіка. Її чоловік мав золоті зуби, тому про нього 
говорили: „Вася Блот – золоті зуби”. Їхнє справжнє прізвище 

Сикало. 

Куліші – так називають сім’ю, яка хвалилася, що їхня мати 
готує найсмачніший куліш. 

Сер Пуп – таке прізвисько носять три брати через те, 

що з дитинства вони були товстенькі й скрізь вважали себе 

головними. 
Хазяйка – це прізвисько жінки, яка всім вихвалялася, 

що все вміє дуже гарно робити й може впоратися з будь-якою 

справою в господарстві. 
Льозя – так називають чоловіка на ім’я Сергій. 

Він отримав це прізвисько через те, що в дитинстві не міг 

вимовити точно своє ім’я, відтоді його так називають завжди. 
Васяк – молодий хлопець на ім’я Володимир отримав таке 

прізвисько через те, що в дитинстві бігав босоніж. Спочатку 

його називали „босяк”, але з огляду на першу літеру імені його 

почали називати Васяк. 
Сіній – це чоловік, який отримав це прізвисько унаслідок 

того, що він жене самогон. 

Депутат – чоловік чотири роки був місцевим депутатом, 
тому за ним і закріпилося таке прізвисько. 

Хахон–так називають дуже веселого чоловіка з гарним 

почуттям гумору. 
Цариця – це прізвисько отримала жінка через те, що вона 

завжди шукала собі заможного чоловіка. 

Зафіксовано й прізвиська, що закріпилися за людиною 

з огляду на їхнє прізвище, наприклад: Палкан – так прозвали 
хлопця через його прізвище Полковниченко; Проня – 

від прізвища Пронька; Кравець – від прізвища Кравцов. 
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Але найпоширенішими є прізвиська, що вказують 

на зовнішній вигляд людини. Наприклад: Чорти – це прізвисько 
отримала сім’я через те, що в батька родини смуглий колір 

обличчя й злий погляд; Рижий – чоловік на ім’я Олександр 

отримав таке прізвисько через яскраво-рудий колір волосся; 
Сара – жінка отримала це прізвисько через схожість з акторкою 

серіалу „Санта-Барбара”, який був популярний у часи її 

молодості; Чебурашка – це прізвисько отримали син і батько, 

вони обоє мають чималенькі вуха; Шнобель – так називають 
двох братів через їхні дуже великі носи; Колобок – чоловік 

з колоподібною формою обличчя. 

Отже, прізвиська – це промовисті іменування, кожне 
з яких зберігає внутрішню форму, її первісну мотивацію. 

Прізвиська села відображають колорит народу, його дотепність 

та схильність до жарту. 
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ФУНКЦІІ ПОРТРЕТУВАННЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СВІТУ ГЕРОЇВ 

(ЗА РОМАНОМ В. МАЛИКА „ТАЄМНИЙ ПОСОЛ”) 

Аліна Ковриженко (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

магістрантка) 

Наук. керівник – проф. Пустовіт В. Ю. 
Українська література сьогодення позначена 

різновекторними темами й сюжетами, однак з неослабним 

інтересом читачі й науковці звертаються до жанру історичної 
романістики, особливо такого виду, як авантюрно-

пригодницький роман. Мова піде про масштабний історичний 

роман «Таємний посол» В. Малика, який також називають 

тетралогією, адже це великий за обсягом епічний твір, 
що складається із чотирьох самостійних частин. 
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Давно стали класикою твори А. Кащенка („Під Корсунем”, 

„Зруйноване гніздо”, „Борці за правду”), Б. Лепкого („Мазепа”), 
І. Ле („Наливайко”, „Хмельницький”), П. Панча („Гомоніла 

Україна”), С. Скляренка („Володимир”, „Святослав”). Друга 

половина ХХ ст. позначена іменами П. Загребельного, 
Ю. Мушкетика, В. Малика, В. Шевчука, Р. Іваничука, 

В. Чемериса та ін. 

Творчість Володимира Малика завжди була в колі наукового 

дослідження. Ці розвідки містили аналіз пошуковий і 
критичний, варто згадати поодинокі спроби осмислити 

літературний портрет самого автора (Т. Буженко, 

В. Кулаковськийта ін.), висвітлити спадщину в дисертаціях 
(О. Проценко, Л. Ромащенко, Г. Максименко, О. Федоренко та 

ін), окреслити творчі домінанти (І. та В. Козюри, А. Дорофєєва, 

Н. Шаповалова та ін.). 
До циклу „Таємний посол” входять чотири романи: „Посол 

Урус-шайтана” (1968), „Фірман султана” (1969), „Чорний 

вершник” (1976) і „Шовковий шнурок” (1977), які спільну назву 

отримали у виданні 1981-1982 років. Романи поєднуються 
на основі спільних головних героїв та ідейного задуму. Таким 

чином, читач спостерігає за пригодами козака-характерника 

Арсена Звенигори і його друзів. Усі події розгортаються на тлі 
історичного часопростору, який увиразнюють історично 

достовірні образи: Іван Сірко, Семен Палій, Юрій 

Хмельницький та ін., котрі діють поряд із вигаданими героями.  

Кожен із романів циклу має свій сюжет, в основу якого 
покладено окремий конфлікт, проте всі вони будуються 

за однією схемою. Наявні спільні мотиви переслідування, 

викрадення, загадковості через перевдягання, впізнавання/ 
невпізнавання персонажів.  

Будь-який текст історичного роману привертає увагу читача 

описами пригоди славних представників Запорозької Січі, 
військовими подвигами й перемогами. Однак у змалюванні 

всього колориту історичного минулого провідну роль відведено 

описам зовнішності героїв, портретним характеристикам 

у різноманітні хвилини життя: під час бою, освідчення в 
коханні, маренні й хворобі, відпочинку тощо.    
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Поза увагою дослідників залишився аналіз портретів, 

які сприяють психологічному розкриттю характерів. 
Нами поставлено мету: дослідити особливості та функції 

портретування для відображення психологічного світу героїв 

часу боротьби українського козацтва проти турецько-татарської 
навали, на тлі якої розгортаються події роману „Таємний посол” 

В. Малика. 

У більшості історичних романів В. Малика внутрішній світ 

героїв розкривається не тільки через їхні активні дії та вчинки, а 
здебільшого засобами портретування. Усі наявні портрети 

в романі можна умовно поділити на групи: за соціальним станом 

– прості селяни, козацька старшина, козаки; за національною 
приналежністю – українці, турки, татари, болгари, поляки, 

що в свою чергу зумовлює ті чи інші характеристики.  

З перших сторінок роману перед нами портрет старого 

козака: „Високий виснажений старець. Його довга худа 
постать ніби застигла на тлі синього неба. Старий чимось 

скидався на велетенського птаха: і простягнута вперед, мов 

крило, рука, і великий гачкуватий ніс, і тонкі ноги у білих 
полотняних штанях” [1, с. 4–5].  

Типовим є змалювання досвідченого козака Корнія Метелиці 

з неодмінними атрибутами: „Високий, огрядний запорожець 
з довгим сивим оселедцем і золотою сережкою у правому вусі” 

[1, с. 6]. Тут же знайомимося і з головним героєм Арсеном 

Звенигорою: „Вищий середнього зросту, гнучкий і тугий, 

як молодий дубок, з густим темно-русявим закучерявленим 
чубом, а не з довгим віхтем-оселедцем – традиційною зачіскою 

запорожців, ‒ таким був цей молодик. Він розпашівся од бою і 

з ясним веселим усміхом тіснив старого. На його чисто 
поголеному довгастому обличчі цвів яскравий червінь-рум’янець, 

а бистрі світло-сірі очі під виразними розльотистими бровами 

блищали від молодецького захоплення” [1, с. 7]. Протягом усієї 
тетралогії портретна характеристика цього козака буде 

змінюватися залежно від обставин.  

У скрутній ситуації змінюється уся постава героя: „... різка 

зморшка між бровами, потемнілі очі й міцно стулені губи, 
пойняті смагою, свідчили про тяжке горе” [1, с. 156]; тяжко 

поранений „лежав він на животі, блідий, змарнілий, 
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з заплющеними очима і міцно стиснутими вустами, 

що пошерхли від внутрішнього жару” [1, с. 260]. 
З особливою шаною й теплом описує письменник старше 

покоління козаків: „Маленький, темношкірий, висохлий 

на тараню дідок Шевчик, смикаючи довгого білого вуса, 
стрибав збоку дрібненькими ніжками. Шевчик засміявся 

беззубим ротом, зморщивши сухий коричневий вид, від чого 

став схожий на печену грушу” [1, с. 8]. 

З метою історично виправданого змалювання минулого 
В. Малик, не надаючи авторської характеристики образу, вказує 

на професійну приналежність. Таким є жадібний корчмар, який 

з усього хоче мати зиск: „Рудий, з жаб’ячими очима корчмар 
Омелько. Опецькувате обличчя його скривилось: знав, 

що в козаків грошей чортма і вони знову проситимуть у борг” 

[1, с. 8–9]. 

Важливу роль у тканині історичного роману відведено 
колективному портрету, особливо в порівнянні. Так, майбутній 

козак Яцько порівнює хлопів з рідного села Смеречівки 

на Гуцульщині з козаками: „Такі ж огрубілі від роботи руки та 
обвітрені, видублені дощами і сонцем лиця. У запорожців – 

сміливі, гордовиті погляди, яких Яцько ніколи не бачив у своїх 

односельчан” [1, с. 10]. Ці мужні велетні козацької слави 
марніли під тягарем кайданів у неволі: „По крутих сходах 

піднімалися брудні, сиві, худі, жовті, як мерці, люди” [1, с. 145]. 

Автор провадить думку, що неволя об’єднала всі національності 

та зробила їх однаковими в горі: „Почорнілі, худі, виснажені 
голодом і катуванням, брели вони, понуривши голови, з трудом 

переставляючи збиті до крові ноги. Тут були болгари, серби, 

поляки, волохи, українці, угри, хорвати, німці, албанці…” 
[1, с. 222]. 

Зовсім іншим постає колективний портрет болгар, обурених 

стратою побратимів: „Люди розходилися мовчки. Під зверхнім, 
удаваним спокоєм вирувала буря. Насуплені брови і стиснуті 

кулаки, сухий блиск очей і погляди, сповнені лютої ненависті й 

гніву до гнобителів, свідчили, що страта чотирьох юнаків не 

злякала болгар, а роздмухала в їхніх серцях ще більшу жадобу 
помсти над ненависним ворогом” [1, с. 177]. 
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Хоч у цьому романі не на повну силу розкрито постать 

гетьмана Івана Сірка, все ж таки йому відведено ключову роль 
головнокомандувача запорожців. Портрет його, і як інших 

героїв, подано протягом усього твору. Перше знайомство зразу 

викликає симпатії: „Це був високий дужий козак років за 
шістдесят. Добре поголене обличчя з міцним крутим 

підборіддям і прямим носом пашіло здоров’ям. З-під зламаних 

кострубатих брів проникливо дивилися допитливі очі” [1, с. 14]. 

Портрет Сірка подано лише окремими штрихами і завжди у 
відповідальний момент. Наприклад, зосередженим, мудрим 

ватажком козацтва змальовано його під час слухання фірману 

султана: „Сірко мовчки слухав. На його високому загорілому 
лобі зійшлася між бровами глибока зморшка. Очевидно, 

кошового глибоко вразило почуте, але він намагався цього не 

показувати. Мужнє обличчя Сірка, до якого так пасували густі 

довгі вуса, що підковою охоплювали чисто виголене круте 
підборіддя, лишалося непроникним” [1, с. 341]. Серйозним 

постає гетьман, коли закликає козацтво до нового походу: 

„Сірко підняв булаву. Його загоріле, пооране шрамами і 
зморшками обличчя враз посуворішало. Виразні темно-сірі очі 

під крутими зламами брів блиснули, мов криця” [1, с. 372]. 

В історичному творі соціальна нерівність є одним 
із найголовніших об’єктів словесного портретування. Окрім 

соціального статусу, вона виражається через опис гардеробу 

персонажів-носіїв одягу. Вищі військові чини традиційно 

наділені не лише розкішним вбранням, а й аксесуарами, як-от: 
„Одяг Сірка свідчив про те, що козак дбав не так про красу, 

як про зручність. Широкі шаровари шарлатового кольору, 

заправлені в м’які сап’янові чоботи, та білий жупан з 
фризького сукна – оце і весь одяг. Біля лівого боку висіла дорога 

шабля – подарунок молодого царя Федора Олексійовича, котрий 

весною сів на московський престол” [1, с. 14]. Як бачимо, 
для козацького отамана пишнобарвний одяг не головне, 

на першому місці має бути зручність, щоб будь-якої хвилини 

стати до бою. 

Протилежної думки, мабуть були представники східних 
національностей, які першорядної ваги надавали зовнішньому 
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вигляду, витрачаючи значні кошти на дороге, вишукане 

вбрання, оздоблену дорогоцінним камінням зброю. 
Отже, як бачимо, наведені зразки портретних характеристик 

доводять, що художня функція деталей зовнішності в образній 

системі роману більш вагома, ніж події або вчинки героїв. 
Портретний опис героїв першорядний у читацькому сприйнятті. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 
Маргарита Кравченко (ДЗ „Луганський національний 

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

Історія української літературної мови являє собою 

сукупність писемних текстів, що фіксують стан мови (фонетики, 
графіки, орфографії, лексики, морфології, синтаксису) 

у конкретний проміжок часу, відображають її функціонально-

стильове розшарування, віддзеркалюють загальні тенденції 
динаміки мовних явищ та індивідуальні особливості 

моводіяльності авторів. У будь-якому разі загальна картина 

розвитку мови, діахронія її стилістичних потенцій уявляється 
крізь призму творчості мовної особистості; вона становить 

„множинність індивідуальних мовних виявів, яка на кожному 

історичному етапі національної мови утворює систему й являє 

собою мовну парадигму епохи” [1, с. 292]. 
Вивчати історію мови – означає пізнавати синхронію та 

діахронію мовної та естетичної норми. З-поміж визнаних і 

теоретично й практично опрацьованих критеріїв нормативності 
мовних одиниць є, за узагальненнями М. Пилинського, такі: 

відповідність мовній системі, територіальний, статистичний, 

критерій зразка й авторитету мови письменників, національний 
[3, с. 97 – 154]. 

Власне мовний матеріал, репрезентований авторитетним 

письменником, на переконання Л. Щерби, є важливим 

концептом у пізнанні  мовленнєвої діяльності, її нормативності, 
її індивідуальних особливостей [6, с. 24 – 29]. Як зауважила 

Н. Сологуб, „користуючись загальнонародною мовою свого 
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часу [письменник] відбирає, комбінує і створює слова і 

словосполучення відповідно до свого світобачення, ідейно-
естетичної платформи, об’єднує ці слова у своєрідну історично, 

тематично і естетично виправдану індивідуальну систему” 

[4, с. 23]. 
Дослідження мовної особистості письменника передбачає 

поєднання стилістичного й історико-літературного аспектів 

у вивченні індивідуального стилю, звернення уваги 

до світоглядних основ мовної творчості. 
Мовна особистість трактується дослідниками 

як особистість, виражена в мові й через мову, реконструйована 

в основних рисах на базі мовних засобів. Вона формується 
під впливом соціальних законів, є продуктом історичного 

розвитку етносу. 

Як об’єкт історичної стилістики, мовна особистість 

є репрезентантом текстів різної жанрово-тематичної специфіки, 
створених у певну епоху в характерних стильових виявах 

під впливом екстралінгвальних та літературно-мистецьких 

законів. Вона розвивається на певному історико-філологічному 
тлі, яке формує її відповідно до стану розвитку суспільства, 

з одного боку, і стану розвитку мови, з другого. Мовна 

особистість є індивідуалізуючою моделлю етносу та його мови 
як експлікативно-суттєвого атрибута народу, її національні риси 

розпізнаються у творчому перетворенні й вербалізації нею світу 

[5, с. 58]. Одним із актуальних напрямів сучасного мовознавства 

є дослідження мовної особистості письменників, які відіграли 
важливу роль у процесі становлення й розвитку української 

літературної мови. 

Мета нашої розвідки – визначити основні чинники 
формування мовної особистості В. Сосюри. 

Мовотворчість письменника розпочалася у складних 

культурно-історичних обставинах на початку ХХ століття. 
Мовна особистість В. Сосюри формувалася під впливом 

етнонаціональних, соціальних, історико-культурних умов, 

філософсько-світоглядних орієнтацій, що в поєднанні 

з індивідуальними психологічними особливостями дали 
поштовх до виокремлення в історії української літературної 

мови певного ідіолекту. 
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Ідіолект письменника як сукупність формальних і 

семантико-стилістичних особливостей формується, як відомо, 
упродовж усього життя. Серед екстра- та інтралінгвальних 

чинників, які визначили лінгвопсихологічні особливості творчої 

індивідуальності В. Сосюри, можемо виділити такі:  
1) мовне оточення письменника в родині. Народився поет 

на станції Дебальцеве. Мати, Антоніна Дмитрівна Локотош – 

родом із Кам’яного Броду (м. Луганськ), за походженням 

сербка, колишня робітниця Луганського патронного заводу, 
займалася переважно хатнім господарством. Батько, 

Микола Володимирович – за фахом тесляр, був людиною 

непосидющою й різнобічно обдарованою, змінив багато 
професій, учителював, працював сільським адвокатом, 

шахтарем. За словами самого поета, батько мав французьке 

коріння. Дитячі роки майбутнього поета минули у с. Третя Рота 

(зараз – м. Лисичанськ), у старій хворостянці над берегом Дінця, 
де в одній кімнатці тулилися восьмеро дітей і батьки [6]. Мовне 

оточення письменника, особливості говірки в подальшому 

вплинули на поетику його творів; 
2) спілкування з робітниками. У 1909 – 1911 рр. В. Сосюра 

працював на содовому заводі м. Верхнє в бондарському цеху 

телефоністом і чорноробом. Спілкування з робітниками сприяло 
вивченню народної мови, яку поет  умів подати у своїй 

творчості;  

3) висока освіченість дала змогу після закінчення 

двокласного міністерського училища м. Верхнього й 
трикласного сільськогосподарського училища вступити 

до університету в м. Харків (1922 – 1923) і потім на робфак 

при Харківському інституті народної освіти (1923 – 1925). 
Письменник належав до літературних організацій „Плуг”, 

„Гарт”, ВАПЛІТЕ, ВУСПП;  

4) вплив творчості Великого Кобзаря й інших 
письменників української та світової літератури. В. Сосюра 

глибоко шанував Т. Шевченка, неодноразово називаючи його 

своїм „безсмертним вчителем”. Йому він присвятив кілька 

статей, зокрема такі, як: „Орел України”, „Шевченко з нами”, 
„Не з тих джерел” та ін. Переосмислюючи поетичні образи 

Кобзаря й трансформуючи їх через своє світобачення та 
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надаючи їм ознак сучасності, В. Сосюра вдосконалював свою 

поетичну майстерність, свій образний дивосвіт. 
Використовуючи образи Шевченка, поет не вдавався до їхніх 

простих ремінісценцій, а творчо трансформував, 

переосмислював і, таким чином, удосконалював власну поетику, 
збагачував свою образну систему [2]. В. Сосюра вивчав 

найвидатніші твори української й світової класики, на яких 

формувалися його літературні смаки, зачитувався Ж. Верном, 

Т. Майн Рідом, Ф. Купером, віршами О. Кольцова й І. Нікітіна; 
дуже любив твори Лесі Українки, І. Франка, М. Гоголя, 

О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Некрасова, С. Єсеніна, Гомера, 

Шиллера, Надсона та ін. Це сприяло оволодінню секретами 
художнього слова, цілеспрямованому використанню виразових 

засобів мови, умінню точно й образно висловити думку. 

Отже, основними чинниками формування мовної 

особистості В. Сосюри слугували мовне оточення в родині, 
спілкування з робітниками, висока освіченість, вплив творчості 

Великого Кобзаря й інших письменників української та світової 

літератури. 
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ЛІТЕРАТУРНІ АЛЮЗІЇ В ЗАГОЛОВКАХ  

ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ С. ЖАДАНА 
Олена Кравченко (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, доцент) 

Алюзивні одиниці дозволяють охарактеризувати той світ 
культурного буття, що визначив обрії та критерії існування 

письменника як творчої особистості, зумовив становлення 

етичних та естетичних параметрів, за якими можна описати його 

соціально-духовне обличчя. Літературні алюзії 
в публіцистичних текстах С. Жадана представляють авторську 

ідею в закодованій формі, задають напрям розгортання твору. 

Мета – дослідити літературні алюзії в назвах 
публіцистичних текстів С. Жадана. Об’єкт дослідження – пости 

письменника на сайті „ТСН.ua”. 

У назвах постів С. Жадана констатуємо переважання 

літературних алюзій (котрі відсилають до літературних творів, 
епізодів, фраз, подій або персонажів цих творів) і арт-алюзій 

(які виконують роль натяку на музичні твори або об’єкти 

мистецького характеру. Музично-літературні зв’язки ми 
розглядаємо як частину більшого поля інтермедіальних зв’язків. 

У випадку із С. Жаданом маємо справу з інтермедіальною 

тематизацією (В. Вольф), котра якнайяскравіше виявляється 
в постах „Між вільними вільна, між рівними рівна” й „Сонячні 

кларнети”. Перший заголовок відсилає до гімну УРСР, однак 

у дописі автор розмірковує „про доцільність включення 

до шкільної програми лише мертвих письменників” [5]; другий 
– до збірки віршів П. Тичини, хоча в пості йдеться 

про „музичний формат, котрий <…> характеризується просто 

вбивчою для його слухачів нав’язливістю та безнадійністю” [6]. 
Залежно від збереження чи зміни семантичного 

навантаження та концептуального наповнення алюзії 

серед літературних алюзивних одиниць виділяємо апелятивні, 
трансформативні, іронічні й символьні. До перших відносимо 

назву поста „Вчителько моя”, ідея якого („Наші вчителі 

заслуговують якщо й не на довічну любов, то, принаймні, 

на довгу пам’ять” [3]) збігається з ідеєю вірша А. Малишка 
„Вчителька”.  
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За допомогою трансформативної алюзії утворюються нові 

концепти в новому творі. Механізм таких змін полягає 
в невідповідності дейктичного вказівника на джерело, котрий 

закріплюється при первинному найменуванні, й концепту 

мовленнєвої ситуації, що реалізує алюзію. Розбіжність 
зумовлюється третім структурним елементом алюзії – 

референтом, що виступає „внутрішньою стороною” предмету 

думки й відтак співвідносить його з прецедентним текстом. 

Наприклад, заголовок поста „Тіні забутих предків” відсилає 
читача до твору М. Коцюбинського, проте не до трьох часових 

площин повісті, а лише до однієї – доби дохристиянських 

народних вірувань, котрі повертають людину до її первісного 
єднання з природою. Подаючи мозаїку святкування 

„православно-християнського загулу”, автор актуалізує нове 

концептуальне значення: „Мені здається, це дуже важлива річ, 

оці їхні приїзди на цвинтар, їхнє намагання хоча би раз на рік 
демонструвати хай не повагу, але принаймні інтерес до того, 

які прізвища носили їхні родичі. Ясна річ, жодного культу 

предків, жодного закорінення в історію роду та відновлення 
генеалогічних дерев. Але все одно – щось людське й 

симпатичне, що завжди дивує у співвітчизниках: порозуміння 

між собою, пам’ять про мертвих, любов до живих” [7]. У цьому 
пості констатуємо невідповідності фонових знань читача й 

горизонту їхніх очікувань з інтенцією тексту С. Жадана.  

Алюзія виконує іронічну функцію, коли зіставляються два 

різні за тональністю контексти, які містять спільний фрейм [9]. 
Наприклад, у пості „Умывальников начальник” позитивний 

образ грізного Мийдодіра К. Чуковського проектується 

на міністра культури, який виступає елементом „совкової 
бюрократичної машинерії, покликаної не так вирішувати 

проблеми, як підтримувати власну життєдіяльність” [8]. 

У своїх публіцистичних текстах С. Жадан часто вдається 
до символьної алюзії – „Хліб і видовища”, „Ленін і порожнеча”, 

„Лісоповал імені Кернеса (Парк культура та відпочинку)”, 

„Тільку ві Львові”, „Тіло Христове”, „Щастя” тощо. 

Серед алюзивних одиниць у його хрематонімах переважають 
конденсаційні символи, котрі пробуджують у читачів певні 

емоційні стани. Наприклад, літературна алюзія „Ананаси і 
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рябчики”, відсилаючи до двовірша В. Маяковського, ще 

до прочитання поста повинна згенерувати в читачів негативне 
ставлення до багатства, прищеплене за часів радянської влади 

(описуючи прагнення „нової української аристократії” 

похизуватися своїми статками, блогер пише: „<…> чимось ця 
атмосфера широкі народні маси дратує, викликає обурення та 

засудження” [1]). Крім того, автор поста, збурюючи конотативне 

значення знаку, заперечує його характерологічний компонент 

щодо описуваного явища: „Самі розкоші нажити теж можна, 
особливо в нашій країні, а ось атмосфери все одно немає, адже 

варто сісти в авто і від’їхати сто метрів від червоної доріжки, як 

все – жодних тобі розкошів, жодної аристократії, лише 
бюджетники в маршрутках і гопники біля кіосків із пивом. 

І можна лише поспівчувати цим чесним адептам нового 

аристократизму, яким не западло викласти півштуки євро 

за можливість потрусити діамантами в теплому колі друзів та 
однодумців [курсив наш – О. К.]” [1]. Як бачимо, заперечення 

усталеної характеристики групи, яку начебто репрезентує 

конденсаційний символ, проявляється на лексичному рівні – 
через вживання слів із лексикону „нової української 

аристократії”. 

У заголовках постів публіцист вживає конденсовані 
символи-особи, пов’язані з літературою, – „Сем”, „Улян”, 

„Чекаючи на Ремарка”, „Шкода Пушкіна”. Якщо перші три 

алюзії апелятивні, то в остання може виконати роль підказки 

при інтерпретації макрорівня тексту, якщо читач матиме фонові 
знання, зокрема про те, що в Харкові через російсько-українську 

війну розфарбували пам’ятник О. Пушкіну як символ російської 

літератури.  
Подекуди хрематоніми з літературними натяками 

корелюються між собою („Дженерейшен Пі” / „Блиск і 

злиденність покоління пепсі”; „Чекаючи на Ремарка” і 
„Невтрачене покоління”). Перша пара постів апелює до одного 

літературного тексту – постмодерністського роману В. Пелевіна 

„Generation «П»”. Твір В. Пелевіна став культовою подією 

1999 р. і символом першого пострадянського покоління. 
Багатозначність назви прецедентного тексту про „пропаще 

покоління” обіграно в обох текстах: як „покоління пепсі” 
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в „Блиску і злиденності…” („Не дивно, що сьогодні саме вони 

займають щоразу більше ключових позицій у країні – 
пройшовши м’ясорубку дев’яностих, вони цілком заслужено 

вважають себе реалізованим самодостатнім поколінням. 

Навіть якщо при цьому давно не п’ють жодного пепсі” [2]), 
як покоління п..ца – в „Дженерейшен Пі” („Було воно, 

це покоління, по-доброму, сирітським, по-кіношному трагічним, 

по-дитячому невпевненим у собі. В нього були проблеми 

з бабками. Причому, проблеми були в дев’яностих, у більшості 
випадків вони нікуди не зникли й сьогодні. Покоління це завжди 

виглядало не надто сучасно – то замолодо, то забідно, тепер ось 

просто занудно” [4]). Тож уживання в заголовках постів алюзій, 
що відсилають до одного прецедентного тексту, дозволяє 

прочитувати ці дописи як один текст. 

Крім того, хрематонім „Блиск і злиденність покоління 

пепсі” апелює до назви твору „Блиск і злиденність куртизанок” 
Оноре де Бальзака, „блиск і злиденність” з якого стало 

фразеологізмом, що вживається або в значенні „зліт і падіння”, 

або „велич і убогість”. У такій сполуці алюзивних посилань 
об’єдналися обидва значення назви прецедентного тексту. 

На це вказує й сам С. Жадан: „Адже лише в такий час і в такій 

країні можна було починати де-небудь на ринку, бомбити лохів, 
працювати наперсточником, відсидіти пару разів, потім 

легалізуватися, піти в політику, пробитися у владу, перебігати 

з партії до партії, мутити воду на виборах, із тим, щоби врешті 

стати, ну, ну я не знаю ким… Ну, скажімо, мером Харкова” [2]. 
Отже, літературні натяки відсилають до певних 

культурних шарів, прояснюють авторську рецепцію цих явищ, 

мають високу щільність узагальнення, експресивно впливають 
на читача, активізують його мислення й увагу завдяки процесу 

декодування упізнаваних первинних варіантів. 
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ФОРМУЛИ ЗВЕРТАННЯ В ТОВАРИСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ 
Лариса Колесникова (ДЗ „Луганський національний 

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

Відповідно до різних життєвих ситуацій мовець завжди 

повинен обирати найбільш вдалі та влучні етикетні засоби. 
Доброзичливе ставлення комуніканта виражають 

звертання – назви осіб за товариськими стосунками, тобто 

лексеми „з яскраво вираженим емотивним значенням, сфера 
використання яких обмежується ситуативним параметром 

„дружня тональність спілкування” [1, с. 8]. Ця група є кількісно 

невеликою й представлена словами друг, панібрат, побратим, 
товариш тощо, котрі вживаються як у прямому значенні, так і 

виконують мовноетикетну функцію. Величання незнайомих 

людей цими етикетними лексемами наділяє мовлення відтінком 

довір’я, прихильності та вірності, постає засобом експресії та є 
можливим за умов існування зв’язку між співрозмовниками 

(спільної проблеми, справи, дружби). 
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Етикетна одиниця друг використовується, як правило, 

у кличному відмінку при ввічливому, поблажливому або 
іронічному звертанні. 

Мовним формулам звертання характерне велике 

стилістичне навантаження, адже вони характеризують особливі 
риси співрозмовника чи ставлення до нього. 

Використання етикетної лексеми дружок не є поширеним 

та має, на наш погляд, фамільярний відтінок. 

У спілкуванні чоловіків або молодих людей можна 
спостерігати лексеми коріш (корєша), дружбан (дружбани,) 

які мають походження з жаргону з усією відповідною 

конотацією. 
Етикетна одиниця товариш (давнє запозичення 

тюркського походження) є полісемічною. Аналізуючи її, 

О. Миронюк підкреслює, що „історія українських засобів 

ввічливості, особливо слів-гоноративів, свідчить про значну 
залежність функціонування їх від суспільно-політичних умов” 

[2, с. 18].  

За часів Запорізької Січі козаки зверталися один до одного 
„товариш”. Окрім вищезазначеного, козаки користувалися 

звертаннями, подібними до тих, що в родинному спілкуванні: 

батьку (гетьмане, отамане), діти, братове, браття, братці, 
брати, братики. 

Звертанням до чоловічого товариства в народній поезії є, 

наприклад, етикетні слова товариші та товариство. Такого 

роду приклади, як правило, зафіксовано в народних піснях, 
на сучасному рівні спілкування їх використовують переважно 

люди похилого віку.  

Лексема товариство з точки зору етикетної семантики 
розглядається як можливість вживання в ролі звертання 

в значенні товариші. Етикетна звертальна формула іменника 

товариство з епітетами славний, вірний функціонує 
як структурний компонент у народнопісенних текстах. 

У ролі ввічливих звертань до осіб чоловічої статі 

в уснопоетичних творах (здебільшого історичних) вживаються 

лексеми друзі, побратими, приятелі. 
Як показник мовленнєвого оформлення постають такі 

звертання до осіб жіночої статі за товариськими стосунками: 
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подруга (та похідні від неї утворення подруженька, 

подружечка, подружка), товаришка. У творах народної поезії, 
наприклад, етикетною похідною пестливого відтінку виступає 

лексема подруженька. Частіше трапляється дружньо-ввічлива 

звертальна форма подруженьки, адресована декільком особам 
жіночої статі.  

У сучасному спілкуванні молоді спостерігаємо 

використання форми подружайко, що має позитивний 

емоційний відтінок. 
Етикетне семантичне значення лексеми товаришка 

відсутнє, проте в розмовному мовленні або текстах народних 

пісень трапляється його використання як дружньо-ввічливого 
звертання.  

Отже, серед назв осіб за товариськими стосунками 

вирізняються традиційні одиниці (друг, товариш) та ті, 

які виконують роль етикетних (подруга, подружечки). 
Переважна кількість їх виражена формами однини (звертаючись 

до певної людини) та множини (апелюючи до кількох осіб) – 

товаришка, товаришки, товариш, товариші. 
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ УРИВКА 

З ОПОВІДАННЯ Б. ГРІНЧЕНКА „УКРАЛА” 
Оксана Кравчук (ДЗ „Луганський національний 

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

Борис Дмитрович Грінченко прожив неповні 47 років, 
а залишив нам безцінний доробок, на який потрібно праці 

кількох людей упродовж цілого життя. Усі теми для оповідань 

про дітей відомий український письменник брав із життя. 

Особливу увагу він приділяв дітям, писав спеціально 
для них оповідання, оскільки був глибоко переконаний, що саме 

від молодого покоління залежить майбутнє держави, тому й 
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виховувати молодих потрібно гуманними, справедливими, 

щирими, відданими патріотами своєї землі. 
З великою задушевністю й теплотою зображував прозаїк 

маленьких героїв, яким, на жаль, судилася нелегка доля. 

Глибиною проникнення у світ дитини позначене 
оповідання „Украла”, в основі якого лежить віра в людину, у її 

здатність до милосердя. Тема твору – розповідь про крадіжку 

хліба в школі дівчинкою Олександрою. 

Для лінгвістичного аналізу обрано останній абзац 
оповідання: Олександра після цього довго соромилась глянути 

учителеві в вічі. Але ні він, ні школярі ніколи не нагадували їй про 

те, що було. Та й не треба було їй нагадувати. З того часу вже 
ніщо не могло спокусити її. Дівчата-товаришки її люблять і 

часто дають їй чого їсти – такого, що з дому приносять. 

Але вона зрідка бере, хоч і часто сидить на сухому хлібові. 

Цього року вона здасть останнього екзамена і вийде з школи 
розумною і чесною дівчиною. 

Цей абзац становить складне синтаксичне ціле та виконує 

композиційну роль епілогу. Цим зумовлена своєрідна манера 
ведення оповіді автором: лаконічність фраз, відсутність 

розгорнутих тропів, а натомість – особлива увага до деталей. 

Письменник крок за кроком, речення за реченням доводить 
слушність свого твердження (ідеї твору): учитель повинен мати 

необхідні для своєї професії риси характеру – бути людяним, 

уміти правильно, але справедливо розібратися в складній 

ситуації та знайти з неї вихід, що, своєю чергою, викличе зміни 
на краще в дитячих душах. 

У першому реченні автор називає головну героїню 

оповідання на ім’я Олександра, далі – уживає займенники (її, їй, 
вона), а в кінці послуговується лексемою дівчина, 

що якнайкраще сполучається з означеннями розумна й чесна. 

Отже, маємо достатньо велику для такого уривка кількість 
займенників – п’ятнадцять, з яких сім заступають лексему 

Олександра. Для того, щоб підкреслити зміни, які відбулися 

в поведінці дівчинки, Б. Грінченко двічі (у другому й третьому 

реченнях підряд) вживає займенник їй: „...ніколи не нагадували 
їй про те, що було” і „Та не треба було їй нагадувати”. Такий 
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повтор є виправданим зі стилістичного погляду – логічне 

виділення об’єкта зображення. 
З подібною метою автор вводить подвійне використання 

дієслова нагадувати в сполученні із заперечною часткою не 

(вказівка на зміни в поведінці не тільки Олександри, а й її 
товаришів-школярів). 

В аналізованому уривку п’ятнадцять дієслів. 

Особливостями їхнього вживання є:  

– сполучуваність допоміжних дієслів з інфінітивом: 
соромилась глянути, не треба було нагадувати, не могло 

спокусити;  

– наявність усіх часових форм, які плавно замінюють одна 
одну (перехід від минулого часу до теперішнього й 

майбутнього) (соромилась, нагадували, люблять, дають, 

здасть, вийде). Це підпорядковано ідейно-художньому задуму 

тексту: за допомогою дієслів минулого часу автор показує те, 
що подія (крадіжка дівчинки) пройшла й більше вже не матиме 

продовження (соромилась, не нагадували, було); дієслова 

теперішнього часу використовуються для зображення вчинків 
персонажів, які відбуваються в одній часовій площині 

з розповіддю автора (люблять, дають, приносять, бере, 

сидить); дієслова у формі майбутнього часу надають оповіді 
позитивного звучання, оскільки письменник висловлює надію 

на краще життя героїні („Цього року вона здасть останнього 

екзамена і вийдез школи розумною і чесною дівчиною”). 

Хоч письменник і вживає відносно невелику кількість 
прикметників (чотири), усі вони виконують важливу змістову 

роль – підкреслюють авторську думку, допомагають побачити 

авторську картину, роблять текст особливо зримим, виразним. 
Використовуються прикметники з метою посилення емоційно-

експресивних відтінків значень іменників. Так, для зображення 

нужденного та напівголодного існування дівчинки Б. Грінченко 
використовує прикметник сухий у сполученні з іменником хліб: 

„…вона часто сидить на сухому хлібові”. А прикметники розумна 

і чесна несуть на собі основне смислове навантаження, 

бо вказують на сподівання автора стосовно подальшого життя 
Олександри: „...вийде з школи розумною і чесною дівчиною”. 
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Іменників в аналізованому тексті небагато – дванадцять. 

Цікавою є прикладка дівчата-товаришки, що виступає 
своєрідним підтвердженням адаптації героїні в шкільному 

колективі та розвитку її дружніх стосунків з дівчатами-

однолітками.  
Незначна кількість прислівників, наявних у тексті, надає 

розповіді динамізму. Письменник уміло застосовує антонімічну 

пару зрідка – часто як виправдання Олександри: „Але вона 

зрідка бере, хоч і часто сидить на сухому хлібові”, 
тобто експресію підкреслює антитеза.  

У тексті вжито прості та складні речення. Прості (іноді 

як частина складного) ускладнюються однорідними членами: 
„Але ні він, ні школярі ніколи не нагадували...”; „Дівчатка-

товаришки її люблять і часто дають їй чого поїсти”. Таке 

вживання однорідних членів виступає засобом посилення 

виразності. Складні речення є в основному двочленними 
конструкціями, наприклад, складнопідрядне речення 

з підрядним допустовим: „Але вона зрідка бере, хоч і часом 

сидить на сухому хлібові”. 
Отже, аналіз уривка підтверджує думку, що кожна 

складова частина твору, з одного боку, у своїх мовних засобах 

повністю підпорядкована провідній думці, а з іншого – сама стає 
основою для її визначення та узагальнення.  

 

МОВНА РОЗКУТІСТЬ ІРЕНИ КАРПИ 

Альона Кузнецова (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка)  

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 
Ірена Карпа, безперечно, є однією з найбільш яскравих 

особистостей на мистецькій арені України. Письменниця, 

співачка, журналістка, телеведуча, а з жовтня 2015 року – перша 
секретарка з питань культури посольства України у Франції. 

Народилася Ірена Карпа 1980 року в Черкасах, незабаром 

родина переїхала до Івано-Франківська, а пізніше – до Яремче. 

Літературну діяльність вона розпочала ще в студентські роки 
(з 1998 року вивчала французьку мову в Київському 

національному лінгвістичному університеті) і тоді ж була 
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визнана кращою молодою авторкою на міжнародному конкурсі 

„Гранослов”. 
1999 року з’явився музичний гурт „Фактично самі”, який 

2007 року отримав нову назву – „Qarpa”. До сьогодні 

письменниця є автором текстів та солісткою колективу. 
Щодо стильового спрямування, то визначити його досить 

складно. У піснях „Qarpa” поєднано панк-рок, індастріал, 

психоделічний тріп-хоп та хардкор. 

Перші прозові твори Ірени Карпи („Фройд би плакав”, 
„50 хвилин трави”, „Перламутрове порно”) написані у формі 

щоденника. „Така форма найпростіша, оскільки автор, 

який водночас є головним героєм, може писати про все, 
що заманеться, не надто переймаючись сюжетом, колізіями, 

персонажами й іншими літературними тонкощами. Та вона і 

найскладніша, бо щоденник прямо пов’язаний з особою того, 

хто пише. Іншими словами, щоденник – це своєрідний 
інтелектуальний і душевний стриптиз, що вимагає від автора 

неабиякої сміливості й відвертості” [2, с. 217]. 

У вересні 2008 року вийшла друком книга „Dобло і зло”. 
Завдяки цьому виданню авторка знову підтвердила своє 

ексцентричне, скандальне амплуа. Твір виявився настільки 

неординарним, що широкий загал знову розколовся на два 
табори: тих, хто „кайфує” від Карпи, та тих, хто її „не доганяє”. 

Критики також відреагували на презентований матеріал  

по-різному. На початку 2009-го Карпа отримала за нього як 

за книгу-невдаху року приз „Золота булька”, а в середині того ж 
року „Dобло і зло” увійшло до Топ-10 кращих українських книг 

за версією журналу „Кореспондент”. 

Персонажі її творів – це особлива спільнота молодих 
людей, яка відрізняється ексцентричністю, емоційною 

вибуховістю та сміливістю. Вони активно використовують усі 

можливі способи, аби підкреслити неповторність свого 
покоління, а найдоступнішим з них є мовлення. Тому мова 

творів Ірени Карпи є саме такою, яка побутує в реальному житті 

молоді. Молодіжний сленг допомагає передати реальну 

атмосферу, читач ніби опиняється серед молоді та сприймає 
навколишній світ їхніми очима. Молодіжний сленг у творах 

І. Карпи допомагає створити світ індивідуальних відтінків та 
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естетичних узагальнень, надає тексту експресивного 

забарвлення, є надзвичайно колоритним, вибуховим і 
непередбачуваним, як і самі його носії. Так, твір Ірени Карпи 

„Dобло і зло” [1] (в ілюстраціях покликаємося на це видання, 

зазначаючи лише сторінку) буквально пересипаний жаргоном і 
навіть лайливою лексикою. Авторка активно використовує 

сленгізми-дієслова: хавати – „споживати” (с. 6), шарити – 

„розуміти” (с. 17), скатать – „списати” (с. 21), попалити – 

„побачити” (с. 21), рулить – „керує” (с. 43), борзіти – 
„нахабніти” (с. 115), віджигати – „веселитися”, бухати (с. 152), 

паритися – «перейматися» (с. 169), убазарити – „умовити” 

(с. 213), залипати – „захопитися” (с. 273), роздуплятися – 
„починати розуміти” (с. 273) тощо. 

Ірена Карпа майстерно використовує полісемію деяких 

сленгізмів, як-от: провтикати – „пропустити” (с. 110), втикати 

– „дивитись” (с. 115), завтикати – „задуматися” (с. 221), 
повтикати – „відпочити”, „медитувати” (с. 285). 

В аналізованому творі представлена й широка гама 

жаргонних іменників, що номінують чоловіків – чувак (с. 57), 
чувачок (с. 274), пацик (с. 284), студік (с. 309); жінок – тьолка 

(с. 8), чувіха (с. 46), а також інші реалії життя сучасної молоді: 

туса (с. 20), понти, ничка (с. 22), фішка (с. 27), поганяло (с. 37), 
клікуха (с. 39), пред’ява (с. 43), пріча – „зачіска” (с. 61), табло – 

„обличчя” (с. 69), відпочуни – „ті, хто відпочивають на курорті” 

(с. 284). 

Кількісно менше, але все ж використовувані авторкою 
сленгізми-прикметники (галімий (с. 57), обдвигані – „у стані 

наркотичного сп’яніння” (с. 285); прислівники (не хіло (с. 21), 

круто, ульот (с. 14); вобше (с. 21); ацтой (с. 46); на шухері 
(с. 53), полюбас (с. 153) та вигуки папай! (с. 273), карочє (с. 46). 

Книга Ірени Карпи „Dобло і зло” – це твір 

провокаційний, який може когось обурити і змістом, і формою 
тексту, але написаний він був молодою жінкою, про молодих 

людей і для молодих людей – для аудиторії, яка чує таке 

мовлення щодня і сама спілкується такою мовою. 

Отже, не зважаючи на несхвальні відгуки критиків, 
Ірена Карпа не припиняє писати провокативні 

нонконформістські книжки. Дотепер вона продовжує активно 
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видаватися, вражає прихильників та ворогів своїми витівками, 

створює нові літературні та музичні твори, кім того, дуже 
голосно заявляє про свої погляди на соціально-політичне 

становище нашої держави. 

Література 
1. Карпа І. Dобло і зло. Харків : Видавництво „Клуб 

сімейного дозвілля”. 320 с.; 2. Харчук Р. Сучасна українська 

проза: Постмодерний період : навч. посіб. Київ: ВЦ „Академія”, 

2008. 248 с. 
 

ВИХОВНА МЕТА УРОКУ РІДНОЇ МОВИ – ВАЖЛИВИЙ 

ОРІЄНТИР У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
УЧНЯ-МОВЦЯ 

Ірина Кучеренко (Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, м. Умань, доцент) 

Нині відбуваються суттєві зміни пріоритетних напрямів 
освітньої політики України, зумовлені інтеграцією держави 

у світову спільноту, глобалізацією та інтенсифікацією 

неперервної мовної освіти.  
Чинна програма з української мови декларує мету базової 

загальної середньої освіти − розвиток і соціалізація особистості 

учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної 
культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю 

мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і 

життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й 

самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, а також 
констатує мету навчання української мови в школі (предметна) 

− формування компетентного мовця, національно свідомої, 

духовно багатої мовної особистості [4]. Це ставить 
перед учителем-словесником чіткі завдання щодо навчання 

рідної мови – формувати учня як високоосвічену, виховану, 

ґречну мовну особистість, котра не тільки знає одиниці 
всіх рівнів лінгвістичної системи, а й вільно володіє рідною 

мовою в усіх видах комунікативної діяльності та різних сферах 

спілкування. 

Функціювання уроку української мови, в межах якого 
відбувається безпосереднє формування мовної особистості учня, 

пов’язане насамперед із визначенням мети, конкретизацією 
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цілей і процесом їх реалізації. Стратегічною метою сучасного 

уроку рідної мови має стати не тільки суто лінгвістичний 
розвиток учня, а й усебічний розвиток мовної особистості 

кожного учня, його мовного дару, талантів, природних задатків, 

розумових та креативних здібностей, виховання високих 
особистісних моральних якостей і духовних цінностей. 

Пріоритетна мета сучасного уроку рідної (української) мови – 

розвиток учня-мовця, а не учня-мовознавця у процесі реальної 

усної чи писемної практичної мовленнєвої діяльності під час 
занурення в комунікативну ситуацію, найбільш наближену 

до життєвих реалій. 

Виховні вимоги до уроку рідної мови відображають одне 
з основних завдань шкільної системи освіти – формувати 

гармонійну мовну особистість учня відповідно до завдань 

розумового, духовного, морального й естетичного виховання. 

Впровадження таких настанов реалізується через зміст 
навчального матеріалу й організацію вчителем навчально-

виховного процесу. Проектування уроку передбачає визначення 

виховної мети, конкретизацію виховних цілей, постановка яких 
здійснюється в єдності з навчальними цілями. Інтеграція 

навчальних і виховних цілей свідчить про єдність навчально-

виховного процесу на уроці, методологічна організація якого 
передбачає формулювання виховних цілей, вибір і 

цілереалізацію виховного потенціалу навчального матеріалу, 

визначення комплексу пріоритетів виховної системи і 

концентрацію уваги учіння, використання доцільних й 
ефективних методів впливу на особистість учня. Тому важливим 

елементом комплексної, цілісної мети кожного уроку має бути 

виховний компонент, і не тільки його визначення, а обов’язкове 
дотримання і наскрізна реалізація на кожному етапі уроку – 

під час мотиваційної організації, пояснення, впродовж 

виконання вправ, використання дидактичного матеріалу, 
технічних засобів навчання, під час контролю учнівських 

досягнень тощо. 

Урок української мови повинен не тільки забезпечувати 

засвоєння лінгвістичної теорії і вироблення мовленнєво-
комунікативної практики школярів, а й сприяти вихованню 

особистості учня. Це регулює і визначає виховна мета уроку. 
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Ми схильні погодитися із справедливим твердженням 

О. Біляєва, що основна виховна мета уроків рідної мови полягає 
у тому, щоб „розкрити суть мови як суспільного явища, її 

комунікативні функції, закономірності розвитку” [1, с. 17], а 

також розкрити її красу, багатство виражальних засобів, 
милозвучність мовних одиниць. Виховна мета, наголошує 

М. Фіцула, покликана „сприяти формуванню наукового 

світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості 

кожного школяра, вихованню колективу класу” [5, с. 199]. 
Однак зауважимо, що діапазон виховної мети ширший і 

охоплює ще й виховання учня як людини, члена соціуму, 

громадянина, його морально-етичних рис та емоційної сфери.  
Реалізація виховної мети відбувається насамперед 

через зміст уроку, дидактичний матеріал, інформаційна 

наповнюваність якого повинна включати зразкові в аспекті 

моралі, етики, естетики повідомлення. Досягнення виховної 
мети здійснюється шляхом застосування проблемно-пошукових 

і творчих завдань, вирішення яких потребує від учня активної 

діяльності, висловлення власних позицій щодо певних фактів та 
аргументування своєї думки. Упродовж уроку вчитель влучно 

коментує їх, фіксує увагу учнів на корисних фактах і виховує 

у них якості і цінності справжньої людини. 
О. Савченко переконує, що «питання про доцільність 

формулювання виховної мети вчитель розв’язує, вдумливо й 

всебічно зважаючи на можливості матеріалу, з урахуванням і 

характеру засвоюваних понять, і специфіки оточення, в якому 
живе дитина [3, с. 235]». Щоб комплексна виховна мета була 

досягнута, словесник повинен подбати про виховну 

наповнюваність дидактичного матеріалу (слів, речень, текстів), 
розробити питання для осмислення інформаційних цінностей, 

суспільно-політичних понять і моральних ідей, а також 

передбачити, як його сприймуть учні. На уроці української мови 
варто використовувати тексти, що мають моральну, етичну й 

естетичну цінність і розвивають в учнів морально-етичні якості 

та естетичні смаки, викликають відчуття прекрасного, позитивні 

емоції та задоволення. М. Пентилюк і Т. Окуневич цілком 
слушно стверджують, що вчителю потрібно завжди пам’ятати – 

„найкращий текст не розв’яже завдань естетичного й етичного 
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виховання, якщо не буде повноцінного, грамотного його 

сприйняття” [2, с. 6]. З урахуванням цього варто наголосити, 
що кожен урок має бути проведений на текстовій основі, а 

робота з текстом (у смисловому, структурно-стилістичному і 

комунікативному аспектах) підготовлена та організована 
досконало й правильно в методичному плані. У процесі 

визначення виховної мети вчитель керується загальноосвітніми 

вимогами і враховує зміст навчального матеріалу та дидактичну 

мету конкретного уроку, психолого-вікові особливості учнів. 
На нашу думку, на уроках мови варто виховувати такі 

якості особистості: любов до батьківщини, мови, рідного міста 

(села); гордість за рідну мову і культуру; шанобливе ставлення 
до старших; опікувальний характер взаємовідносин з меншими, 

слабшими; вміння жити в колективі; доброту, гуманізм, 

толерантність, повагу, турботу, співчуття, увагу, 

взаємодопомогу, відповідальність за сьогодення і майбутнє; 
бережливе ставлення тощо.  

Педагогічні формули виховної мети повинні відображати 

конкретні виховні завдання уроку і можуть починатися так: 
виховувати позитивне ставлення, пробуджувати почуття, 

викликати й зміцнювати бажання, закріплювати прагнення, 

заохочувати тощо. 
Отже, виховання мовної особистості учня, національно 

свідомого майбутнього громадянина України – найголовніша 

виховна мета сучасного уроку української мови і завдання 

вчителя-словесника – створити необхідні дидактико-методичні 
умови для розвитку глибоко моральної, гуманної, духовно 

багатої особистості. 
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 
ПРОБЛЕМНОСТІ В ШКІЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТІ 

Світлана Лазаренко (Бердянський державний 

педагогічний університет, м. Бердянськ, магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Нищета В. А. 
Принцип проблемності набуває все більше питомої ваги в 

дидактичних системах. Цей принцип, як і будь-який інший, 

відображає закон певного явища. У практиці навчання 
встановлена конкретна залежність: якщо учнів ставити перед 

необхідністю розв’язувати навчальні проблеми, то в процесі 

розв’язання їх розвиваються багато якостей щодо 

сформованості індивідуальності й творчої особистості (високий 
рівень розвитку інтелектуальної, мотиваційної сфер, 

ініціативності, самостійності, критичності тощо). 

Актуальність дослідження полягає в тому, що саме 
принцип проблемності сприяє розв’язанню протиріч 

між наявним рівнем навченості, вихованості та розвитку учнів і 

необхідним; між актуальним рівнем розвитку й рівнем 
найближчого її розвитку особистості. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати й практично 

підтвердити ефективність застосування принципу проблемності 

в шкільній літературній освіті. 
Теоретичні положення стосовно сутності проблемного 

навчання і його структури пов’язані з такою найважливішою 

категорією дидактики, як методи навчання. Метод – це спосіб 
організації пізнавальної діяльності учнів, дидактичної взаємодії 

вчителя і учня, за допомогою якого досягають оволодіння 

знаннями, уміннями й навиками, формують світогляд учнів, 
розвивають їхні здібності [5]. В. Оконь зазначав, що метод 

навчання – це систематично застосовуваний спосіб роботи 

вчителя та учнів, що дає змогу учням опановувати науку й 

одночасно оволодівати умінням використовувати її на практиці, 
а також розвивати інтелектуальні здібності та інтереси [4]. 

Вибір методів визначається теорією навчання, 
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яка обумовлена суспільно значущими цілями та змістом освіти, і 

враховує положення та принципи дидактики, включає систему 
прийомів виховного впливу на учня. 

Проблемне навчання – це тип навчання, у якому 

поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність 
учнів із засвоєнням ними готових висновків науки, а система 

методів побудована з урахуванням визначення мети й принципу 

проблемності [3]. 

Дидактична система включає такі принципи організації 
навчального матеріалу та побудови процесу проблемного 

навчання: 

1) організувати основну частину навчального матеріалу 
від загального до окремого, від принципу – до застосування 

в порядку логічного розгортання вихідних понять у систему 

понять певої науки; 

2) починати навчання з актуалізації за допомогою 
створення проблемної ситуації шляхом введення нової 

інформації; 

3) нові поняття й принципи вводити через діяльність 
учнів щодо розв’язання навчальних проблем і через пояснення 

їх сутності; 

4) домагатися засвоєння понять і способів розумової 
діяльності шляхом застосування відповідних їм знакових систем 

(слів, формул, висловлювань, схем) і образів через аналіз 

інформації та класифікацію конкретних об’єктів; 

5) формувати в учнів систему прийомів і способів 
розумової діяльності для різних типів проблемних ситуацій; 

6) забезпечити учня поточною інформацією 

про результати його власних дій, необхідною для оцінки та 
самооцінки; 

7) надавати учневі необхідні джерела інформації й 

керувати ходом аналізу її, систематизації та узагальнення; 
характер викладу навчального матеріалу вчителем залежить 

від внутрішніх умов, якими є рівень проблемності засвоєння 

знань і рівень ефективності навчання [1, с. 166 – 167]. 

Проблемне навчання є провідним елементом сучасної 
системи розвивального навчання, що включає зміст навчальних 

курсів, різні типи навчання й способи організації навчально-
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виховного процесу в школі. Воно характеризується системою 

не будь-яких методів, а саме методів, побудованих 
з урахуванням визначення мети й принципу проблемності. 

Перш ніж запланувати проблемне вивчення певної теми, 

необхідно встановити можливість та дидактичну доцільність 
створення проблемних ситуацій при її вивченні. При цьому 

треба враховувати специфіку змісту досліджуваного матеріалу, 

його складність, характер (описовий матеріал або той, 

що вимагає узагальнень, аналізу, висновків). Значну увагу 
необхідно приділити виявленню внутрішніх умов мислення 

учнів та попередній роботі: 

1) виявити рівень знань і уявлень учнів з теми 
(встановити реальний запас їхніх знань і життєвий досвід, 

а також урахувати типові помилки, яких припускаються 

школярі); 

2) передбачити, які нові відомості знадобляться учням 
для розв’язання системи проблемних ситуацій, а також 

продумати способи повідомлення цих необхідних відомостей; 

3) виявити інтелектуальні можливості учнів, рівень 
їхнього розвитку, наявність власної думки. 

Залежно від виявленого рівня внутрішніх умов мислення 

учнів розробляють відповідну систему конкретних завдань, 
які розраховані на те, щоб виявити протиріччя на шляху руху 

школярів від незнання до знання і тим самим створити 

проблемні ситуації. 

Проблемне навчання засноване на створенні особливого 
виду мотивації – проблемної, тому вимагає адекватного 

конструювання дидактичного змісту матеріалу, який має бути 

представлений як ланцюг проблемних ситуацій [2]. 
На уроці всесвітньої літератури в 10 класі (тема уроку: 

„Образ поміщика Собакевича в поемі М. Гоголя „Мертві душі”) 

для активізації пізнавальної діяльності учнів можна 
використовувати такі види проблемних завдань: 

1. Постановка проблемного запитання: 

– Як Ви вважаєте, чому М. Гоголь назвав свій твір 

„Мертві душі”? 
2. Висування гіпотез: 

– Гоголь назвав так свою поему тому, що в ній ідеться 
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про купівлю „мертвих душ”. 

– Гоголь хоче показати, що поміщики вже ніби віджили 
своє; вони ніби мертві. 

3. Аналіз змісту 5-го розділу поеми Гоголя й образу 

Собакевича з метою розв’язання проблеми. 
Учитель: звернемося знову до Гоголя. Який же зміст 

вкладає він в назву поеми? Вдумайтеся в цю назву. Який сенс 

вкладаємо ми в поняття „душа”, коли говоримо: „Це людина 

з душею”, „Людина прекрасної душі”? 
– Душа – це прекрасні внутрішні якості людини. 

– Ми розуміємо під цим поняттям благородні прагнення 

людини. Це внутрішній, духовний світ людини. 
Учитель: давайте розкриємо сенс назви поеми на прикладі 

образу Собакевича. Яким є його духовний світ, прагнення? 

Як описує письменник садибу та внутрішнє оздоблення кімнат? 

Підтвердіть словами з тексту. 
4. Підсумки бесіди. Розв’язання проблеми. 

Учитель: як би ви тепер пояснили сенс назви поеми? 

Учень: Гоголь називає мертвими душами поміщиків, 
у яких відсутні прекрасні людські риси, почуття, прагнення. 

Учитель: своєю поемою М. Гоголь не тільки показав 

читачеві справжнє обличчя поміщиків, але у увів у літературу 
поняття „мертві душі”. Мертвими були не тільки і не стільки 

ті, хто ставав предметом торгів Чичикова з поміщиками.  

Результати дослідження дають змогу стверджувати, 

що реалізація в шкільній літературній освіті принципу 
проблемності сприяє досягненню учнями більш високого рівня 

пізнавальної діяльності, який забезпечує глибину й 

усвідомленість засвоєння знань. Крім того, включення школярів 
в самостійну пошукову діяльність під керівництвом вчителя 

допомагає їм оволодіти елементарними методами науки і 

прийомами самостійної роботи. 
Отже, на основі аналізу вивченої літератури можна 

зробити висновок про те, що принцип проблемності 

орієнтований на формування світогляду учнів, пізнавальної 

самостійності, стійких мотивів навчання та розумових 
здібностей. 
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ТРАГІЧНИЙ СТОЇЦИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНО-ЕМОЦІЙНА 
ДОМІНАНТА ПОЕЗІЇ ЯКОВА ЩОГОЛЕВА 

Олена Лапко (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Мабуть, важко назвати розвідку про творчість 
Я. Щоголева, де б так чи інакше не згадувався його песимізм. 

В. Горленко, автор одного з перших літературно-критичних 

відгуків на збірку „Ворскло”, зауважуючи, що „світогляд поета 
доходить до песимізму”, вбачає його витоки в розчаруванні, 

яке приніс життєвий досвід [4, с. 455]. „Глибока скорбота”, 

на думку автора рецензії, є панівним тоном ліричних медитацій 
митця – „тих небагатьох п’єс, де він відкриває свій власний 

душевний світ” [4, с. 455]. Значно розширюючи групу творів 

Я. Щоголева з цією настроєвою домінантою, М. Зеров зараховує 

до їх числа „його признання, вискази й рефлексії про людей, 
світ і власну долю” [5, с. 317–318], відзначає „панахидні 

настрої” і „похоронну романтику” в „козакофільських” віршах 

[5, с. 311], а Г. Хоткевич констатує „сумовитий погляд” поета 
„в кождій його поезії, котра так або інакше порушує відносини 

людей” [10, с. 385]. Якщо П. Волинський і А. Каспрук 

пов’язують песимізм Я. Щоголева з окремими поезіями або 
з певними тематичними групами [3, с. 13; 6, с. 66–67, 76], то 

О. Білецький та А. Погрібний визнають його настроєвою, 

більше того, світоглядно-емоційною домінантою творчості 

митця. Зокрема, О. Білецький, апелюючи до поетових слів, 
зазначає: „Сам Щоголів казав – і не раз, що „чорне запинало 

вкрило [йому] серце навіки”. І ця завіса дуже рідко піднімалась, 
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щоб хоч на мить показати яку-небудь усмішку життя” [1, с. 567]. 

А. Погрібний називає обидві збірки – і „Ворскло”, і 
„Слобожанщину” – „мінорними за своїм світосприйняттям”, 

пропонуючи пояснювати цей факт особливостями світогляду 

автора, які проявлялися усе виразніше під впливом трагічних 
обставин (смерті старших дітей) та поетового віку, – адже 

більша частина творів написана ним на схилі життя [8, с. 130–

139]. Розуміння поетового песимізму як світоглядної позиції 

коректує М. Бондар. За словами дослідника, „з таким 
визначенням можна погодитись, лише взявши до уваги його 

найширший філософський сенс, уявлення Щоголева про світ і 

людське життя в широкому колі тих „песимістичних” 
концепцій, що в давню епоху були набутком шкіл стоїцизму, 

скептицизму, ...а в нові часи позначені іменами Б. Паскаля, 

А. Шопенгауера, Е. Гартмана” [2, с. 518]. 

Констатуючи в цілому песимістичне забарвлення поезії 
Я. Щоголева, літературознавці, разом із тим, зосереджуються 

на окремих мотивах та образах, що оприявнюють окреслену 

світоглядно-емоційну домінанту, а отже, постає необхідність 
виявити і схарактеризувати художні структури, які дозволяють 

говорити про трагічне світовідчуття як концептуальну складову 

авторської „гіпотези буття”. Спроба розглянути творчість 
Я. Щоголева саме в такому ракурсі і є метою нашої роботи. 

Найпохмурішим колоритом позначені реалістично-

побутові замальовки, у яких думка поета „раз у раз 

застановлюється над явищем людських клопотів, турбот, 
нещасть” [2, с. 515] („Пожега”, „Похорони”, „Завірюха”). 

Картини людської недолі завершуються безрадісною 

констатацією: краще було б не жити на світі, ніж так страждати 
(„Сон” („В пізній час важкої ночі”), „Завірюха”, „Пожега”). 

Щиро співчуваючи своїм героям, митець не може 

запропонувати розради. За словами М. Бондаря, „поет констатує 
далеко не завжди щасливий його (життя) перебіг, у цій 

констатації не раз виявляє виразну емоцію, але він не є 

безпосереднім – і тим більше в спілці з іншими – учасником 

пошуку якихось змін чи якогось іншого бачення речей, оскільки 
певен, що іншого бути не може” [2, с. 516]. Так, на поезії 

„Сподівання” позначились соціальний песимізм митця, 
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скептичне, безрадісне бачення майбутнього. Ліричний суб’єкт, 

відповідаючи уявному опонентові, непохитний у своєму 
переконанні щодо незмінності світоустрою. 

Мотив недолі об’єднує, окрім згаданих поезій, ліричні 

портрети дітей-сиріт („Вівчарик”, „Чередничка”). Як елемент 
народнопісенної поетики він присутній у творах „Безталанний”, 

„Діброва”, „Дівчина”, „Галя”, „Чумак” та ін., що, хоча й мають 

в основі фольклорні запозичення, цілком відповідають 

загальному колориту поезії Я. Щоголева. Особливого значення 
у розгортанні мотиву недолі набуває образ сну: лише „повні 

оманою сни” [12, с. 317], занурюючи людину в ілюзорний світ, 

можуть дарувати коротке забуття („Ніч”). 
Групу творів Я. Щоголева об’єднують типово 

романтичний мотив неминучого розчарування в житті, 

руйнування ідеалів, втрати ілюзій, страждання, спричинених 

зіткненням із жорстокою дійсністю (лихою долею і злою волею 
людей), та схожа комунікативна ситуація: ліричний суб’єкт, 

апелюючи до набутого життєвого досвіду, застерігає адресата 

свого монологу –  дитину або юнака чи дівчину („Метелик”, 
„Лялька”, „Над потоком”, „Літній ранок”, „До молодої” та ін.). 

У поезії „Неня”, співзвучній із фольклорними піснями 

про нещасливе подружнє життя, наративна ситуація дещо інша, 
хоча й загальна схема зберігається: слово надано персонажеві – 

селянці, яка передрікає сумну долю своєї юної дочки. Мотив 

страждань, яких зазнає людина, пізнавши жорстокий світ, дістає 

узагальнено-символічне втілення в образі квітки, що скаржиться 
на лиху долю („Квітка”). До окресленої групи творів дотичний і 

ліричний портрет „Ткач”, у якому ліричний персонаж 

звертається до своїх дітей, висловлюючи невтішні думки про їх 
доросле життя: „Схочете спати, – а лихо присниться; / З ліжка 

зжене вас воно до зорі; / Ляжте ж тихенько та спіть, поки 

спиться” [12, с. 105]. Об’єктом рефлексії ліричного суб’єкта 
в поезії „Братерство” є власний досвід, який відображено у 

гірких роздумах „з приводу того, що райдужні юнацькі 

сподівання виявилися лише короткочасною оманою” [8, с. 140]: 

високі ідеали студентського братства забулися, щойно юнаки 
вступили у доросле життя. Отже, індивідуально-екзистенційний 

час, осмислюваний ліричним суб’єктом, ніби розпадається на 
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щасливу пору дитинства та юності і зрілість, неодмінно 

обтяжену розчаруваннями, досвідом складних життєвих 
випробувань, стражданнями. З особливою виразністю цей 

контраст передається в поезії „Над потоком” 

через протиставлення свідомості ліричного суб’єкта й адресата 
його монологу – малої дівчинки, яка, пустуючи, кидає в потік 

зірвані квіти. Її образ сприймається як уособлення юності, 

що легковажить багатьма життєвими цінностями. Персонажі-

адресати ліричних монологів у розглянутих творах Я. Щоголева 
зображені в той щасливий час, коли ще перебувають під владою 

ілюзорних уявлень про світ, які в майбутньому обов’язково 

будуть зруйновані зіткненням із немилосердною реальністю. 
Зауважимо, що поетове бачення людської долі, як правило, 

безальтернативне. 

Досить поширений у поезії Я. Щоголева мотив дочасної 

смерті, безумовно, має біографічне підґрунтя. Як повідомляє 
А. Каспрук, „на початку 1878 р. розгортається родинна трагедія 

Щоголева. Захворіла на сухоти його донька Олександра. Восени 

Щоголів їздив з нею в Ялту, і вона стала одужувати. Весною 
1879 р. раптово захворів і помер від запалення мозку старший 

його син Василь, хлопець 14 років, талановитий скрипаль. 

Після смерті брата хвороба Олександри відновилась, і вона 
померла 1880 р.” [6, с. 14]. Ці трагічні події згодом дістали 

безпосереднє відображення в поезіях „На дорогу труну”, 

центральним образом якої стає скрипка, що назавжди змовкла 

після смерті юного скрипаля, та „На чужині”, у якій драматична 
історія згасання і смерті героїні твору розгортається на тлі 

кримського пейзажу. Відлуння родинної трагедії поета 

відчувається й у вірші „Сон” („В пізній час важкої ночі”): 
розкриваючи почуття матері, яка втратила дітей, ліричний 

суб’єкт перериває розповідь словами, навіяними гіркими 

спогадами („Знав і я її злигодню, – / Сліз не стало, але плачу...” 
[12, с. 374]). Разом із тим, мотив дочасного вмирання в поезії 

Я. Щоголева не обмежується рамками автобіографізму. 

На думку М. Бондаря, „поет здійснює найпроникливіше 

висловлення почуття, враженого смертю чи щезненням із землі 
найбільш дорогого”, через жіночий образ [2, с. 516]. Драматизм 

зображеного посилює акцентована невідповідність між жіночою 
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вродою та невідворотністю смерті („Родини”, „Незабутня”, 

„Вродниця”). Видовище дочасного згасання спонукає ліричного 
суб’єкта до невтішних роздумів. Так, драматична історія 

молодої жінки, що помирає під час пологів, у поезії „Родини” 

осмислюється як один із численних виявів жорстокої долі. 
У поезії „Незабутня” ліричний суб’єкт замислюється над тим, 

чи не є дочасна смерть кращою альтернативою, ніж земний 

шлях страждання. Роздуми про дочасне зникнення привносять 

медитативні ноти в пейзажні замальовки („Осінь”). У такому 
контексті образ рокити, знищеної блискавкою („Рокита”), стає 

уособленням перерваного молодого життя. 

Мотив загибелі, „один з найхарактерніших” у творчості 
Я. Щоголева [2, с. 510], поєднується з темою безжально-

невідворотного перебігу часу („Пляц”, „Годинник”, „Жмуток”, 

„Вінок” та ін.). Його символізує образ годинника, який 

невпинно веде відлік щасливих хвилин („Годинник”). Ліричний 
суб’єкт осмислює плин часу не лише в індивідуально-

екзистенційному, але й у національно-історичному вимірі, 

„метафізично-натурфілософський мотив проминання часу, 
безповоротних змін, що супроводжуються занепадом і 

знищенням, захоплює в Щоголева й інші об’єкти, зрештою, 

співдіє з образом „усього світу” [2, с. 517]. Не лише тілесна 
врода, але й краса природи підвладна часові, минає „золотий 

вік” патріархальної старовини. Отже, у поезії „Пляц” ліричний 

суб’єкт підсумовує: „А без кінця нема нічого / На обездоленій 

землі” [12, с. 189].  
„Безвихідний песимізм”, відчутний у ставленні 

до реального світу, поєднується у творчості Я. Щоголева 

„з втечею від жорстокої дійсності то у часи козаччини, то – 
в частині віршів – у світ молитов” [9, с. 47], або у світ 

незайманої природи (а можливо, спричинює таку втечу). Образ 

непривабливої реальності, таким чином, стає складовою 
опозицій „минуле – сучасне” („Хортиця”, „Остання Січа”, 

„Старовина”, „Верцадло”, „Покинутий хутір”, „У полі”, 

„Бабусина казка”, „Кобзар” та ін.), „природа – людський світ” 

(„В діброві”, „Степ”, „Циган”, „На зрубі” та ін.), 
„трансцендентне – земне” („Хвороба”, „Чернець” та ін.), які 

оприявнюються в окремому творі, часто виступаючи 
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композиційним принципом, або актуалізуються в контексті 

тематичної групи поезій чи поетичної спадщини митця в цілому.  
Антитеза „минуле – сучасне” в „історіософських” поезіях 

Я. Щоголева об’єктивує поетове уявлення про перебіг 

історичного часу як про процес „вигасання запорозької 
психології і народження психології хліборобської, 

гречкосійської” [5, с. 309]. Орієнтиром, який структурує 

аксіологічно осмислюваний історичний час, для ліричного 

суб’єкта є руйнування Запорозької Січі та закріпачення 
українців – події, що спричинили незворотні ментальні 

зрушення. Уявлення про точку відліку нової доби найбільш 

рельєфно втілено в поезіях „Нерозумна мати” і „Верцадло”. 
У сприйнятті ліричного суб’єкта вірша „Нерозумна мати” сцени 

руйнування Запорозької Січі військом російського генерала 

П. Текелі дорівнюють завершенню національної історії 

(„Похилилась тирса, бо вже добре знає, / Що наш край веселий 
віку доживає” [12, с. 399]). Поезія „Верцадло” розкриває 

історіософську оцінку іншої події – закріпачення українців, 

яке так закарбувалось у свідомості колись волелюбного народу, 
що навіть після скасування кріпацтва він не спроможний 

звільнитися від психології раба („Ізвикши ретязі таскать, / 

...Побрів од шинку до шинка” [12, с. 199]). Отже, 
в історіософських поезіях Я. Щоголева окреслюється трагічне 

протиставлення „козацька воля”  – „неволя сучасна” [8, с. 14]. 

Поезія „Остання Січа” є твором, у якому воно виявляється 

найповніше, не лише в історично-побутових замальовках, 
деталях предметного світу, але й в узагальнено-символічних 

образах: „Там, де полум’ям блискучим / Пронеслось життя 

козаче, / Смирна ластівка літає” [12, с. 259]. 
Образи козаків-запорожців, старого лірника („Золота 

бандура”), Оксани („Бабусина казка”) в поезії Я. Щоголева 

постають частиною назавжди втраченої України. Подібне 
ностальгічне забарвлення мають образи персонажів „ремеслових 

поезій” („Ткач”, „Пасічник”, „Чабан”, „Батюшка” та ін.). 

На думку Є.Маланюка, вони становлять цілу галерею „любовно 

змальованих типів старої, по-гетьманської, але все ще козацької 
України” [7, с. 174]. Одним із найбільш промовистих символів 

минулої епохи у цьому ряду є образ чумака, що востаннє 
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вирушає до Криму („Останній з могікан”). Монолог персонажа, 

на якому позначилась поетика фольклорних чумацьких пісень, 
відображає гірке усвідомлення занепаду традиційного 

промислу, для якого не знайдеться місця в нові часи. 

Змальовуючи ідеалізований образ козацької України, 
Я. Щоголев, за висловом Є. Маланюка, ніби „рішив, не більше й 

не менше, як затримати, заховати, заклясти в своїх творах „святу 

старовину”, все те, що „минає” [7, с. 174]. Разом із тим, його 

поезії сповнені трагічним усвідомленням невпинності часового 
плину. Колишня Україна з’являється не лише в повноті 

побутових деталей і героїчних характерів, але й як сон або 

марево („Орлячий сон”, „В степу”). Ілюзорність цієї візії (в обох 
поезіях – сутичка козаків з татарами у степу), акцентована 

ліричним суб’єктом, загострює ностальгічні переживання. 

Усвідомлення тлінності і швидкоплинності всього 

земного зумовлює трагічні настрої, однак песимізм Я. Щоголева 
слід осмислювати лише з урахуванням „релігієсофських” поезій, 

у яких земному світу протиставляється вічність 

трансцендентного. Людське існування тут осмислюється 
крізь призму співвідносних опозицій „людське – божественне”, 

„земне – трансцендентне”, „матеріальне – духовне”, „тлінне – 

вічне”, „суєтність – спокій”, „страждання – блаженство”, 
що цілком укладаються у християнську концепцію.  

У потрактуванні Я. Щоголева фізичне буття людини – 

юдоль земна, страждання, турботи і смуток в немилосердному 

світі. Душа малого хлопця – персонажа поезії „Хвороба” – 
без особливого жалю готова залишити цей світ. „Божі” сни 

дитини, що провіщують невинній душі райське блаженство, 

контрастують з іншими, „земними”, у яких „Перед ним лежить 
дорога, / Вкрита тернами, убога, / Повна крем’яха, курна, / 

І далека, і страшна” [12, с. 192]. Мотив святих снів про 

посмертне буття душі в „небесних краях” споріднює 
розглянутий вірш з поезією „Чернець” – можливо, 

найсуттєвішою для розуміння „релігієсофських” творів 

Я. Щоголева. У ній змальовано образ ченця-аскета, який, іще 

замолоду пізнавши марноту світу, свідомо зрікся земних 
радощів, а наприкінці життя прийняв схиму – найвищий ступінь 

чернечого служіння. Його життя – це торжество сили духу 
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над неміччю тіла („Огонь в очах твоїх потух, / Здалася в погляді 

знемога; / Ослабло тіло; але дух / Змагався в далечінь до бога…” 
[12, с. 226]). На цьому шляху жертвування земним і наближення 

до небесного герой вірша здобуває внутрішню цілісність і 

душевну гармонію. Загартувавши свій дух, звільнившись разом 
із бажаннями та пристрастями і від страждань, він по-своєму 

щасливий, коли, в очікуванні смертної години, споглядає у снах 

„Ясні краси святого краю, / Краси невідомі про нас, / Краси 

блискучих кущів раю” [12, с. 226]. Земне існування ченця 
набуває цінності насамперед як підготовка до того, щоб його 

праведна душа увійшла в „царство небесне”, настільки 

прекрасне, що порівняно з ним суєтний світ земного життя 
видається „долиною смерті”. 

Людині серед „юдолі земної” лишається віра 

у трансцендентне, яка дозволяє по-християнськи примиритися 

з конечністю життя, пом’якшує трагізм утрат („Ніч 
св. Валентина”), звільняє від страху смерті („Ангел смерті”), 

уможливлює розуміння людського буття у значно ширшій 

перспективі, ніж рамки нетривалого фізичного існування („Три 
дороги”). У системі релігієсофських поглядів Я. Щоголева віра 

набуває значення джерела стоїцизму, що дозволяє людині 

не впадати у відчай ні перед обличчям смерті („Три дороги”), 
ні в життєвих випробуваннях („Престол”). Ціннісна ієрархія 

ліричного суб’єкта вибудовується як система опозицій 

з акцентуванням вищості трансцендентного над земним. 

У релігійно-філософських віршах митця відчутна глибока 
переконаність у тому, що перебування людини в суєтному й 

недосконалому земному світі є випробуванням її духу. 

Ліричний суб’єкт в поезії Я. Щоголева констатує 
жорстокість долі, недосконалість людських взаємин, трагічну 

невпинність часу, але визнає такий світоустрій як аксіоматичну 

даність. Позиція, гідна людини, – оплакувати втрати і разом 
із тим стоїчно приймати життя таким, яке воно є. Найвиразніше 

ця думка втілюється у вірші „Вітрові”.  

Отже, трагічне світовідчуття митця, оприявнене у його 

поезії комплексом мотивів, образів, антитез, наративних 
структур, набуває стоїчного забарвлення. 
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КОЛЬОРОНАЗВИ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

Дар’я Лєбєдєва (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 
Індивідуальний стиль письменника на тлі 

загальнонаціональної мови відбиває його індивідуальне 

світобачення й світосприйняття через окремі специфічні мовні 

засоби чи оригінальне авторське використання їх. Колірна гама 
– це також важливе мовноестетичне явище, що є складником 

ідіостилю письменника й допомагає зрозуміти специфіку його 

картини світу. 
Для поетичного доробку Ліни Костенко – яскравої 

представниці української поезії – характерна наявність 

різноманітних синестетичних відчуттів, які читачі можуть 

сприйняти за допомогою кольору. У її збірці „Вибране” 
спостерігаємо сім основних кольорів, що набувають епітетних 

характеристик.  

До першої групи кольороназв, уживаних авторкою, 
слід віднести білий і чорний кольори.  

У поезії Ліни Костенко чорний колір означує такі слова: 

сльози, корсетка, катафалк, телефон, зуби, полум’я, книга, шори, 
ніч, ворони та ін. – і вживається в прямому значенні: „Цей 

чорний катафалк в не лондонський туман…” [1, с. 235] та 

метафорично: „Бо тоді вже ніякий вітер не здме ту свічку 

з чорним полум’ям…” [1, с. 190].  
Чорний колір у поезії Ліни Костенко символізує горе й 

трагізм людської долі: „Звикли до правди мої вуста. Нащо їм 

чорне вино лукавства” [1, с. 260].  
Чорному традиційно протиставлено білий колір, який 

авторка відтворює прямо чи опосередковано через вигляд 

крейди, молока, снігу тощо. Білий колір в її поезії має узвичаєне 
позитивне забарвлення. Проте трапляються контексти, у яких ці 

кольори означують негативно конотовані реалії: „У тебе з вуст 

пашіло біле полум’я…” [1, с. 288]; „А світ чадить, а світ уже 

не білий…” [1, с. 255].  
Білий колір, який завжди є символом позитивних емоцій, 

має створювати оптимістичний та життєствердний настрій, 
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у деяких поезіях Ліни Костенко набуває протилежного 

забарвлення: „І крутить туги біле перевесло…” [1, с. 334].  
Окрему групу кольороназв у поетичному доробку Ліни 

Костенко утворюють кольори сірої гами – проміжні відтінки 

між чорним і білим кольором. Саме за допомогою цього кольору 
змальовані очі, обличчя, зимова віхола тощо: „Лиш клаптики 

червоного суконця шляхам лишає сіра далина…” [1, с. 337].  

У Ліни Костенко сірий колір подекуди асоціюється 

із сумом та нечіткістю, невиразністю об’єктів. Також ми 
зафіксували уживання кольоративів на позначення відтінків 

сірої барви − срібний, сивий та сизий. Срібний колір поетеса 

використовує для означення реалій української природи (липа, 
дощ, клени, форель тощо): „І наче Богу кланявся дуплу, де срібні 

липи чаділи від меду…” [1, с. 348].  

Прикметником сивий Костенко послуговується 

у відтворенні кольору волосся літньої людини (у прямому 
значенні) та людини досвідченої, з багатим життєвим досвідом 

(у переносному): „На скронях його молода сивина…” [1, с. 224].  

Сизий колір Ліна Костенко вживає для означення 
іменників голуб, дим, шибка тощо, а в переносному значенні – 

для змалювання холоднечі, як-от: „Пливе перон за сизими 

шибками…” [1, с. 98].  
Третю групу кольроназва утворює зелений колір, який 

є проміжним між жовтою й блакитною барвами. Зазвичай цей 

колір асоціюється з природою, і в поетичних творах 

Ліна Костенко переважно вживає його в прямому значенні. Так, 
за допомогою зеленого кольору поетеса змальовує мох, птахів, 

ліс, гілля дерев тощо: „Зелений мох на древній стрій заткали 

древні павуки…” [1, с. 290].  
Зелений колір для поетеси уособлює спокій, є символом 

життя. Трапляється в її творах і його відтінок – смарагдовий, 

використовуваний авторкою для змалювання українських 
ландшафтів: „Після дощів смарагдова діброва…” [1, с. 113]; 

„Цвітуть смарагдові луги…” [1, с. 123].  

До складу четвертої групи в поезії Ліни Костенко входять 

епітети на позначення жовтого кольору. З їх допомогою авторка 
описує листя дерев, береги річок, клени, ранкові світанки: 

„Світанки жовті, аж левині…” [1, с. 117].  
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Через метафоричне перенесення жовта барва є 

уособленням екологічної катастрофи: „Усохли верби, вижовкли 
рови…” [1, с. 53]. Також із жовтим кольором асоціюється 

хворобливий стан, відмиранням: „А осінь хвора, розлилася 

жовч…” [1, с. 243].  
У поезіях Ліни Костенко наявний і проміжний відтінок 

жовтого – золотий, тобто блискучо-жовта барва. 

Саме за допомогою цього кольору поетеса змальовує 

оптимістичне сприйняття навколишнього світу. Через вторинне 
перенесення у віршах Ліни Костенко з’являються золотий 

місяць, золоте вікно, золоті руки тощо, як-от: „Лежить дорога 

золотом прошита, іде з небес березова зима…” [1, с. 335].  
Окрім того, золотий колір асоційований з життям та 

багатством, тому з його допомогою зазвичай змальовується 

осінь, що не лише актуалізує цей відтінок у природі, а й несе 

людям її щедрі дари: „Звичайна хмара, сіра і осіння, пропише 
раптом барви золоті…” [1, с. 90].  

П’яту групу у поетичному доробку Ліни Костенко формує 

оранжева (помаранчева) колірна характеристика. Наприклад, 
поетеса використовує цей колір для змалювання відтінку 

капелюшків у грибів: „Фарбує гном оранжевий дашок…” 

[1, с. 182].  
Шосту групу складають кольори червоної гами, подібні 

до забарвлення людської крові. Ліна Костенко вживає цей колір 

і в прямому значенні – для змалювання конкретних предметів 

(намисто, яблука, троянди, маки), і в переносному – 
для відтворення почуття закоханості, пристрасті: „Червоні ружі 

зблідли на виду…” [1, с. 134]; „Малюєш обрій споконвіку такий 

червоний у крові…” [1, с. 201].  
Поетеса активно послуговується й широкою гамою 

відтінків червоного – багряним, пурпуровим, рожевим 

кольорами. 
Багряний відтінок асоційований у авторки із сходом чи 

заходом сонця: „Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар 

показує кіно…” [1, с. 51]. Також фіксуємо цей колірний епітет 

у змалюванні осіннього листя: „І падають багряні клаптики 

шаману сивому до ніг…” [1, с. 332]; краси проміння сонця, 
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природної принади: „І смужка сонця тонко пурпурова далекий 

обрій пензликом торка…” [1, с. 113].  
Окрему групу кольороназв, уживаних Ліною Костенко, 

становлять відтінки синього. Поетеса вживає цей колір 

для змалювання вікон, ірисів тощо: „До синіх вікон туляться 
дерева…” [1, с. 284]. Голубий – колір неба: „Хтось підносив 

мене до неба, я вдихала його, голубе…” [1, с. 133]. 

Отже, у поетичному доробку Ліни Костенко серед засобів 

образності епітетні характеристики посідають провідне місце. 
Однією з найчисленніших семантичних груп авторських 

художніх означень є кольороназви. Саме за допомогою 

кольористичних метафор поетеса демонструє читачам 
різнобарвний світ української природи. Уживаючи колірні 

характеристики в структурах метафоричних перенесень, авторка 

створює оригінальні художні образи. 

Література 
1. Костенко Л. Вибране. К. : Дніпро, 1989. 559 с.  

 

ФУНКЦІЯ МЕТАФОРИ У ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО 
Юлія Лисенко (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, м. Київ, студентка) 

Науковий керівник – проф. Горошкіна О. М. 
Однією з важливих проблем мовознавства завжди була 

метафора – троп, який спроможний виражати відношення 

між суб’єктом і об’єктом, моделювати дійсність, перетворювати 

світ предметів на світ смислів. Метафора – це складне і 
багатогранне явище, пов'язане із мовою, мисленням, пізнанням і 

творчістю людей. Метафора несе інформацію про історичний і 

культурний розвиток людини, пізнання нею світу, 
самовираження у слові. Поетичне мовлення Ліни Костенко 

багате на різноманітні засоби виразності. Серед усіх тропів, 

які авторка використовує у своїх творах, найпомітнішою є 
метафора, тому й виникла потреба дослідити її функцію 

у поетичних творах Ліни Костенко [1]. 

Дослідженню метафори присвячено праці багатьох 

науковців (А. Овсієнко, В. Калашник, Л. Кравець, О. Лисенко 
Л. Пустовіт, та ін.) Метафору у творчості Ліни Костенко 

досліджували: Г. Губарева, Л. Краснова, О. Акастьолова, 
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Т. Іванова та ін. Метафора – вид тропа, що побудований за 

принципом подібності і служить одним із засобів посилення 
образності й виразності мови. Метафора служить засобом 

образної художньої характеристики. Саме тому вона широко 

використовується майстрами слова в процесі образного 
відтворення дійсності, її художнього, поетичного освоєння 

[3, с. 40].  

Ліна Костенко – авторка, поезії якої багаті на метафори. 

Це збагачує її вірші, надає їм виразності, образності, 
емоційності. 

Усі виокремлені метафори ми розподілили на три групи 

за класифікацією Л. Кравець: перенесення з неістоти 
на неістоту; з істоти на істоту; з істоти на неістоту [2, с. 1]. 

Наведемо приклади авторських метафор. Значна кількість 

використаних письменницею метафор належать до першої 

групи, тобто перенесення з неістоти на неістоту 
(душу відморожу, паузи безвихідь, узвишшя пам’яті, сонце хоче 

прорости, пожежі печалі, слова натягувать, , прірва пролягла, 

сонячний карниз, хвиля снігова, зоряна тиша, життя соталось, 
клубочок болю, день березами почавсь, будень серця, вогонь 

мовчання, схрестились погляди, туга продзвенить, душа світає, 

сонячна цедра, вибухне пралють, слово згіркне, даль вечорова, 
море тишини, гудуть ліси, розпались хмари, шкура завірюх, 

калейдоскоп літ, вересень прокотить громи, небо вродить, 

гриміли вальси, давили будні, черствий скрипучий світ, вуста 

пекучі, струм жаги, зрівноважені чола, злива любові, ковші 
самотності, обжинки нещасть, урожай суєти, гіацинтове 

сонце). Друга група є менш численною: з істоти на істоту (бобри 

працюють, журавлі кричать, очима сказав, розмовляють 
голуби, смикала сім’я). Значне місце в поетичному доробку 

Л. Костенко посідають метафори третьої групи: перенесення 

з істоти на неістоту (любов порве, будуть бігти видноколи, 
напитись голосу, сонячні повіки, перебрести сум, сутуляться 

хрести, кров калини, пам’ять плаче, хрести стоять, берези 

стоять, очі орхідей, дощ шепочеться, летить Земля, душа 

стоїть у пам’яті, поцілунок долі, стогін пам’яті, віки живуть, 
дощ ходить, невиспаний бузок, бузок ліг і заснув, сади стояли, 

пам’ять простяга руки, душа складала, життя ішло, гукала 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 225 

тиша, захлинуся морем, пройду крізь подив, не зачеплюсь 

об слова, не говори очима, райдуга стояла, серцю снишся, морю 
сняться, листівка йде, надходить ніч, листівка пече, тінь 

падає, незайманий сніг, вулиці незрячі, душа добрела, спрагла 

жага, серце зберігало, любов підкралась, розум спав, сон пішов, 
луна луни не долітає, гине душа, ідуть машини, лопата йде, 

двори стоять, музика нагадує, любов задушити, вічність сідлає, 

хмари пливуть, холоне степ, спіткнулась розлука, земля вдихне, 

лягла десниця, гроза погрожує, біль спинає на диби, смакувати 
почуття, акація стоїть, електричка скрикнула, душа плаче, 

обламаю хвилинам пальці, чманіє сад, думка може дивитися, 

душа шукає слів, туляться дерева, зима стоїть, смуток бере 
за плечі, думки шукали притулку, читати ніч, сухожилля садів, 

ніч грає на скрипці, голодна туга, ранок зіграє в доміно, сонце 

перепалить, сплачуть пітьму стріхи, іронія боліла, душа 

виходила між люди, кості перевернуться, акації спали, 
не сплакались кущі, торкала чайка, пам’ять буде ходить, 

серпень вижне, літо гратиме в лото, спочине душа, вічність 

трубить, сонячне дитя, туга билася, проведе очима, табун 
обов’язків пасеться, душі предків приходять) [1, с. 6–78]. 

Отже, переважна більшість метафор ґрунтуються 

на перенесенні ознаки з істоти на неістоту. Ліна Костенко 
розглядає стосунки, переживання, страхи, радощі, горе, смуток, 

кохання через призму явищ природи, стихій, внутрішніх 

чинників тих чи інших явищ. Тому метафори в поезії авторки 

виконують функцію оживлення явищ живої та неживої природи 
задля порівняння людського світу почуттів і емоцій зі світом 

природи й стихій. Її метафори виконують функцію 

символічності, збагачуючи поезію різними сенсами. 

Література 

1. Костенко Ліна. Триста поезій. Вибрані вірші. К.: А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. 416 с. (Українська Поетична 
Антологія). 2. Кравець Л. В. Метафора і метонімія – два центри 

тропеїчної системи / Лариса В. Кравець. // Культура слова. 2000. 

С.30 – 36. 3. Сучасна українська літературна мова : Лексика і 

фразеологія / За ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1973. 
440 с. 
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РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ХУДОЖНІМИ ЗАСОБАМИ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Олена Літовка (ВП ,,Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка”, м. Лисичанськ, викладач), 

Валерія Солодовнікова (ВП ,,Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка”, м. Лисичанськ, студентка) 

Зважаючи на активний розвиток цифрових технологій, 

широку популярність і доступність ґаджетів, поступове 
нівелювання ролі книги й читання як підґрунтя 

інтелектуального й комунікативного становлення особистості, 

зростає необхідність пошуку ефективних засобів розвитку 

образності мовлення дітей дошкільного віку. 
Загальновідомо, що спілкування є одним з перших видів 

діяльності людини, адже саме в процесі мовленнєвої діяльності 

дитина пізнає світ, формує свій образ; оволодіває системою 
культурних цінностей. Слід зауважити, що в Базовому 

компоненті дошкільної освіти кінцевою метою мовленнєвого 

розвитку випускника закладу дошкільної освіти виступає 
сформованість у нього комунікативної компетенції, яка, 

на думку багатьох дослідників, успішно розвивається завдяки 

художнім засобам [1]. 

Розвиток образного мовлення дітей дошкільного віку є 
предметом наукових розвідок ряду учених (Л. Виготський, 

С. Рубінштейн, А. Люблинська та ін.). Поряд із цим, дослідники 

в галузі дошкільної педагогіки наголошують, що внутрішній 
стан, відчуття, ставлення до оточуючого світу дитина передає 

засобами слова, які вирізняються інтонацією, звучанням, 

образністю (Т. Алієва, Г. Бєлякова, Н. Гавриш, О. Струніна, 
О. Ушакова та ін.). 

Мета статті – теоретично обґрунтувати роль художніх 

засобів у розвитку образності мовлення дошкільників. 

На сучасному етапі розвитку суспільства загострюється 
необхідність становлення мовленнєво активної, культурної 

особистості, здатної до комунікації. Одним із найвагоміших 
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показників сформованого мовлення є виразність, 

яка розвивається за допомогою образності. У державних 
документах, зокрема у Державному стандарті дошкільної освіти 

в Україні [1], у програмі ,,Дитина в дошкільні роки” дитина 

визначається центральною фігурою освітнього процесу. Зміст 
Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого 

розвитку дітей містить освітню лінію ,,Мовлення дитини”. 

У програмах навчання й виховання дітей дошкільного віку 

особлива увага звертається на багатство словника: ,,збагачувати 
словник дітей синонімічними іменниками, словами-антонімами, 

узагальнюючими родовими поняттями другого порядку; 

розвивати стилістичне чуття рідної мови: розуміти слова-
омоніми; переносне значення слів; слова, що називають 

предмети, близькі за призначенням” – і образність мовлення: 

,,збагачувати словник дітей художньо-поетичними виразами, 

порівняннями, образними словосполученнями, 
звуконаслідувальними словами, вигуками” [4, с. 97]. 

Аналіз філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних джерел дозволив констатувати, що поняття 
,,образність”, ,,образне мовлення” науковці розглядають 

у контексті мовних засобів, що широко застосовуються 

в художніх текстах (О. Єфимов, Л. Новиков, О. Федоров та ін.). 
Відповідно до висновків О. Сас, для дітей дошкільного 

віку вагомим є формуванням таких основних рис мовленнєвої 

культури, як змістовності, логічності, точності, правильності, 

виразності, образності тощо. Дослідниця зауважує, 
що у лінгвістичному аспекті образність мовлення розглядається 

як властивість слова й комунікативна якість мовлення. Поряд 

із цим, за визначенням науковців Б. Головіна, О. Аматьєвої, 
О. Савушкіної та ін., образність мовлення є складовою 

художньої виразності [8]. 

Для дітей дошкільного віку розвиток образності мовлення 
особливо важливий, оскільки засоби образності дозволяють 

оперувати наочно-образними уявленнями [6].  

Як стверджує Н. Гавриш, показником мовного багатства є 

не лише достатній обсяг активного словника, але й розмаїтість 
використовуваних словосполучень, синтаксичних конструкцій, 

а також звукове (образне) оформлення висловлювання [3]. 
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Дослідники Н. Курочкіна, Н. Халезова, Г. Вишнева та ін. 

наголошують, що в роботі з дітьми дошкільного віку 
ефективними в аспекті розвитку образності мовлення є 

використання художніх засобів, зокрема художнього сприйняття 

репродукцій картин, бесід про мистецтво, а також – музичного 
супроводу, поезії, прози тощо як додаткових засобів впливу 

на естетичні почуття дітей [2; 5; 7].  

Отже, розвиток образного мовлення дитини можливий 

завдяки знайомству з мистецтвом, активному залученню 
до творчої діяльності. Художні засоби є потужним підґрунтям 

розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку. 

Робота над розкриттям змісту художніх засобів вимагає 
від вихователя створення емоційно наповненої атмосфери 

сприйняття художніх засобів, добирання ефективних методів 

навчання. Подальшого вивчення потребує дослідження 

особливостей розвитку образного мовлення дітей дошкільного 
віку засобами художньої літератури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ 
Євгенія Макогін (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, м. Київ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Горошкіна О. М. 
Дослідницька діяльність сприяє розвитку творчого 

потенціалу учнів на уроці. Метод дослідницьких проектів 

є максимально важливим у старшій школі. Дослідницька робота 

спрямована на самостійний пошук, у її процесі учні міркують, 
дискутують та сперечаються.  

Автори „Словника-довідника з лінгводидактики” 

за редакцією М. Пентилюк визначають сутнісні характеристики 
поняття таким чином: „Дослідницькі завдання – завдання, 

що передбачають залучення учнів до самостійних власних 

спостережень, на основі яких вони встановлюють зв’язки 

предметів і явищ дійсності, доходять певних висновків, 
пізнають закономірності тощо.  

Дослідницькі завдання вмотивовують вивчення 

лінгвістичної теорії, вносять елемент новизни на уроках 
української мови, сприяють вихованню в учнів активності, 

ініціативності, розвивають їхнє мислення, креативні здібності. 

Дослідницькі завдання передбачають роботу 
з лексикографічними та іншими довідковими виданнями, 

а також безпосередньо з текстами, коли учні досліджують 

семантику, стилістичну роль певного мовного явища”. 

Методисти пропонують різноманітні класифікації 
дослідницьких завдань. Ми обрали класифікацію С. Омельчука, 

який виділяє такі види дослідницьких завдань: дослідження-

абстрагування, дослідження-аналіз, дослідження-відновлення, 
дослідження-класифікація, дослідження-конструювання, 

дослідження-моделювання, дослідження-обгрунтування, 

дослідження-порівняння, дослідження-пошук, дослідження-
реконструювання або дослідження-трансформація, дослідження-

розпізнавання, дослідження-синтез, дослідження-спостереження 

за мовним матеріалом, дослідження-узагальнення, дослідження 

фрейм проблеми, дослідження-характеристика. 
Дослідження-абстрагування є дослідницьким завданням, 

в основу якого покладено логічний прийом, за допомогою якого 
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можна виділити найважливіші властивості мовних одиниць і 

явищ та виокремити їх від неістотних, другорядних. Наведемо 

приклади дослідницьких завдань: 
Дослідження-аналіз – дослідницьке завдання на основі 

логічного прийому, що передбачає виявлення, виділення та 

пояснення мовного явища. 

Завдання: дослідити, які смислові відношення 
виражають підрядні частини у поданих складнопідрядних 

реченнях. Визначити, для яких видів складнопідрядних речень 

характерним є нашарування смислових відношень. Відповідь 

обґрунтувати.  
Коли терпінню приходить край, народ мов буря 

(В. Шевчук). Коли ми розглядаємо навколишню природу рідного 

краю, милуємось мальовничими краєвидами, зеленими долинами 
й узгір’ями, нам здається, що так було споконвіку (І. Цюпа). 

Коли б за плечима невідомої не чорніла ноша, Роман спокійно 

обернувся і пішов би іншою дорогою. Коли має чоловік вірну 

дружину, то це вже щастя. Яка гарна селянська доля, коли є 
навкруги колос (М. Стельмах).  

Дослідження-відновлення – дослідницьке завдання 

на розширення або доповнення синтаксичних одиниць 
(словосполучень, речень) на основі введення інших мовних 

одиниць (слів, словосполучень, умовно простих речень тощо), 

на зміну в продуктивному текстові синтаксичних одиниць. 
Завдання: визначити що саме було змінено та подати 

первинний варіант. Наприклад: 

1. Піший голодному не товариш (Піший кінному 

не товариш. Ситий голодного не розуміє). 
2. Одна голова добре, а тіло – краще (Одна голова добре, 

а дві краще). 

Дослідницькі завдання посідають важливу роль у системі 
вправ з української мови. Дослідницька діяльність є вищою 

формою самоосвітньої діяльності школяра, тому має посісти 

належне місце в освітньому процесі сучасної школи. 
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СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Лідія Мамчур (Уманський державний педагогічний 
університету імені Павла Тичини, м. Умань, професор), 

Євген Мамчур (Уманський державний педагогічний 

університету імені Павла Тичини, м. Умань, старший викладач) 
Розвиток високоосвіченої мовної особистості, формування 

її комунікативної компетентності є важливим суспільним 

замовленням, нагальною потребою соціуму і задекларованою 

стратегією сучасної мовної освіти. Розвиток комунікативно 
компетентної мовної особистості, мобільної, інтелектуально 

розвиненої, творчої, креативної є перспективним напрямом 

сучасного мовного навчання у різних закладах освіти. Мовна 
особистість ХХІ століття має вміло і легко використовувати 

відповідно до потреб комунікації мовні засоби, орієнтуватися 

в мовленнєвому процесі, не відчуваючи дискомфорту  

Для формування комунікативної компетентності 
особистості важливого значення набуває розгляд поняття „стиль 

спілкування” як форми взаємодії у стосунках між 

комунікантами. Термін „стиль спілкування” з’явився 
у науковому лінгвістичному просторі у ХVІІІ ст. 

На думку Ф. Бацевича, стиль спілкування – 

це „індивідуальна стабільна форма комунікативної поведінки 
учасників, яка виявляється у будь-яких умовах спілкування: в 

ділових і особистісних стосунках, у способах прийняття і 

здійснення рішень, у прийомах психологічного впливу на людей 

і методах вирішення міжособистісних конфліктів [1, с. 187]”. 
І. Кучеренко зазначає, що стиль спілкування – це „форми 

реагування особистості в контактах з іншими людьми, що 

залежать від особистісних, соціальних, культурних, моральних 
особливостей індивіда [3, с. 194]”. Стиль спілкування визначає, 

як учасник комунікації будує й розуміє різні ситуації 

спілкування, як ставиться до людей і до себе, яку поведінку 
обирає у взаємодії із співрозмовниками, яким способом вирішує 

проблеми тощо. 

У сучасній науці проблема стилів спілкування є досить 

актуальною і є предметом дослідження комунікативної 
лінгвістики, психології, психолінгвістики, етнолінгвістики, 

лінгводидактики (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, Д. Баранник, 
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А. Коваль, Д. Карнегі, М. Пентилюк, Т. Симоненко, Н. Голуб та 

ін.). Класифікація стилів спілкування тісно пов’язана 
із соціальними, психологічними, комунікативними, духовними, 

етнічними особливостями мовної особистості. 

Стиль спілкування особистості виявляється у складних 
мовленнєвих ситуаціях, що випливають із якогось одного типу 

ситуації, у якому індивід найчастіше перебуває. Наприклад, 

якщо людина здебільшого контактує в міжособистісних 

ситуаціях мовлення, то, потрапляючи в групову або масову 
комунікацію, вона опиняється у скрутному, незвичному для неї 

становищі і буде поводитися в ній відповідно до того, 

як поводилася у спілкуванні із кількома комунікантами.  
Індивідуальний стиль спілкування – це типові для людини 

дії у комунікації, добір мовних засобів і екстралінгвістичних 

чинників тощо, які формуються та розвиваються (змінюються, 

вдосконалюються, набувають іншої форми) впродовж життя і 
свідчать про комунікативну компетентність і майстерність 

особистості. Конкретний індивідуальний стиль мовця показує 

особливості спілкування людини, її підхід до побудови 
стосунків з іншими людьми і визначається різними критеріями: 

особистісними рисами характеру, її світоглядом, вихованням, 

досвідом, положенням у суспільному середовищі і власне самим 
суспільством, у якому вона живе, та ін. Найважливішим є те, 

що індивідуальний стиль спілкування впливає на життя 

особистості, на її ставлення до людей і відношення оточуючих 

до неї; на місце і роль у сім’ї, колективі, суспільстві. 
Стилі спілкування, що пов’язані із ситуацією спілкування, 

поділяються на три види: ритуальний, маніпулятивний і 

гуманістичний [2]. Ритуальний стиль спілкування – це соціальне 
міжгрупове спілкування, метою якого є підтвердження про себе 

як про члена групи, соціуму, суспільства і підтримки єдності 

з ними. Цей вид стилів спілкування не існує сам по собі, 
він часто виступає лише початком для іншого спілкування. 

Більш поширеним є маніпулятивний стиль спілкування, 

головним у якому є мета, ціль і намір комуніканта, а інша 

людина – це лише засіб її досягнення. В аналізованому стилі 
спілкування може відбуватися маніпуляція не тільки 

із співрозмовником, а й, навіть, із собою, коли людина хоче 
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показати не своє „я”, а тільки потрібний у певній мовленнєвій 

ситуації стереотип. Визначальним у досягненні цілей 
маніпулятивного стилю спілкування є досконале знання 

партнера, його особливостей, якостей, можливостей і 

правильний вибір власної поведінки, яка є вигідною на цей 
момент. Важливо пам’ятати, що часте використання цього 

стилю спілкування може привести до думки, що така 

комунікація є єдино можливою і правильною, а це призведе, 

найбільш імовірно, до деформації індивідуального стилю мовця 
і збільшення кількостей непорозумінь та конфліктів 

з оточуючими.  

Гуманістичний стиль – це спілкування, що задовольняє 
життєво важливі потреби особистості у взаєморозумінні, обміні 

думками, співпереживанні тощо. Істотною його рисою є 

конгруентність – можливість говорити те, що насправді думаєш 

і відчуваєш, відвертість, довіра, щирість та ін.  
Індивідуальний стиль спілкування, що виявляється 

в міжособистісній комунікації, на думку В. Латинова, 

поділяється на такі типи: 
– вольовий – характеризує комуніканта, що прагне 

домінувальної ролі у спілкуванні, взагалі у людській діяльності і 

може використовувати різні засоби проти співрозмовника; 
– відчужений – мовець майже завжди бере пасивну участь 

у комунікації, часто соромиться і сторониться учасників 

мовлення; 

– слухняний – в усьому погоджується із думкою 
оточуючих, водночас виступає люб’язним і дружнім; 

– опікувальний – прагне до взаєморозуміння з іншими 

учасниками комунікативного акту, уважний до особистісних 
інтересів оточуючих; 

– збалансований – це доброзичливий, впевнений у собі 

мовець, що бере активну участь у розмові [4]. 
Отже, для прогнозування, реалізації та розгортання 

успішної вербальної комунікації мовна особистість має обрати 

оптимальний стиль спілкування, у якому особливе значення 

відіграють такі компоненти, як інтерес до співрозмовника, 
доброзичливість, щирість, брак загострених власних амбіцій.  
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ВІСТРЯ САТИРИ, МОЛОТ САРКАЗМУ ТА ІРОНІЧНИЙ ЩИТ 
У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ІВАНА НИЗОВОГО 

Альона Манько (ДЗ „Луганський національний 

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

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 
Споконвіку засоби комічного (гумор, іронія, сатира, 

сарказм, гротеск) були могутньою викривальною зброєю 

в боротьбі з людськими пороками та життєвими кривдами. 
Гостровикривальний характер поетичної, прозової та 

публіцистичної творчості І. Низового зумовлює використання 

автором багатства різних видів комічного у ній. Мета роботи – 
репрезентувати вияви іронічно-сатиричного та гротескно-

саркастичного наповнення поезій І. Низового. 

І. Низовий у своїх текстах демонструє максимальну 

відвертість та критичність у поглядах. Це проявляється 
насамперед у самосвідомості, яка часто подається автором 

в іронічному ключі, адже вміння посміятися над собою, чесно 

признати свою недосконалість – це одна з головних рис 
українського народу. 

Рефлексуючи, автор активно залучає іронічні ноти: 

Не здатний ні до чого вже, / пишу / нікчемні вірші / та погану 
прозу, / до повного маразму і склерозу свої тривоги висловить 

спішу. / Цинічна влада знову продає / за безцінь дорогу мені 

країну, / все прадідівське, батьківське, моє: / свободу, честь і 

мову солов’їну! („Не здатний ні до чого вже…”) [5, с. 13]; Став 
трохи кращим тиск, / відчув я крові поштовх, / і вирішив: є зиск 

/ сходить мені на пошту. / Поштиві поштарі / помножать нуль 
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на гроші – / в маленькому добрі / великі є розкоші! / Куплю собі 

газет, / пігулок від хвороби, / смердючих сигарет, / мікробів 
щоб угробить („Почнемо все з нуля…”) [5, с. 15]; Я – молодець: 

купив стілець! / Старе німецьке крісло / звелося, бідне, нанівець 

/ і безнадійно трісло. / <…> / О, не один іще поет / і не одна 
поетка / новий похвалять табурет: / – Чудова табуретка! / І це 

резонно на загал: / не табуретка – п’єдестал! („Я – молодець: 

купив стілець!..”) [5, с. 17]. 

Сатиричного вістря митця зазнають і людські пороки: 
марнославство, зрадництво, алкогольна залежність тощо: 

Вагітний задумом поет, / Ледь-ледь прочунявши, / Ізранку / 

До кабі... вибачте, в буфет / Спішить – похмільну пити склянку 
/ Вина натхненного. / Сюжет – / Реалістичний: / До обіду / 

Не залишається і сліду / Лірично-благісних прикмет / Співця-

пророка... („Вагітний задумом поет…”) [2, с.83–84]; У творчих 

пошуках невпинних / Щодень, до самозабуття. / І в результаті: 
відкриття… / Пляшок. І винних, і не винних. / В його турботах 

щохвилинних / Все послідовно, до пуття: / За відкриттями – 

розпиття / Напоїв солодкополинних. / Хвала жаждивому! 
Чолом / Тому, хто рветься в гастроном, / Хто вічну спрагу 

відчуває. / Чолом тому, хто під столом, / В підлогу гепнувшись 

чолом, / Немов на лаврах, спочиває („Іронічний сонет”) [1, с. 23]. 
Активно використані автором сатирично-саркастичні та 

гротескні елементи в поезіях громадянського звучання.  

За допомогою різновидів комічного І. Низовий зображує 

народну індиферентність, що проявляється в політичній 
інфантильності та історичній амнезії: Я щасливий / великій 

кількості лапші / (мені ця щедрість до душі) / першоквітневої 

на вуха / електорату! Дурень слуха / верховнорадських 
брехунів... („Верховна Рада в день брехливий…”) [3, с. 167–168]; 

„Дорвались до престолу „янучари” – / „понятіями” міряють 

закон, / а той, хто підмостив під себе трон, / роз’ятрює ледь-
ледь пригаслі чвари. / ...В глибинних селах варять самогон / і 

в бога-душу-мать, немов татари, / пісенно матюкаються... 

Фанфари / лунають у найдальший закордон! („Дорвались 

до престолу „яничари”…”) [3, с. 150]; „Вимкнули електрику, 
ой леле, / замовчали радіо і теле... / Що ж це за еклектика – / 

вимкнута електрика?! / Продали урани всі, ой лихо, / стихло все, 
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і в усі навіть тихо... / Сумно без урану / крайньому Івану. / Крим 

здали сусідові, ой горе, / плакало за мною Чорне море... / Більш 
немає пляжу – / де ж тепер приляжу?! / Вбили рідну мовоньку, 

ой люди, / смачно матюкаються паскуди... / Не згодишся 

в людстві – / помирай в паскудстві! („Вимкнули електрику, 
ой леле…”) [3, с. 119]; Ми йшли, і йшли, і йшли / До комунізму, / 

До світлої-пресвітлої / Мети, / А щоб скоріш було / І легше йти, 

/ Спиртово-горілчану ставив / Клізму / Нам Брежнєв, / 

Затикаючи роти / Ковбасами гнилими. / І сьогодні, / В перехідні, 
/ Як мовиться, / Часи / Вважаємо, / Що біди всенародні / 

Від того, / Що гнилої ковбаси, / Колишньої, / Купити ми 

не годні, / А спогаду ж про неї – / Не з’їси! („Ми йшли, і йшли, і 
йшли…”) [2, с. 48–49]. 

У поезії „Батярують львів’яни…” митець за допомогою 

контрасту та сатири дає картину типової української дійсності 

свого часу: міщани бавляться святами, політичні діячі 
маніпулюють народною свідомістю в той час, коли селяни 

тяжко працюють, не знаючи перепочинку. При цьому автор 

акцентує увагу на різниці культурного простору двох 
культурно-історичних регіонів України: „Батяруютьльвів’яни, / 

а наші луганці, / оковитої випивши вранці по склянці, / 

із червоними стягами вийшли на площу / на Червону, до Леніна – 
буцім на прощу. / А в столиці хизується пан Симоненко, / 

що вже зрання наївся-напився смачненько, / поряд з ним 

„пролетариисоединились”, / бо також ізрання напились і 

наїлись. / А в глибинці сільській, / щоб не забур’яніла, / хуторяни 
вже зранку взялися до діла: / садять-сіють городину, / статок 

щоб мати, / всіх, що„гнані й голодні” прогодувати… [5, с. 39]. 

Схожою за ідейно-змістовим звучанням є поезія 
„Летять порожні тарілки…”, де в символічних образах та в 

іронічній формі І. Низовий зображає картину економічної 

розрухи та, як результат, морального занепаду частини своїх 
співвітчизників: Летять порожні тарілки / із вирію додому... / 

Ми їх помиєм залюбки / й не віддамо нікому. / Ми їх наповнимо 

ж таки / смачненькими шматками – / нехай летять, 

мов літаки, / та й над материками, / аби побачили усі / в усіх-
усіх країнах, / що ми в достатку і красі / стабільній – 

не в руїнах – / ще благоденствуєм, що нам / не голодно, що й досі 
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/ живеться нам, як тим панам, / що ми не голі-босі... / ...Летять 

додомоньку пляшки, / як правило, порожні, / й щебечуть п’яні 
мужики / на вільсі придорожній... („Летять порожні тарілки…”) 

[3, с. 160]. 

Не оминає митець піддати сатиричному осмисленню й 
фінансові скрути – як власні, так і загальнонаціональні: Грошей 

маю достобіса, / але всі – чужі, / тому я і почуваюсь, / як і всі 

бомжі, / лиш умовно грошовитим – / злидень, та й усе („Грошей 

маю достобіса…”) [5, с 31]; Зосталась без „навару” баба Чолі* 
(*Самогонниця) / ніхто до неї вже не загляда, / всі пияки 

лишились босі й голі, / домашній скарб пропито – без сліда, / 

ні рисочки… Свавільно править криза / по всіх усюдах – підмела 
кутки / і закутки… („Зосталась без „навару” баба Чолі*…”) [5, 

с. 24]. 

Саркастичного апогею, який межує з гротескним 

зображенням, досягають поезії, у яких автор змальовує 
політичну ницість: Вже морди на бігбордах не вміщаються, / 

звисають животи аж до землі – / це наші депутати! Ковалі / 

народних благ <…> / надміру агресивні, наче вчаділи, / до берега 
московського причалюють / свої варязькі стругані човни… 

(„Вже морди набігбордах не вміщаються…”) [5, с. 28]; Влада, 

об’ївшись, і досі ще спить, / стогне в кошмарах жахливих... 
А нам / в ночі безсонні щось треба робить („Доброго дня зичу 

всім Іванам…”) [3, с. 254–255]; В театрі політичних тіней – / 

Безкомпромісна боротьба: / Одні – за докорінні зміни / 

В житті прозрілого раба; / Другі – за спокій і стабільність / 
Того ж таки раба, – / Йому, / Сліпому зроду, / Є доцільність / 

Любити звичну вже тюрму. / Списи ламаються, / Шаблюки / 

Бряжчать – аж іскри в усібіч! („В театрі політичних тіней…”) 
[4, с. 21]. 

Отже, у поетичних творах І. Низового, у яких автор 

ставить за мету викриття людських пороків, національних 
проблем чи зображення своєї скромної персони, широко 

застосовані такі засоби комічного, як іронія, сатира, сарказм та 

гротеск. 
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ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ 

СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ У „КЛЮЧІ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО” 

ГЕРАСИМА СМОТРИЦЬКОГО 

Надія Марчук (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка, м. Житомир, студентка) 

Наук. керівник – доц. Титаренко В. М. 

Безпосередньо іншомовні впливи цікавили багатьох 
дослідників. Д. Будняк звернула увагу на семантичні групи 

полонізмів на матеріалах ЕСУМу та СУМу, простежила способи 

їх використання в різних стилях. Проникнення полонізмів та 

чехізмів у староукраїнську мову розглядали І. Огієнко, 
Л. Гумецька, Й. Андреш та інші науковці. Глибоко вивчав 

запозичення з грецької мови О. Пономарів. Латинська лексика 

була предметом студій С. Гриценко, яка також детально 
прослідкувала динаміку лексикону староукраїнської мови 

під впливом слів іншомовного походження та подала досить 

великий список наукових праць, описом у котрих є запозичення 
Мета роботи – виявити та проаналізувати слова 

іншомовного походження, які мали синонімічні відношення в 

„Ключі царства небесногоˮ Герасима Смотрицького.  

Інтерпретація світу кожною окремою мовою відрізняється 
від інших. Завдяки функціонуванню на території України одразу 

кількох мов, ми маємо змогу оцінити єдність цих уявлень 

у творчості Герасима Смотрицького (підгот. до друку В. Німчук, 
В. Мойсієнко). Оскільки автор свідомо добирав слова, 

створюючи текст, то виникає запитання, чому, знаючи рідне 

слово, він використовували запозичене. Напевно, це було 
зумовлено мовною ситуацією, і для багатьох такі слова 

сприймалися не як чужі. 

Використання аналогічних за значенням, проте різного 

походження лексем, послужило в аналізованому тексті появі 
синонімічних рядів, утворених на основі запозичень з різних 

мов або питомих слів і запозичених, зокрема: нεндза (полонізм) 
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– оубозство, моцъ (полонізм) – сила, вонтъпεньε (полонізм) – 

сумнεнε тощо. Наприклад, нεндза та оубозство, убожεство, 
значення яких є синонімічними – ʻнужда, злидні, матеріальна 

незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування, 

бідністьʼ, полеміст Г. Смотрицький  використовує в схожих 
контекстах: законъною нεндзу клεпати нεборачъку [Ключ, с. 37]; 

и ωтчεских правил соборних ни в чом нε нарушаючї а ижъ суть 

в убожεствҍ [Ключ, с. 20]; рад бы бҍдныйоубозство своε 

роботою подмогъ, боитсѧ пна мусить лишити [Ключ, с. 20]. 
Також автор паралельно вживає слова моцъ і сила: як жε тεжъ 

росторопный строитεль в мҍстε, гдεбы сѧ загорҍлъ а моцъ 

вεликую взѧл и пεкεлный огεнь [Ключ, с. 25]; тутъ потрεба 
обачувати пилно якова того чорнила дховнаѧ сила [Ключ, с. 15]; 

бжствεную власть и силу [Ключ, с. 11]; нε раздҍлную силу, 

власть и εдность [Ключ, с. 17].  

Лексеми сумнεнε (стсл. сумнεнε) і вонтъпεньε 
(пол. wątpienie) мають значення ʻневпевненості щодо 

вірогідності, можливості чого-небудь, браку твердої впевненості 

в комусь, чомусьʼ: Зверху нεнъдза доεдаεть, а внутръ сумнεнε 
грызεть [Ключ, с. 27]; з добрым сумнεнεмъ, а з боѧзню бжεю 

присмотримсѧ пильно [Ключ, с. 16]; бεз великого жалю и 

сумнεнѧ [Ключ, с. 8]; ани сѧ тому дивуйте, жε жидовскаѧ вεлка 
ноць по нашεй припадають, бо мають рокъ прεступъный, тымъ 

своихъ вонтпεньε покрепилъ, а по других и в домы посылалъ 

[Ключ, с. 33]. Варто звернути увагу на те, що лексема 

вонтпεньε використовується лише раз, на противагу слову 

сумнεнε, яке фіксується частіше.  

У реченні: злучили моцно, и звѧзали крҍпко нεраздҍлную 

силу, власть и εдность є два ряди синонімів: злучили і звѧзали, 
моцно і крҍпко. Причому, у такому їх поєднанні між собою 

можна помітити, що обидві лексеми звѧзали крҍпко 

є українського походження, проте притаманні для всіх 
слов’янських мов, а слова злучили – українське, моцно – 

польське (від пол. mocnіе). 

Лексема старослов’янського походження въсходнаѧ та 

питома восточнаѧ: цεрковъ свтаѧ въсходнаѧ змазы на собҍ 
нε ωтнεсла и ннҍ εсть чыста и нεпорочна [Ключ, с. 13]; црковъ 

свтаѧ восточнаѧ стоить крεпко и неоступимо [Ключ, с. 12]. 
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У тексті наявні слова на позначення темпоральності: 

церковнослов’янізм врεмѧ (стсл. врҍмѧ) та питоме час: Тоε ли 
што было злоε врεмѧ и ωткинεно, чили тоε  што εсть доброε и 

вҍчно [Ключ, с. 12]; иж кгды бы насвѧтший папεжъ яко 

найвышый намҍсник бжый а всεго свҍта голова так мдрε 
а потужнε в час тому нε забεжал [Ключ, с. 24] – за контекстом 

лексеми були рівноправними, проте, у реченні свҍта вεдлε 

врεмεнъ и часовъ имъ даныε [Ключ, с. 41] автор уживає одразу 

обидва слова з метою ампліфікації. 
Значне використання полонізмів та церковнослов’янізмів 

в аналізованих текстах призводило також до появи дублетних 

назв: голова [Ключ, с. 18] – глав [Ключ, с. 7]. 
Окрім вищевказаних, у тексті побутують 

церковнослов’янізми, що мають відповідник, який відрізняється 

лише питомим рефлексом: старослов’янське зразумҍти й 

питоме зрозумҍти [ЕСУМ VІ, с. 31]: прεто правовҍрныε 
народовε рускиε, тоε што εсть с пилностю рачтε прочитати и 
зразумҍти [Ключ, с. 14]; с пилностю прочитати, и добрε 

зразумҍти тоε малоε составлεнε [Ключ, с. 10]; с чого можεм 
снаднε обачити, и властнε зрозумεти [Ключ, с. 33].  

Окремі запозичення в мові-реципієнті змінювали 

семантику: шарлаты ʻодяг червоного кольоруʼ (пор.: 
свн. scharlat ʻбагрянець, яскраво-червоний колірʼ [ЕСУМ VI, 

c. 383]): и шарлати и орати из ораторми бывают у нεго якъ 

смεтыε [Ключ, с. 28]; футро ʻхутроʼ (пор.: нім. futter – 

ʻпідкладка, підшивкаʼ [ЕСУМ VI, c. 225]: нεхай бы бεзъ футра и 
тεплоε изъбы потрывалъ хотѧ зъ годину.  

Лексика іншомовного походження запозичувалася 

для номінування нових предметів. Проте, нерідко з’являлися 
слова для позначення вже існуючих та побутували паралельно 

з питомим словом (голова – глав, розум – разум). Появу 

варіантів назви одного й того ж предмета з кількома різними 
лексемами можна пояснювати побутуванням в один період 

на території тогочасної України різних мов. Унаслідок таких 

процесів з’явилися синонімічні ряди.  

Еволюція слів іншомовного походження була 
різноманітною: одні залишалися, витіснивши питомі слова або 

співіснуючи з ними паралельно, інші архаїзувалися (нεндзу, 
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сумнεнε, убожεствҍ) Частина з них функціонує й тепер 

в українській мові (футро, зрозумεти), подекуди 
модифікувавшись. 

Отже, у представлених пам’ятках використано значну 

частину слів іншомовного походження, що було наслідком 
тогочасної мовної ситуації. Виявлено, що Г. Смотрицький 

використовував слова з близькою семантикою, які походили 

з різних мов, утворював синонімічні ряди на основі питомих та 

запозичених лексем (переважно зі старослов’янської та 
польської мов). Частина слів залишилася в активному 

словниковому запасі українців, побутує на сьогоднішній день і 

служить для його урізноманітнення.  
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грецького походження в українській мові / О. Пономарів. К.: 

Видавничий центр «Просвіта», 2005. 128 с. 
 

ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ 
Лариса Мельник (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченкаˮ, м. Старобільськ, доцент) 

Сучасна початкова школа зобов’язана „вчити не лише 
усвідомленого читання, письма, лічби, але й виховувати 

найкращі моральні якості…, учити правильного, повноцінного 

мовленняˮ [1, с. 4]. Виконанню цих завдань, на наш погляд, 

сприяє навчання молодших школярів мовленнєвого етикету, 
оскільки без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, 

без вербальних форм вираження ввічливих стосунків 
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між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе й 

оточуючих здійснювати процес спілкування [3, с. 21]. 
Як слушно зауважує М. Стельмахович, „будь-який, навіть 

найменший відступ від мовленнєвого етикету, псує настрій, 

вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи навіть 
калічить душу й ранить серце людиниˮ [4, с. 18]. 

Мета нашої розвідки – визначити й проаналізувати 

прийоми навчання здобувачів початкової освіти норм 

мовленнєвого етикету. 
Ознайомленню молодших школярів з мовленнєвим 

етикетом можуть бути присвячені уроки розвитку мовлення. 

Під час їх проведення учитель оперує прийомами навчання, 
які допомагають дітям виокремити в мовленні формули 

мовленнєвого етикету, зрозуміти їх значення, запам’ятати й 

активно вживати в мовленні. До таких прийомів відносяться 

промовляння, тлумачення значення формул мовленнєвого 
етикету, пояснення їх етимології, пасивно-репродуктивні й 

активно-репродуктивні дидактичні вправи тощо. Розглянемо 

їх докладніше. 
Найбільш часто застосовується прийом промовляння 

формул мовленнєвого етикету вчителем. Педагог повинен 

вимовити вираз або слово так, щоб діти звернули увагу. 
Це досягається чіткою дикцією, але не слід використовувати 

промовляння слова або виразу за складами. 

Наступний прийом – тлумачення значення тієї чи іншої 

формули мовленнєвого етикету, розглядання ситуацій, у яких 
використовуються різні формули. 

Інтерес молодших школярів до формул мовленнєвого 

етикету підсилює пояснення їх походження (етимології). 
Основна мета використання цього прийому – поглиблення 

розуміння формул мовленнєвого етикету, розвиток у дітей 

феномену „чуття мовиˮ. 
Ефективним прийомом ознайомлення здобувачів 

початкової освіти з мовленнєвим етикетом є пасивно-

репродуктивні й активно-репродуктивні дидактичні вправи. 

Перша група вправ повинна виключати будь-яку 
можливість помилки, що досить важливо для початкового етапу 

роботи над формулами мовленнєвого етикету. Метою цих вправ 
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є встановлення смислових зв’язків та відпрацювання механізмів 

зовнішньої реалізації мовлення. Одержуючи готовий зразок 
лексико-граматичного оформлення того чи того змісту, дитина 

вчиться співвідносити релевантні риси ситуації з граматичними 

категоріями, знайомиться з правильним вибором і 
комбінуванням мовленнєвого матеріалу. Друга група вправ 

повинна вимагати від учнів самостійного формулювання й 

граматичного оформлення тієї чи тієї частини вислову. 

Задля вправляння молодших школярів у самостійному 
вживанні формул мовленнєвого етикету дієвим буде прийом 

включення цієї чи іншої формули в речення, показ можливостей її 

сполучення з іншими словами. 
Як вважають автори додаткової програми для учнів  

1 – 4 класів „Риторика та культура спілкуванняˮ І. Вовчук та 

Ю. Петік, процес пізнання дітьми моральних норм поведінки 

вихованої людини має здійснюватися шляхом таких методичних 
форм, як розвиток діалогу, ігри, спостереження, екскурсії, 

читання художніх творів, бесіди, складання історій, імпровізації, 

міні-конкурси, міні-змагання, моделювання й аналіз заданих 
ситуацій, вільне й тематичне малювання, експеримент і 

творчість тощо [1, с. 13 – 14]. Традиційною формою 

ознайомлення молодших школярів із мовленнєвим етикетом є 
етична бесіда [2, с. 15 – 18]. На наш погляд, як методичний 

прийом можна застосовувати різні типи бесід. 

Інформаційна бесіда (бесіда-повідомлення) має на меті 

дати учням відомості про історію виникнення правил і норм 
мовленнєвого спілкування, формул мовленнєвого етикету, 

переконати в необхідності їх дотримання, збагатити досвід дітей 

прикладами використання формул мовленнєвого етикету 
в різних життєвих ситуаціях. 

Проблемна бесіда (бесіда-роздум) має на меті уточнити 

уявлення учнів про правила використання формул мовленнєвого 
етикету, спонукати до обдумування правильності використання 

формул мовленнєвого етикету в різних життєвих ситуаціях. 

Обговорювальна бесіда має на меті дати молодшим 

школярам алгоритм користування формулами мовленнєвого 
етикету в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Під час активізації в мовленні учнів формул мовленнєвого 
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етикету заслуговує на увагу й використання словесних 

дидактичних ігор і вправ [1]. 
Отже, мовленнєвий етикет молодших школярів 

складається з правил мовленнєвої поведінки в спілкуванні 

з однолітками, батьками, дорослими. Він зобов’язує поводитися 
відповідно до соціально, культурно й історично сформованих 

моделей у типових ситуаціях спілкування й взаємодії. 

Учень початкових класів має володіти правильним, чистим 

мовленням, різноманітними словесними формулами, умінням 
конструювати власні висловлювання, послуговуватися 

правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях 

спілкування. Сподіваємося, що використання запропонованих 
прийомів допоможе сформувати в здобувачів початкової освіти 

відповідні навички мовленнєвого етикету. 
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НАЗВИ РАЙОНІВ ТА ВУЛИЦЬ СЕЛА ТРОЇЦЬКЕ 
ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Олександр Мироненко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студент) 
Наук. керівник ‒ доц. Кравчук О. М. 

Як відомо, слова, що вживаються в окремих говорах або 

наріччях і не поширені в мовівсього народу, належать 
до діалектної лексики. Діалектизми складають потужний пласт 

української народної культури, адже самев мові народу 

відображено його матеріальне життя й духовну сутність. 

Діалектні слова складають частину народної лексики, яка, 
на відміну від лексикилітературної, має значно вужче поле 

вживання. 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 245 

Метою нашого дослідження є ознайомлення 

з особливостями діалектів одного регіону Луганщини, а саме 
з назвами певних районів та вулиць села Троїцьке 

Попаснянського району Луганської області. 

Нашими респондентами стали жителі цього села, 
які провели там все своє дитинство та юність, тому зуміли 

запам’ятати невід’ємні скарби живої мови. 

З розповідей людей ми зрозуміли, що історія цього 

мальовничого населеного пункту досить цікава. 
Назва села походить від храму Святої Трійці, заснованому 

в 1851 р., раніше – 14-та рота Бахмутського повіту 

Катеринославської губернії. Із сільською церквою 
пов’язанацікава історія. Старожили розповідають, що коли її 

будували монахи,то викопали підземний хід, який починається 

в самій церкві, проходить під річкою й виходить аж на пагорбі. 

Кажуть, що в тому тунелі до цього часузберігається багато ікон, 
хрестів і навіть золотий дзвін. До початку військових дій 

на території села ми намагалися перевірити цю інформацію. 

І, здається, знайшли цей тунель, але він виявився завалений 
грудою каміння. 

Село тягнеться завдовжки 9 кілометрів, тому місцеві 

жителі розподілили його на так звані „райони”. Проаналізуємо 
деякі назви цих районів. 

У селі Троїцьке певний район, а саме город, 

який знаходиться далеко від подвір’я, в основному засаджений 

травою, соняшником або кукурудзою, називають гарман. 
Етимологію цього слова мешканці пояснити не можуть. 

Тлумачний словник української мови тлумачить слово гарман 

так: „Те саме, що тік” [1, с. 32]. 
Однобоківка – розташована по одну сторону річки,тому 

ймовірно, що назва виникла через те, що люди поселялися лише 

з одного боку. Чим це зумовлено,ніхто не може пояснити.  
Сердюківка – розташована між двома селами Троїцьке й 

Калинове. За спогадами старожилів, назва району походить 

від прізвища заможного, завжди сердитого селянина, 

який одним з перших збудував там хатину. З часом інші люди 
почали оселятися там і їх почали називати Сердюками. Зараз це 
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дачна місцина, до якої люди зрідка приїжджають відпочивати та 

працювати на городах.  
Мандриківка – ще один район села Троїцьке, 

який знаходиться далеко від центру на пагорбі за полями. 

Імовірно,що назва походить від слова „мандрикати” (йти, 
мандрувати), тобто людям доводилося досить довго йти 

від центру до свого поселення.  

Ще один так званий „район” – Куток. Респонденти 

пояснюють, що назва пов’язана саме з поворотом річки в кутку.  
На місці сучасної Новозванівки раніше були поля, і 

для того, щоб люди, які або заблукали, або вдень не встигли 

дійти додому, будували невеличкі хатки для ночівлі. З часом 
кількість людей збільшувалася й утворився новий район, 

який так і назвали Новозванівка. 

Попове – більш віддалена місцина від села, 

там розташована криниця, вода якої витікає з гори та вміщує 
велику кількість срібла. За повір’ям, у всі часи місцеві попи 

брали там воду на Йордан. Згодом церковнослужителі з інших 

поселень(Стаханов, Первомайськ, Попасна) почали набирати 
там цілющу воду. Отже, назва пов’язана зі словом піп (попи). 

Район Чищевівка пов’язаний з прізвищем Чищевий. 

Раніше, коли селище було розділене на хутори, на одному з них 
налічувалося близько 25 осіб з прізвищем Чищевий. Так і 

утворилася назва цього так званого етнічного району. 

У селі Троїцьке є цікаві історії виникнення назв вулиць. 

Проаналізуємо деякі з них. 
Провалянка або Музиківка (зараз Овсеп’яна) – на цій 

вулиці колись жили досить заможні й дружні люди. 

Розповідають, що там жив один чоловік, який був дуже ледачий, 
любив тільки валятися в ліжку, а тому за нього робили все його 

сини та доньки, від цього й пішла назва Провалянка. 

Але, водночас, на цій вулиці жили талановиті люди, які любили 
співати та грати на різноманітнихмузичних інструментах. 

Бабуся казала: „Та як якесь свято, і щоб на Музикальній не грала 

музика і баби не співали? Ні, такого ніколи не було”. 

Назва вулиці Серебрянка також має цікаве походження й 
історію. У давні часи купаликоней в річці Лугань, яка була 

досить глибокою, зараз же глибина рідко досягає позначки 
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півтора метра. Кажуть, що колись там плило невелике судно, 

на борту якого було багато срібла, і, наткнувшись на щось 
гостре, воно затонуло. Урятувати вдалося лише незначну 

частину срібла, звідси й походить назва вулиці.  

Отже, деякі назви районів та вулиць села Троїцьке 
пов’язані з місцерозташуванням районів, історичними подіями 

села, прізвищами жителів, їхнім життям та побутом. 

Трапляються назви, які жителі не можуть пояснити. Це й буде 

перспективою нашої подальшої роботи.  

Література 

1. Словник української мови : в 11 т. Київ: Наук. думка, 

1971. Т. 2. 550 с. 

 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
Юлія Мірошниченко (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

магістрантка) 
Наук. керівник – доц. Бондаренко Г. П. 

Теоретично й методично обґрунтований компетентнісний 

підхід до навчання української мови передбачає наявність 
в учнів загальноосвітньої школи низки компетентностей, 

зокрема лексичної і фразеологічної, – важливої передумови 

формування комунікативної україномовної компетентності 

школярів як мети й результату шкільного курсу української 
мови. 

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 і завдань шкільного 

курсу української мови, оскільки влучне вживання 
фразеологізмів у мовленні засвідчує сформованість 

комунікативної компетенції мовця, передбачає знання 

національно маркованої лексики та фразеологізмів, розвиток 

логічного мислення, уміння працювати з фразеологічним 
словником. Але спостереження за мовленням як випускників 

шкіл, так і учнів дозволяють констатувати нечасте й помилкове 
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використання фразеологічних зворотів у власних 

висловлюваннях.  
Провідна роль у системі мовної освіти як потужному 

засобу активізації навчального процесу й стимулювання 

мотивації до засвоєння мовних явищ відводиться більшістю 
методистів (І. Бім, В. Бочарнікова, Л. Одерій, Л. Скуратівський, 

Г. Турій, Г. Шелехова та ін.) систематичному контролю 

навчальних досягнень учнів, насамперед лінгводидактичному 

тестуванню. Порівняно з традиційними методами контролю, 
вони наголошують на таких перевагах тестів: можливість 

охопити велику кількість учнів (весь клас або групу), 

використовуючи однаковий матеріал і однакові умови 
процедури тестування; збільшення об’єктивності педагогічного 

контролю навчальних досягнення учнів; мінімізація 

суб’єктивного фактору під час оцінювання відповідей. 

Проте деякі методисти (О. Іванова, І. Рапопорт, Т. Ушата 
та ін.) уважають цей метод контролю якості знань недосконалим 

через високу ймовірність угадування правильної відповіді, 

придатність для перевірки елементарних умінь переважно 
на рівні упізнавання мовного матеріалу, що вважається 

початковим щаблем засвоєння. 

Психологи (А. Лурія, С. Рубінштейн, М. Шехтер та ін.) 
навпаки наголошують на високому навчально-

контролювальному потенціалі такого виду завдань і 

необхідності достатньо ґрунтовних знань для визначення 

правильної відповіді. На думку С. Рубінштейна, „впізнавання 
відбувається завдяки тому, що в об’єкті пошуку визначаються 

суттєві ознаки, які дають можливість вирізнити його з низки 

подібних” [2, с. 364]. Тобто визначення правильної відповіді 
у вибіркових тестах наближається до тих мисленнєвих операцій, 

які відбуваються під час самостійного продуктивного 

конструювання відповіді. Необхідність аналізувати й зіставляти 
пропонований матеріал сприяє формуванню стійкої „навички 

пильності” [1, с. 34], що за умови систематичного застосування 

тестового тренінг-контролю стає запобіжником можливих 

помилок у процесі застосування мовного матеріалу (особливо 
подібного чи тотожного) у самостійних заздалегідь 
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непідготовлених висловлюваннях, що є незамінним 

для навчання української мови в російськомовному середовищі. 
З огляду на це ми вважаємо тестовий тренінг-контроль 

невід’ємною складовою практики формування фразеологічної 

компетентності учнів загальноосвітніх закладів. Ефективність 
застосування такого виду контрольно-тренувальних завдань 

значно підвищиться, якщо предметом перевірки будуть 

труднощі засвоєння власне української фразеології що й 

гальмують збагачення активного словникового запасу учнів 
фразеологічними одиницями. Це дасть змогу вчителеві 

побачити, які аспекти фразеологічного вживання учні засвоїли 

недостатньо, й внести відповідні корективи в навчальний 
процес. 

Це, по-перше, вміння бачити фразеологічну одиницю 

в тексті й відрізняти її від звичайного словосполучення.  

По-друге, сформованість навичок семантизації фразеологізмів, 
як-от: пояснення значення або з’ясування значення, добір 

синонімічних чи антонімічних фразеологічних одиниць.  

По-третє, уміння добирати семантично доцільний 
фразеологічний відповідник під час перекладу текстів 

з російської мови українською мовою й навпаки. 

Із цією метою доцільно застосовувати тестові завдання 
різних типів. Доцільно розпочинати з вибіркових тестових 

завдань з однією правильною відповіддю, які сприяють 

виробленню вмінь відшукувати фразеологічну одиницю серед 

низки словосполучень, відновлювати будову фразеологізму, 
з’ясувати його лексичне значення. Наприклад: укажіть рядок, 

що не містить фразеологізм: 

а) бити себе в груди; 
б) скринька Пандори; 

в) перелити воду; 

г) язиката Хвеська. 
Тестові завдання на встановлення відповідності сприяють 

закріпленню навичок семантизації фразеологізмів, розвитку 

вмінь заміни фразеологічних одиниць антонімічними або 

синонімічними варіантами. Наприклад: Доберіть до кожного 
фразеологізму синонім: 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 250 

Фразеологізм 

1) зарубати на носі 
2) бувати в бувальцях 

3) сісти в калюжу 

4) зривати маску 
 

Синонім 

а) виводити на чисту воду 
б) облизня піймати 

в) намотати на вус 

г) стелитися під ноги 
д) знати, де раки зимують 

Завдання з відкритою відповіддю розвивають творчі 

вміння, сприяють збагаченню мовлення учнів фразеологічними 

одиницями. Наприклад: Доповніть фразеологізм: в рот води ...; 
тримати язик .... . 

Отже, систематичне виконання тестових завдань 

з означених тем, з одного боку, активізує процес опанування 
українською фразеологією самими учнями, а з іншого – дасть 

можливість учителеві забезпечити постійний контроль і 

керування процесом ознайомлення й засвоєння української 

фразеології як усього класу, так і кожного учня, що стане 
потужним засобом підвищення якості сформованості 

фразеологічної компетентності учнів загальноосвітньої 

школи. 

Література 
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МОВА ДРУКОВАНИХ ЗМІ  
Антон Міщенко (ВП „Лисичанский педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка”, студент) 
Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Газетні публікації поряд з Інтернетом та теленовинами є 

одним з найпоширеніших джерел повідомлення інформації, 
якими користується суспільство. З їх допомогою можна 

дізнатися про останні події, що відбуваються в межах міста, 

країни чи міждержавного простору. Друковані ЗМІ висвітлюють 

новини різного рівня значущості.  
Останнім часом усе помітнішим стає інтерес до газетних 

статей не лише лінгвістів, а й психологів. Це, в основному 
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спричинене лексичними змінами у структурі тексту та 

відповідною реакцією на них читачів.  
Тексти ЗМІ становлять особливу сферу 

для функціонування мови, у якій відбуваються процеси, що 

не тільки відбивають мовленнєву ситуацію взагалі, а й 
впливають на структуру мовної системи. Унаслідок цього мова 

стає засобом впливу, що має загальні системі та специфічні 

тестові характеристики [7]. Поєднання цих характеристик 

зумовлює виконання мовою газет пізнавальної, інформативної 
та інших функцій.  

Однією з концепцій, які дозволяють краще зрозуміти 

особливості функціонування інформаційного простору ЗМІ, є 
концепція інфосфери або інформаційної оболонки Землі, 

запропонована Т. Добросклонською [3]. Згідно з  концепцією, 

інфосфера складається з медіатекстів, кількість та варіативність 

яких збільшується щодня. ЗМІ не просто дзеркально 
відображають події, а фактично створюють їх віртуальне 

відображення на основі певних технологій впливу. Отже, події 

та факти можна помістити в ту чи іншу культурно-ідеологічну 
рамку, користуючись термінологією сучасного дискурсного 

аналізу – фрейм. 

Мовна організація тексту газет зумовлена особливостями 
стилю. Оскільки основним його призначенням є інформувати, 

висловити певну громадянську позицію,переконати людей в її 

істинності, а деколи й сформувати громадську думку, 

то для цього ЗМІ мобілізують усі ресурси мови. При цьому 
вибір мовних засобів зумовлений їх соціально оцінними 

характеристиками й можливостями ефективного, 

цілеспрямованого впливу на масову аудиторію. Це часто 
досягається шляхом поєднання  логічності викладу з емоційним 

забарвленням, що є визначальною рисою текстів 

публіцистики [1].  
Однією з відмінних рис вітчизняної преси є її прагнення 

не обмежуватися лише передачею очевидного стану речей, але й 

проникнути в так званий „закулісний” рівень тієї чи іншої 

ситуації, спробувати пояснити її справжні причини та зміст. 
Однак, при такому підході існує можливість дезінформації, адже 
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журналіст здійснює значне перетворення автентичного 

повідомлення та подання його у визначеному наперед світлі [8]. 
Наступною особливістю газетного тексту є те, що він 

базується на двох головних моделях подачі змісту: фактичній і 

авторській. Найважливішим для фактичної моделі є виклад 
факту, а для авторської моделі – висвітлити авторській погляд 

на подію. Вітчизняна комунікація на перше місце ставить 

фактичну модель [6]. 

Ще однією характерною рисою процесу передачі 
інформації в газетах є публічність, що полягає в передачі змісту 

доступним способом для будь-яких членів суспільства. 

Останнім часом в ЗМІ дедалі сильніше виявляється тенденція 
до сегментації аудиторії, що дозволяє скерувати повідомлення 

саме тій цільовій аудиторії, якою зацікавлений той чи інший 

соціальний інститут. У результаті, інформація стає у більшій 

мірі диференційованою [5]. 
Текст газети – це не хаотичне нагромадження одиниць 

різних мовних рівнів, а впорядкована система, у якій усе 

взаємопов’язане та взаємозумовлене. Доцільним є розгляд його 
у всій складності граматичних і семантичних відношень, а 

також співвідношень компонентів мови та мовлення. 

Саме такий підхід до тексту при написанні статей чи іншому 
його використанні дає змогу фахівцеві охопити всі аспекти, 

усі рівні тексту й осмислити його як цілісне складне утворення.  

Спробуймо розглянути окремі зміни в мові газет та їх 

вплив на свідомість та дії читачів, тобто одержувачів 
повідомлення. Матеріалом дослідження слугували публікації 

місцевого видання „Нова дія” за 2018 рік. Об’єкт дослідження – 

лексика газети.  
За запропонованим Знаменською Т. А. підходом, газетні 

публікації досліджують у таких аспектах: 

– використання газетних кліше та сталих виразів; 
– кількість термінів та сфера їх спеціалізації; 

– уживання скорочень та акронімів; 

– використання власних імен осіб, підприємств, 

організацій, установ; 
– використання слів піднесеного та книжного стилів; 

– характер наявних стилістичних прийомів. 
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У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, 

що лексика газети „Нова дія” є, в основному, стилістично 
нейтральною, оскільки переважна більшість слів відповідають 

установленим літературним нормам та є неемоційними. Однак 

у ній наявні: 
1) спеціалізовані політичні та економічні терміни: 

конфедерація, прем’єр – міністр, демократія, кампанія; 

2) політичні лексеми, які не є термінами: бізнес, політика 

чемпіон, клопотання, захисник;  
3) газетні кліше – стереотипні вислови, звичні фрази, що є 

відомими для читача та сприяють виникненню відповідних 

асоціацій: туди – назад, не зводити очей; 
4) скорочення, cеред яких частотними є назви приватних 

та державних установ, політичних організацій, промислових 

організацій та ін. : НД (Нова дія), ВПО (внутрішньо переміщені 

особи); 
5) неологізми: спам, дефолт, політикум, європейськість; 

6) різноманітні художні засоби: епітети (білі руки, гірка 

доля, малинова посмішка); метафори (президентські вибори, 
які насуваються на країну з невідворотністю цунамі, – 

це стихійне лихо, яке треба пережити); метонімія (сісти 

в оборону, покарати мера, політик підсів, скосити суперника); 
синекдоха (постанову оптимісти оцінюють як хороший імпульс 

для ударної праці українського орача на весняній борозні); 

гіпербола (казав тисячу разів, не бачилися сто років, численний, 

як пісок на березі моря).  
Проаналізувавши тексти газети „Нова дія” за 2018 рік., 

ми дійшли таких висновків: по-перше, у мові друкованих 

текстів ЗМІ прослідковується тенденція до передачі „настрою” 
та характеру події , тобто веселого, сумного, патріотичного 

чи ін.; по-друге, журналістам рідко вдається повністю позбутися 

особистісного ставлення до проблематики, що відображається 
у виборі деталей події та лексичних одиниць для їх опису.  

Газетна мова є потужним засобом впливу та маніпуляції, 

котрим вправно користуються працівники медіа. Завдяки 

ретельному підбору подій, деталей, їх опису та лексичних 
одиниць, за допомогою яких це здійснюється, відбувається 

максимальне досягнення мети авторами публікацій. Читаючи 
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газетну статтю, реципієнт не просто дізнається про ту чи іншу 

подію, а сприймає її через призму осмислення її автором. 
Як наслідок – критичне мислення читача зводиться до мінімуму, 

а сприймається готовий варіант як інформації, так і ставлення 

до неї.  
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ТЕКСТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ 

МОРФОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ 

Наталія Мордовцева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 
Знання морфології – невід’ємна складова комунікативної 

діяльності учнів, процесу формування мовної особистості. 

Під час опрацювання морфології в школі важливу роль відіграє 
врахування сучасних підходів до навчання, оптимальний відбір 

методів, прийомів і засобів, серед яких перевагу слід надавати 

текстоорієнтованому підходу. Текстовий, текстоорієнтований 
або текстоцентричний підхід до навчання рідної мови 

все частіше вважається найбільш адекватним, оскільки 

будується на принципі лінгвістичної підготовленості учня, його 

мовної компетенції.  
Текстоорієнтований підхід ґрунтується на положеннях 

вітчизняних та зарубіжних учених-лінгвістів, методистів-
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дослідників, учителів-практиків: Н. Валгіної, С. Єрмоленка, 

Л. Мацько, Т. Ладиженської, Л. Скуратівського, М. Бахтіна, 
В. Виноградова, Л. Щерби, В. Жирмунського, а вперше було 

його розроблено у працях Дж. Каца, Р. Абрагама, Ш. Кіфера та 

інших.  
Л. Бабенко визначає текстоорієнтований підхід як такий, 

що заснований на уявленні про текст як результат і продукт 

творчої діяльності. Текст розглядається як цілісний завершений 

об’єкт дослідження. Проте окремо виділяються семантика і 
граматика тексту, основу яких складає погляд на текст як на 

структурно-семантичне ціле. „Де немає тексту, там немає і 

об’єкта для дослідження і мислення”, – зазначав М. Бахтін 
[1, с. 8]. Останнім часом з’явилися наукові розвідки, 

які пропонують як окремі прийоми роботи з текстом, так і 

цілісну систему роботи на уроках української мови 

(Л. Варзацька, Т. Донченко, М. Девдера, Н. Лесняк, 
В. Мельничайко, М. Пентилюк, Г. Шелехова). 

Відомості про текст, його структуру, особливості, 

категорії, передбачені шкільними програмами, повинні 
забезпечити формування комунікативної компетенції учнів, 

умінь будувати усні й письмові висловлювання, спілкуватися 

в різних життєвих ситуаціях. 
Морфологічні теми у шкільному курсі мови є одними 

із найбільш складних для учнів, оскільки більшість граматичних 

понять є абстрактними, не мають визначення в шкільних 

підручниках (наприклад, поняття рід, число, відмінок тощо). 
Тому основними завданнями навчання морфології української 

мови є „забезпечити засвоєння учнями знань про істотні ознаки 

частин мови і вироблення вмінь і навичок їх розпізнавати, 
визначати морфологічні ознаки форми слова, правильно і 

стилістично доцільно вживати слова різних частин мови, 

будувати з них тексти різних стилів і типів мовлення” [3]. 
Вивчення морфологічних понять у шкільній практиці на 

текстовій основі вимагає активізації пошуку засобів, які сприяли 

б їх свідомому засвоєнню, виробленню умінь використовувати 

в усному і писемному мовленні. Таким чином, 
текстоорієнтоване вивчення граматичних категорій морфології 
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допомагає кращому пізнанню цих мовних явищ, формуванню 

певної системи лінгвістичних понять. 
М. Львов виділяє три етапи процесу формування 

морфологічних понять: 1) спостереження на основі мовного 

аналізу, виділення ознак граматичного явища, первинне 
узагальнення їх; 2) визначення поняття, що пов’язано 

з уведенням терміна, підведення нового поняття під найближче 

вже відоме учням родове поняття з вказівкою на найважливіші 

відмінні ознаки; 3) подальше поглиблення поняття, тобто 
виділення нових, раніше не відомих ознак [2]. Центральне місце, 

на нашу думку, в цьому плані займає зв’язний текст. Адже при 

формуванні вказаних категорій текст має ряд суттєвих переваг і 
сприяє: засвоєнню мовних та мовленнєвих знань; розвитку 

мовленнєвих здібностей; використанню інтонації як риторико-

мелодійного боку мовлення (логічний наголос, пауза, темп, 

мелодика, тембр голосу); формуванню та розвитку діалогічних 
та монологічних висловлювань; відтворенню чужих і створенню 

власних висловлювань; активізації пізнавальної діяльності 

учнів; формуванню вміння висловлювати власні думки; 
розвитку емоційної і естетичної чутливості учня; вихованню 

духовно-моральних якостей.  

Використовуючи текстоорієнтований підхід на уроках 
мови, учителю слід добирати такі форми і методи роботи 

з текстом, які б сприяли розвитку мовлення учнів, обирати 

тематичний текстовий матеріал, розробляти способи практичної 

роботи з текстом, спрямованої на розвиток навичок аналізу, 
синтезу, узагальнення і систематизації мовних і текстових 

одиниць, залучати до позакласної роботи учнів із метою 

розвитку їх творчих здібностей, виявляти обдарованих 
у лінгвістичному відношенні дітей. 

Оригінальні тексти лінгвістичного характеру посилюють 

практичну спрямованість у засвоєнні мовних одиниць. 
Для прикладу можна запропонувати учням побудувати діалог 

на основі поданого лінгвістичного монологу, або скласти 

монологічне висловлювання про вивчене на уроках української 

мови з тем: „Цікава наука морфологія”, „Для чого треба знати 
частини мови?”, „Казка про Морфологію”, „Подорож країною 

Морфологія”. 
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Зважаючи на вік школярів та складність наукового тексту 

для активізації розумової діяльності дітей учителі-словесники 
часто використовують жанр лінгвістичної мініатюри. 

Наприклад: Інфінітив 

Дивиться Інфінітив, як змінюються за дієвідмінами 
Дієслова, і говорить: 

– Чи так слід змінюватися за дієвідмінами? 

–  А як? – питають Дієслова. – Ти сам покажи. 

– Я б, звичайно, показав, – говорить Інфінітив, – тільки 
в мене часу немає. 

– Час ми знайдемо, – обіцяють Дієслова. – Який тобі 

теперішній, майбутній чи минулий? 
– Давайте майбутній, – каже Інфінітив, щоб хоч якось 

відтягнути час. – Та не забудьте про допоміжне дієслово. 

Дали вони йому допоміжне дієслово. Змінюється 

Допоміжне дієслово, а Інфінітив і букву не змінить. 
Навіщо йому змінюватися за дієвідмінами? Він – 

Інфінітив, у нього немає часу (Ф.Кривін). 

Таким чином, ознакою текстоорієнтованого підходу 
на сучасному етапі є здатність створювати тексти в процесі 

навчання, тому всі прийоми і стратегії на уроках української 

мови так чи інакше пов’язані з текстом, його читанням, 
маркуванням, аналізом, компонуванням, трансформацією.  
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ГОЛОСУ 

ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Алла Нікітіна (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, професор) 
Формування професійного педагогічного голосу вчителя 

української мови і літератури є важливою методичною 
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проблемою, що зумовлена загальною метою сучасної 

професійної освіти українського словесника, виробленням його 
найбільш виразних і значущих компетентнісних ознак.  

Професійний педагогічний голос ‒ це голос, 

що забезпечує звуковий аспект педагогічного спілкування, 
важлива компетентнісна ознака особистості вчителя-словесника 

зі своєрідними характеристиками, формування яких залежить 

від створених умов ‒ певних навчальних ситуацій, методів, 

засобів, технологій навчання. Найбільш значущими 
характеристиками педагогічного голосу словесника є 

потенційно високий рівень гучності, широкий динамічний і 

висотний діапазон, темброва різноманітність, благозвучність, 
польотність, адаптивність, гнучкість, стійкість, витривалість, 

шумостійкість, сугестивність (впливовість на емоції і почуття), 

вимовна досконалість. 

Слушною є думка про те, що компетентність не може 
розглядатися ізольовано від конкретної життєвої, навчальної або 

професійної ситуації та її умов реалізації [3, с. 126].  

Професійний голос учителя-словесника є результатом 
вироблених професійно-комунікативних умінь, зокрема їх 

фахово-діяльнісного компонента, що передбачає володіння 

комунікативними, мовними й методичними вміннями 
з урахуванням особливостей педагогічної діяльності й 

використанням лінгвістичних понять і термінів [1, с. 45].  

Важко заперечити важливість якісно сформованого 

педагогічного голосу для професійного зростання будь-якого 
педагога, а передусім мовника, який навчає мови й мовлення, 

виховує свідомого носія мови, прищеплює мовну й мовленнєву 

культуру учням. Саме мовна культура має стати орієнтиром 
для майбутніх учителів української мови. Мовна культура 

забезпечить їх інтелектуальне зростання, авторитетну позицію 

„…людини гідної, щоб з нею спілкувалися, дискутували й 
поважали” [2, с.50].  

Тільки учитель-словесник з виразним, естетичним, 

гнучким, динамічним голосом може претендувати на роль носія 

мовної культури, для якого замало знати мову з погляду 
структурного й функційного, ефективно користуватися мовними 

одиницями відповідно до ситуації спілкування й особливостей 
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дискурсу загалом. Необхідно досконало володіти власним 

голосом, демонструючи певні компоненти професійно-
комунікативних умінь, відповідно до технічної компетентності ‒ 

знань техніки і тактики спілкування, уміння виразно, тактовно 

етично реалізувати дидактичні функції, презентувати 
риторичний потенціал [3, с. 29]. 

Аналіз методичної літератури, педагогічні спостереження, 

практична робота зі студентами свідчать про необхідність 

визначення основних засобів формування педагогічного голосу 
майбутніх учителів української мови і літератури ‒ тобто 

спеціальних дій, прийомів, за допомогою яких досягається 

формування професійного голосу словесника. Важливо також 
визначити місце такої роботи в системі спеціальної фахової 

підготовки учителя. 

Наприклад, на заняттях з риторики, методики навчання 

української мови, фонетики, орфоепії формування професійного 
голосу може бути провідним завданням, а на інших заняттях ‒ 

супровідним, однак увага до цієї роботи має бути постійною.  

До основних засобів формування (постановки) 
професійного голосу учителя-словесника відносимо: постановку 

правильного професійного дихання, роботу 

над звукоутворенням і артикуляцією, оволодіння інтонаційними 
ресурсами голосу відповідно до ситуації і завдань спілкування.  

Моделювання процесу формування педагогічного голосу 

передбачає пропедевтичну підготовку студентів: варто 

з’ясувати, чим оволоділи, що знають, що розуміють, які мають 
природні задатки, над чим треба працювати. Діагностичні зрізи 

усного мовлення студентів допомагають визначити розвиток 

дихального апарату, чіткість артикуляції, стилі й манеру 
вимови, властивості голосу (уміння використовувати силу, 

висоту, гучність тембр), відповідність мелодики голосу 

комунікативним завданням, ефективність засобів логічного 
наголосу, пауз, відповідність читання інтонаційній партитурі 

тексту (інтонаційній розмітці). 

Ефективними засобами формування педагогічного голосу, 

спрямованими на усвідомлене оволодіння просодикою 
мовлення, є такі:  
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- засвоєння теоретичної інформації в межах лінгвістичних 

дисциплін (опанування понять: вербальні й невербальні засоби 
педагогічного дискурсу, паралінгвістика, комунікативна 

лінгвістика, просодика, інтонема, педагогічний голос, наголос, 

мелодика, темп, тембр, гучність голосу паузи, інтонаційна 
партитура мовлення, інтонація та ін.);  

- виконання вправ на формування акустичних умінь і 

навичок: вироблення слухової моделі висловлювання, 

орфоепічний тренінг, складання партитури усного 
висловлювання, читання тексту з визначеним інтонаційним 

завданням, вимова скоромовок, виконання артикуляційних 

вправ, вправ для тренування мовленнєвого дихання, дикції, 
моделювання й аналіз комунікативних ситуацій та ін.;  

- інтонаційні вправи, що розвивають виразне мовлення: 

читання висловлювання з мелодикою завершеності (зниження 

висоти голосу в кінці висловлювання), питальною мелодикою 
(підвищення висоти тону), мелодикою незавершеності 

(має меншу висотою тону порівняно з тоном питальної 

мелодики); підготовка партитури (інтонаційної розмітки) тексту 
(позначити місця пауз, їх тривалість, підкреслити слова 

з логічним наголосом, позначити мелодику за допомогою 

стрілок, виділити частини тексту, які мають бути прочитані 
повільно або швидко); читання тексту відповідно до розмітки, 

перевірка її правильності; читання речення кілька разів 

з різними комунікативними інтенціями (намірами); читання 

тексту з психологічними паузами, пояснення їх; виділення 
семантичних груп інтонем у прослуханому тексті 

(інтелектуальні, волюнтативні, емотивні, зображувальні);  

- аналіз і самоаналіз педагогічного голосу (доречність 
використання широти, динамічності й висоти діапазону, 

тембрової різноманітності, рівня гучності, сугестивності, та ін.). 

У процесі формування педагогічного голосу виділяють 
певні етапи: утворення слухової моделі – уявлення про те, 

як повинен звучати голос педагога в тій чи іншій ситуації, 

щоб оптимізувати педагогічне спілкування; з’ясування 

психофізіологічних механізмів необхідного звучання голосу; 
активний тренінг з метою вироблення необхідних умінь і 
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навичок; удосконалення голосу в реальних педагогічних 

ситуаціях. 
Якість професійного голосу словесника залежить 

від оволодіння ним теоретичною інформацією про 

характеристики голосу людини, особливості педагогічного 
голосу зокрема, свідомого ставлення до систематичної роботи 

над удосконаленням свого голосу, умінь оцінювати голосові 

якості учнів і організовувати корекційну роботу з метою 

вдосконалення комунікативної компетентності своїх вихованців. 
Робота над голосом майбутніх учителів-словесників 

здійснюється в двох напрямах – самовдосконалення й 

методичної готовності до формування усного мовлення учнів. 
Отже, варто пам’ятати, що процес формування 

професійного педагогічного голосу бере початок у навчанні 

майбутніх учителів-словесників і набуває вдосконалення 

протягом їхньої професійної діяльності.  
Необхідно дотримуватися таких принципи роботи над 

постановкою голосу, як самостійність, систематичність, 

аналітичність, накопичення й повторення. Варто дбати про 
урізноманітнення й удосконалення голосових навичок студентів 

насамперед на заняттях з мовних і мовленнєвознавчих 

дисциплін, контролювати вироблені навички під час 
педагогічної практики.  
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ЗБАГАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
Валентина Новосьолова (Інститут педагогіки НАПН 

України, м. Київ, старший науковий співробітник відділу 

навчання української мови та літератури) 
Експресивний складник мови – це частина емоційного 

образу, який формує процес створення висловлення, 

що народжується тоді, коли поєднуються емотивний та 

інтелектуальний складники його. Емоційні засоби мови 
сприяють інтелектуальному й мовленнєвому розвиткові учнів, 

збагачують їхню емоційну сферу.  

Проблема гармонійного розвитку особистості, її емоцій і 
почуттів ґрунтовно досліджена й висвітлена в лінгводидактиці. 

Актуальними є слова видатного педагога К. Ушинського: 

«Треба виховувати добрі нахили, не даючи приводу до поганих. 

Потрібно пробудити в учневі впевненість, що від нього чекають 
позитиву» [3, с. 593]. У вітчизняній педагогічній діяльності й 

філософських поглядах Г. Сковороди, П. Юркевича, П. Куліша, 

В. Сухомлинського, Г. Ващенка пріоритетним є духовний 
розвиток людини. Розроблена українськими мислителями 

філософія серця, ґрунтується на платонівській і християнській 

традиціях, обстоює свободу волі людини, моральну цінність і 
значущість людського вчинку. Не існує дій або вчинків 

без емоцій. П. Юркевич стверджує про серце „…як основу 

душевного життя. Філософське пізнання розумом не є здібне 

охопити та зрозуміти все буття. Поза межами розуму стоїть та 
вища й глибша діяльність людської душі” [4, с. 184], що її 

Юркевич називає „серцем”. „Серце – це життя почуття, 

людської емоції. Думки починаються, зароджуються в серці, 
а розум лише надає їм обґрунтування та сувору логічну форму” 

[там само]. 

Розробники сучасних наукових досліджень, автори 
концепції нової школи [2] пропонують новітні технології 

освітнього процесу. Зокрема методика ноосферної освіти [1] 

рекомендує збагачувати емотивну сферу учнів, розвивати 

цілісне мислення їх. „Виховання цілісного мислення є методом 
психолого-педагогічного впливу, котрий може послужити 

інструментом трансформації лівопівкульного мислення сучасної 
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людини”. Ноосферна освіта має на меті формувати гармонійний, 

цілісний, екологічно здоровий тип мислення, що ґрунтується 
на усвідомленому спільному володінні логічним 

(лівопівкульним) і образним (правопівкульним). Цей тип 

мислення дає змогу людині сприймати цілісну картину світу, 
здатний стати інструментом розв’язання глобальних проблем і 

переходу до ноосферного розвитку суспільства. Мораль 

як особлива форма суспільної свідомості й вид людських 

стосунків є однією із головних цілей ноосферної освіти. 
Сутнісне розуміння моралі визначається біосферною функцією 

людини в системі Людина – Природа – Суспільство. 

„Надзвичайно важливі етичні норми людства: добро, 
справедливість, чесність, гуманність, повага до життя, 

взаємодопомога тощо є способом чуттєво-психічного 

відображення й сприйняття людиною різних сторін життя, 

відповідями індивідуальної психіки на запити зовнішнього 
світу. Якість цих реакцій визначається природною чи здобутою 

здібністю людини до самоіндифікації в природі й суспільстві” 

[4, с. 331]. До найважливіших завдань ноосферної освіти 
належить інкультуризація особистості, тобто введення її 

в систему ціннісно-смислових орієнтирів і оцінних критеріїв, 

засвоєння історично вироблених правил, у межах яких 
допускається оцінка різних явищ. Позитивні думки сумарно 

формують відповідну моральну атмосферу в сім’ї, родині, 

колективі, суспільстві, змінюють життя на краще. Українському 

народові традиційно притаманний стиль життя, сповнений 
позитивом у кожній словесній формі. Наприклад, у слові 

„воріженьки” відтінок агресивності зведено до мінімуму. 

Концепція ноосферної освіти передбачає трансформацію 
негативних проблем, настроїв, намагань у позитивні.  

Важливими чинниками формування моральної 

особистості є усвідомлення здобувачем освіти  норм і правил 
поведінки, чітке розуміння значення певної якості чи 

поведінкової норми. Учень має зробити їх особистісно 

ціннісними, сформувати в собі стійкі переконання. 

Тому основними критеріями моральності людини можна 
вважати її переконання, моральні принципи, ціннісні орієнтації.  
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Практична реалізація здобутих знань і умінь, правил, 

норм, ціннісних орієнтацій, що формуються в процесі розвитку, 
повинні бути реалізовані в ході входження учнів у соціум. 

Посилюється роль емоційних процесів в кожній конкретній 

практичній дії учня до того оптимального рівня, який забезпечує 
здобуття очікуваного практичного результату. 

Одним із засобів створення образності тексту є емоційно 

забарвлена лексика. Активізація названого пласта лексики 

в мовленні учнів ліцею буде спонукати до оволодіння 
відповідними поняттями, необхідними для розвитку їх 

моральної свідомості й збагачення емотивної сфери, 

становлення ціннісних орієнтацій і моральних переконань.  
Під час роботи над збагаченням емоційної сфери учнів 

на уроках української мови в ліцеї можна застосовувати різні 

організаційні форми навчання, типи уроків, наприклад, урок-

комунікація, урок-дослідження, що забезпечуватиме розвиток 
емоційного інтелекту й задовольнятиме потреби здобувачів 

освіти, створюватиме умови для того, щоб кожен міг 

розвиватися відповідно до своїх нахилів, уподобань і 
можливостей, формуватиме здатність самостійно критично 

мислити, мотивувати моральні вчинки. 

На уроках української мови в ліцеї це реалізується 
з допомогою текстів і методично доцільної системи завдань і 

вправ, які контролюють сформованість певної компетентності. 

Важливим структурним компонентом уроку є робота з текстом, 

який є основним джерелом пізнання й емоційного впливу. 
Занурившись в уявне соціальне середовище або змоделювавши 

власну ситуацію, учні матимуть змогу відчути значущість 

здобутих знань і вмінь не лише в межах школи, а й виявити 
ту чи іншу компетентність в конкретній ситуації поза її межами. 

Систематичне виконання ситуаційних завдань спонукає 

школярів мислити, виявляти ініціативу у прийнятті рішень і 
відповідати за них. Осмислення ситуації сприятиме 

формуванню в учнів моральних переконань, системи поглядів та 

позитивно-ціннісного ставлення до вчинків та їх оцінку. 

Упродовж уроку варто використовувати аналітичні 
завдання. Важливими компонентами уроку є мотивація, 

рефлексія, вправи творчого характеру, завдання, розраховані 
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на спільну діяльність парами й групами, складання й 

розігрування діалогів, пошук інформації з залученням різних 
джерел, завдання для організації дискусій, проектної та 

дослідницької діяльності. Такі завдання навчатимуть 

продуктивно й безконфліктно співпрацювати в колективі, а 
в разі виникнення непорозумінь ефективно вирішувати їх.  

Отже, у період рішучих освітніх змін, коли сучасного учня 

спонукають до інноваційного типу діяльності, особливої ваги 

набуває формування емоційної сфери учнів ліцею. Необхідно 
позитивно налаштовувати особистість, сприяти формуванню 

правильної ієрархії цінностей у свідомості здобувачів освіти, 

взаємозв’язку емотивної та формально-логічної сфер 
особистості. Відповідно до місця цінностей в ієрархії 

формуються особистісні якості учня, почуття відповідальності, 

духовності, емпатії тощо.  
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ОБРАЗНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СЛОВА 

Тетяна Окуневич (Херсонський державний університет, 

м. Херсон, доцент) 
Національною доктриною розвитку освіти в Україні 

утверджено стратегію інноваційного розвитку освіти й науки, 

забезпечення самоствердження й самореалізації особистості. 

Відповідно до Закону України „Про освіту” відбувається 
переорієнтація процесу навчання української мови на розвиток 

мовленнєвої особистості школяра, формування його 
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комунікативної компетенції, мовленнєвої культури, 

що передбачає оволодіння засобами мови в будь-якій 
мовленнєвій ситуації, вміння користуватися ресурсами 

української мови, образно висловлювати свої думки. Образне 

мовлення,як показник якісного, довершеного мовлення, виражає 
світосприймання, характер, ментальність, інтелектуальний 

розвиток особистості.  

Поняття „образність” розглядається ученими 

як специфічна властивість слова (М. Бахтін, Ф. Бацевич, 
В. Виноградов, Н. Гавриш, О. Потебня), як особлива форма 

дійсності (В. Андріянова-Перетц, Н. Арутюнова, І. Гальперін та 

ін.). За О. Потебнею, значення слова передається через образ, 
виражає себе в образі й водночас є неодмінним засобом 

вираження цього значення. При цьому на перший план 

висувається не лінгвістична одиниця, а мікрополе, створене 

навколо неї. Воно має розгалужену систему диференційованих 
засобів на різних мовних рівнях, пов’язується з атрибутивними 

елементами. [5, c. 58]. 

Образність властива не лише слову, а й словосполученню, 
вона існує приховано та виявляється за певних умов. Образність 

є не лише евідентноюкатегорією, тобто тією, що дозволяє 

маркувати різні ступені достовірності й співвідносити 
висловлюване мовцем із джерелом інформації, а й потенційною, 

що найбільш яскраво виявляється в художньому тексті. 

Потенційну образність учені (О. Потебня, І. Гальперін, 

Д. Шмельов та ін.) розглядають як чуттєво-образний елемент 
слова, що перебуває в прихованій позиції та збуджується лише 

за певних умов. Вона виявляється безпосередньо не в самому 

слові, а в поєднанні слів. А евідентну (очевидну) учені 
(В. Виноградов, Б. Головін, О. Єфимов та ін.) розглядають 

як первинну властивість слів, що пов’язана з семантичною 

структурою слова й виявляється у відношеннях до денотата 
(предмета дійсності), сигніфікату (поняття, що виражається) та 

слів мовної системи, оскільки образні можливості слова є 

результатом довготривалих перетворень, стилістичних 

трансформацій, семантичних змін тощо. 
Співвідношення образу і значення в слові вбачається 

в специфіці національної мови, оскільки мова формує 
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проміжний світ і тим самим закодовує в його структурах 

особливий національний світогляд, обґрунтований у працях 
В. Гумбольдта, Е. Кассіера, О. Потебні, Б. Уорфа. 

Образність виступає експонентом виразності на основі 

переосмислення прямих, переносних і конотативних значень, 
що створюють метафоризований зміст завдяки використанню 

тропів та стилістичних фігур у мовленні, та має ознаки 

модальності, емоційності, інтенсивності, варіативності тощо. 

Образи, на думку Б. Плотникова, диференціюються завдяки 
матеріалізації та опредметнюванню. У зв’язку із цим мовна 

тканина тексту складається не лише з образних зворотів та 

особливих поетичних слів – образного звучання вони набувають 
у контексті [4, c. 76]. Поняття „образність”, „образне мовлення” 

вчені розглядають в контексті акцентування на мовних засобах, 

що використовуються в будь-якому художньому тексті 

(В. Виноградов, Б. Головін, О. Єфимов, О. Федоров та ін.). 
Формування в школярів умінь і навичок користуватися 

мовними засобами в процесі сприймання, розуміння та 

продукування текстів усної і писемної форм – провідна мета 
навчання рідної мови. Від того, як учень володіє цими формами 

мовленнєвої діяльності, залежить його внутрішня культура, 

моральні переконання та естетичні ідеали. 
За С. Рубінштейном, включаючись у мислительний 

процес,що містить наочні чуттєві образи, та виконуючи в цьому 

процесі певні семантичні функції, образ сам інтелектуалізується 

[55, с. 20]. 
Словесний образ, на відміну від образу в широкому 

розумінні має комунікативне спрямування і пов’язаний 

із взаємодією комунікантів (адресант– адресат), є реальним 
мовно-літературним фактом. За Є. Сепіром, словесному образу 

в лінгвістичному та літературознавчому аспектах властива 

двоплановість (співіснування прямого значення і нових 
семантичних елементів), що уможливлює невеликою кількістю 

одиниць передачу багатомірних виявів дійсності [6, с. 95]. 

Отже, образне мовлення як компонент виразності є 

показником якісного, довершеного мовлення й виступає 
для учнів експонентом світосприйняття, характеру, 

ментальності, інтелектуального й художнього генія українців. 
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У лінгвістичній літературі образність визначається 

як мовний засіб передачі загального поняття через конкретний 
словесний образ. На думку І. Варнавської, як явище 

лінгвістичне (лексико-семантичне, комунікативне) – 

це специфічний процес використання мовних засобів 
у мовленнєвому спілкуванні для певного повідомлення, що, 

як експресивно нейтральне, набуває образного потенціалу 

завдяки внесенню в нього різноступеневих емоційно-естетичних 

нашарувань, яке досягається переважно на лексико-
семантичному рівні. Як явище практичне (естетичне) образне 

мовлення є свідомим творчим або репродуктивним процесом 

використання мовних одиниць, що стимулює передусім 
естетичне сприйняття дійсності, в якому раціональна та 

емоційна сторони перебувають у єдності, зумовлюють одна 

одну (пізнання існує в переживанні, а емоційність залучається 

до пізнавального процесу і також сприяє формуванню певних 
переконань, моральних якостей та естетичних смаків мовця) [2]. 

Здобуття школярами елементарної лінгвістичної освіти 

тісно пов’язане з формуванням мовленнєвої культури, зокрема, 
змістовності, логічності, точності, правильності, виразності, 

образності тощо. Образність мовлення В.Баженов відносить до 

внутрішньої, художньої виразності або ж художності мовлення 
[1, с. 66]. М. Пентилюк образність розглядає передусім як 

властивість слова і як комунікативну якість мовлення, 

виокремлюючи потенційну, евідентнута художню образність 

[3, с. 45]. Поняття „образність”, „образне мовлення” вчені 
розглядають, акцентуючи увагу на мовних засобах, 

щовикористовуються в будь-якому художньому тексті 

(В. Виноградов, Г. Винокур, І. Гальперин, Б. Головін, 
О. Єфимов, О. Федоров та ін.). Дослідники (Н. Гавриш, 

Б. Головін, М. Пентилюк, О. Федоров та ін.) до засобів 

образності відносять: фонетико-словотворчі (анафора, епіфора, 
алітерація, асонанс, префікси і суфікси з емоційним 

забарвленням); лексико-семантичні (багатозначні слова, 

синоніми, антоніми, омоніми, анафора, епіфора); синтаксичні 

(народні приповідки: прислівʼя, приказки; фразеологізми 
(ідіоми); тропи (епітети, порівняння, метафора, метонімія, 

синекдоха, символ, уособлення, гіпербола); стилістичні фігури 
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(семантичні – антитеза, градація; синтаксичний паралелізм, 

анафора, епіфора, інверсія, замовчування, риторичне запитання, 
риторичне звертання тощо). 

Отже, образність розглядаємо як властивість слова й 

комунікативну якість мовлення, що стосується лінгвістики 
тексту, семантичних перетворень, стилістичних зрушень. 

У літературознавчому аспекті ця категорія пов’язана не лише 

з мовленнєвою організацією художнього тексту, а й похідними 

образами, що виявляються в мистецькій досконалості 
змальованих картин, персонажів, які викликають певні 

естетичні почуття та відчуття єдності раціонального й 

емоційного.  
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автореф. дис...к.пед.н./ І. Варнавська. Херсон. 2005. 22 с.; 

3. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: підручн. К.: 

Вежа, 1994. 240 с.; 4. Плотников Б. О. Внутрішня форма 
мовних одиниць і їх зміст / Б.О.Плотников // Мовознавство. 

1988. № 5. С. 8 – 16; 5. Потебня А. А. Из записок по теории 

словесности. – в кн.: Хрестоматия по истории руського 

языкознания. 2-е изд. / сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 
1977. С. 216 – 221.; 6. Сепир Э. Язык: Введение в изучение 

речи. М.-Л., 1934. С.20 – 26. 

 
БІБЛІЇЗМИ ТА ЦЕРКОВНА ЛЕКСИКА  

У ТВОРАХ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО 

Ганна Остапенко (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка), Маргарита Кравченко (ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”, 

м. Старобільськ, доцент) 
І в небесах я бачу Бога 

І Боже слово на землі (Іван Світличний). 
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Наш земляк, літературознавець, поет, мовознавець, 

перекладач, літературний критик, лідер українського 
шістдесятництва, Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка і, 

взагалі, знакова постать українського літературознавства – 

Іван Олексійович Світличний, він, за влучними словами 
М. Коцюбинської, „відбувся як „голос духу” своєї доби, її 

жертва, її сумління” [1, с. 27].  

Його перу належать три збірки, із яких дві було 

опубліковано за життя поета – „Ґратовані сонети” (Мюнхен, 
1977) та „Серце для куль і для рим” (Київ, 1990), і посмертно 

побачило світ найповніше видання його творів „У мене – тільки 

слово” (Харків, 1994). 
І. Світличний – людина, з тяжкою українською долею, 

глибоко віруюча людина, яка все життя намагалася жити 

за Божими заповідями. Про те, чи мав І. Світличний Біблію, чи 

читав він її, ні в листах, ні в спогадах не говориться, але про те, 
що був добре ознайомленим зі Святим Письмом, свідчить 

велика кількість біблеїзмів, образів у віршах, у яких Святе 

Письмо – то „єдино вірне вчення”: Богів нема. Самі ікони. / 
Сторожа догм, синедріон / Закув Святе Письмо в канон. / Самі 

попи вже б’ють поклони. / Свята вода – як самогон: / Хто хоче 

та не дурень, гонить / І дудлить бутлями. Закони / 
Вже не настарчать заборон („Сонет безбожності”). 

Християнські лексеми в поетичному мовленні 

І. Світличного входять до системи ключових слів художнього 

тексту і найчастіше вживаються саме такі, як Бог, Творець, 

Господь, рай, пекло, душа, гріх і Великдень. 

У вірші „Парнас” поет наголошує на минущості, марноті 

земних втіх і земних прикростей: Не вірю в будень, побут, 
клопіт – / В мізерію, дрібнішу тлі. / Вщухає суєтна тривога. / 

І в небесах я бачу Бога / І Боже слово на землі. 

В художньому мовленні, за поодинокими випадками, 
можна знайти звертання: Мить прекрасна, Боже [2, с. 197]; 

Та, Господи, не доведи – З розпуки, з відчаю, зі страху – 

Покласти честь свою на плаху! Вже краще голову клади 

[2, с. 144]. В деякий випадках відбувається часткове зближення 
понять Бог – людина: В Руках Творця всі люди – глина, / А він 

із глини, мов гончар, / шедеври ліпить [2, с. 168]. 
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Це зумовлюється самим християнським віровченням, за яким 

Бог створив людину за образом і своєю подібністю. І є навпаки, 
коли частково актуалізуються й компоненти, які вказують 

на всесильність, винятковість тощо – риси, властиві 

надприродній істоті. Наприклад: Ганьба і глупота, / Якщо ти, 
лицедій, дозволив, / Щоб найневинніший з мозолів / Тобі сам бог 

Шекспір топтав [2, c. 172]; …Коли ти бачиш сущі й сутні / 

Закон, гарантію і лад, / Людей і землю – крупним планом, / 

Себе самого – богом, паном, – Чи схочеш, вивищений, ти / 
Покинути свою орбіту / І з-понад суєтного світу / У лоно буднів 

перейти? [2, с. 163]; Хто ти – смертний? Бог [2, с. 197]. Коли 

Бог – „володар”,  „наставник”, „покровитель”: Він син гармонії, 
Митуса, / Підвладний Богові і музам… [2, с. 176]; А добрих Бог 

опреділив / У рай [2, с. 168]; Коли спадає ніч глибока / І завмирає 

воля й чин, / Бог людям шле свого пророка [2, с. 176]. Бог – 

„Творець”: Як добре, що, провівши обрій, / Бог небо й землю 
розділив, / На небі зорі запалив, / А на землі, щоб люди добрі / 

Не гибли, живність розселив [2, с. 168]; …Тобі згадають міф 

про глину / В руках всеможного Творця [2, с. 169]. 
Всі вживання прикметника Божий у поетичній мові 

І. Світличного позначені збереженням його позитивно-оцінних 

конотацій: Я вірю в риму, / У силу слова незбориму, / В талан-
натхнення, в Божий дар [2, с. 176]; Хай він, Божий дар, / 

Шедевр із тебе, з глини, зліпить [2, с. 168–169]; Була весна. Була 

відлига. / І – Божа благодать була [2, с. 179]; Тільки без’язиким 

/ То Божий дар, а можновладцям – виклик [2, с. 192]; Доля – 
не прокляття і не милість Божа [2, с. 197], за небагатьма 

винятками: От-от впаде з небесних сфер, / Мов кара Божа, 

він [орел], готовий / Роздерти жертву [2, с. 180]; 
Доля скрутила? Меч Дамоклів? Чи Божий перст? [2, c. 210].  

Поет неодноразово виражає свої почуття та емоції 

вигуками, наприклад, …о Боже мій! Скільки тих „недо”! 
[2, с. 160]; Їй-Богу, класну дам заварку… [2, с. 205]; Та ні ж бо, 

ні! Їй Богу, ні! [2, с. 162]; Я, звичайно, верблюд. Я, звичайно, 

двогорбий. / Та, їй-Богу, я сам тих горбів не хотів [2, с. 205]; 

Шлях – тернистий? Добре! Хрест? І – слава Богу! [2, с. 199]; 
Розкурликалися, Господи прости! [2, с. 202]. 
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Чимала кількість фразеологічних сполук, виразів 

фіксується у поетичній мові І. Світличного, наприклад: 
І, як теля слухняне, дві корови / Здоровий глузд – дай Бог 

здоров’я! – ссе [2, с. 216]; А в мене Лада – дай Бог іншим! 

[2, с. 162]; Боже збав / святиню жебрати! [2, с. 171]; Грішний, 
каюся, не люблю / Ні за цапову душу вмирати [2, с. 208]; Відколи 

світ стоїть, відколи / Над Божим світом влада є, / Дарма 

ніхто не віддає [2, с. 186]; Щоб жити, / Не гріх і сизокрилим 

послужити [2, с. 216]. 
Поет висловлює вдячність Господу за те, що „сподобив / 

Мене для гарту і для проби / На згин, на спротив і на злам” 

[3, с. 43]. 
Віра цієї людини в ідеальне, у Дух, у значимість Слова 

непохитна: Я вiрю в риму, / У силу слова незбориму, / В талан-

натхнення, в Божий дар” – „Яких іще зазнаю кар?... Тому 

іншим ключовим образом лірики поета є душа. 
В поезіях виступають руйнівні сили, які змушують душу 

страждати: Душа розпластана на пласі, / Душа зневажена й 

душа / В сліпучім золоті пошан – / Ще не пропаща [2, с. 163]; 
О душе! Хто тебе обставив / Презумпціями злих обставин? 

[2, с. 163]; Де є у світі суд, що б правив / З тобою, душе, гру 

без правил, / Як поза грою ти сама? [2, с. 163]; Душу ґвалтом 
рвуть на шмаття / Самопокаяні прокляття, / Самопрокльонні 

каяття [2, с. 164]; Та тільки не воскресне впала / Душа: ти в неї 

наплювала. / А інші звикли й теж плюють [2, с. 164]; Камікадзе 

душі окуповують душу… [2, с. 203]; А як в душу мені – 
чоботиська брудні, / Доки можна?  [2, с. 208]; Тільки чом я 

радіти мушу, / Що колись за ті звивини гнули хребти, / А тепер 

– тільки душу? / Тільки душу… [2, с. 209]; Дуло чорніє в душу, 
клацнув, мов крук, курок… [2, с. 223]. 

Коли душа виконує дії, властиві людині або навіть 

тварині: Щодень Божий вчиняє душа самогубство [2, с. 203]; 
Душа до вічності п’ялася, / І серце билось в унісон із правдою  

[2, с. 146]; На скором ласа, / Душа наїлась, напилася. / І… рохкає 

[2, с. 146]. 

Зустрічаються ключові назви-бібліїзми, як рай і пекло. 
Рай: Світ – не пекло й не рай, – / Ширпотреб / У болотній 

мокрозі; Рай як сад; Рай як місто; Рай як небеса; За рай 
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життям платити треба! / Без здачі. Потім, з ласки неба, / 

Тебе – можливо – пустять в рай  [2, с. 167]; Хіба не можна 
без Вандеї? / Щоб трупом слався шлях в Едем? / У рай, 

як на Голгофу, йдем  [3, с. 186]; На моїм горбу / не в’їдуть в рай 

[2, с. 190]; Та хотів самочинно / Контрабандою в рай 
прошмигнуть на дурняк [2, с. 204]. 

Пекло: Стою, ніби Дант у пеклі, / стою – непорушна 

скеля [2, с. 222]. Пекло в значенні спокій: Десь для Плужників і 

Кулішів – / Пеклом стане їм спокій вічний, / Як для жертвенної 
душі / Копійчаної жаль вам свічки [2, с. 211]. 

У християнській лексиці І. Світличного вживаються 

лексеми слова гріх і Великдень: Умій суддю свого жаліти, / 
Тяжкі гріхи йому простити [2, с. 143]; Всі ждуть… початку чи 

кінця? / Відпущення гріхів чи страти? [2, с. 146]; Наш гріх 

судитимуть віки / за берііїв, за Соловки, / За чорні, зганьблені, 

злочинні / Переґвалтовані роки… [2, с. 147– 148]; Богове 
спрагнуть послуху й офіри, / Їм світ – не світ, а кара, гріх, табу 

[2, с. 190]; Чи гріх то смертний, як / Півслова скособочиться / 

Чи рима – навкосяк? [2, с. 206]; Він вергав кари за умовний гріх / 
на безумовні голови соратні [2, с. 215]. 

Поняття Великдень вживається у значенні „великого 

свята”: Тільки й свята того – пошта, та чому, чому / 
Не доходять ненаписані листи? / Ми чекаєм їх, як Бога, 

як Великодня, / Тільки хто їм білий світ занапастив? [2, с. 201]; 

Будні – високосні. Кожен день – Великдень [2, с. 198]; Ти всім, 

чим лиш могла, була мені: / Була Великоднем і буднем, / 
Гарантом „будем-перебудем”, / Була росиною на камені / 

І каменем – твердим корундом [3, с. 152]. 

Неодноразово поет у своїх творіннях звертається 
до бібліїзмів, використовував християнські поняття, а Святе 

Письмо стає для нього джерелом мудрості та духовності. 

Християнська лексика в поетичному мовленні І. Світличного 
стала потужним засобом утілення мистецької концепції 

відображення дійсності. 

Література 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІНТОНАЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Юлія Петрова (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

магістрантка) 
Наук. керівник – доц. Бондаренко Г. П. 

Виразне читання – один із методів вивчення літератури, 

воно пронизує всю діяльність вчителя і учня в процесі засвоєння 

матеріалу, забезпечує глибину емоційного сприймання і 
цілісного враження від твору. Ефективність формування 

навичок виразного читання залежить від урахування принципів 

навчання виразного читання учителем розглянутих у працях 
В. Бадер, О. Бєляєва, А. Богуш, М. Вашуленка, Т. Донченко, 

С. Карамана, В. Мельничайка, Е. Палихати та ін.  

По-перше, робота з виразного читання – творчий процес, 
що включає елементи учнівських пошуків, не терпить 

диктаторства, вимагає враховувати реальні можливості кожного 

учня, його нахили, уподобання. 

По-друге, уроки виразного читання вимагають такої 
психологічної атмосфери в класі, яка б надихала, захоплювала 

учнів. Така атмосфера досягається за допомогою вступного 

слова вчителя, його зразковим читанням, доброзичливістю, 
тактом. 

По-третє, навчаючи мистецтва виразного читання 

слід використовувати грамзаписи. 
По-четверте, робота з виразного читання має проводитись 

системно на уроках і мови і літератури [3, с. 15]. 

Найпоширеніші прийоми читання оволодіння навичками 

виразного читання – звукове читання, коментоване, читання 
в особах, колективні декламації, читання напам’ять, усне 

малювання. 
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Звукове читання передбачає проникнення в звукову 

структуру слова з чіткою вимовою проблемних звуків і 
звукосполучень з метою запобігання орфоепічних відхилень. 

Коментоване читання в особах сприяє глибшому 

проникненню в підтекст з метою розкриття смислового 
навантаження самого тексту. При цьому застосовуються такі 

види коментарів: а) історико-культурний, що розкриває зміст 

відображених у прочитаних художніх творах маловідомих та 

незрозумілих учням фактів та подій з історії та культури іншої 
країни; б) побутовий, що пояснює національно-специфічні 

побутові реалії та ознаки національних звичаїв, які не мають 

аналогів у побуті українського народу; в) географічний 
(природничий), що дає учням змогу отримати інформацію 

про природні умови (клімат, рослинний і тваринний світ, 

рельєф), які зображено у творі або такі, які вплинули на його 

написання; г) лінгвістичний, суть якого полягає у коментуванні 
незрозумілих слів та характеру їхнього використання 

у художньому тексті, коментування елементів поетичної мови 

на лексичному, синтаксичному, звуковому та метричному 
рівнях (особливо це стосується творів, що вивчаються 

в оригіналі), а також у роз’ясненні сталих словосполучень, 

що потребують додаткового тлумачення; ґ) лінгвопорівняльний, 
завданням якого є пояснення прямих та переносних значень 

слів, а також виявлення збігів або розбіжностей їхніх 

семантичних полів та стилістичної забарвленості в українській 

та інших мовах. 
Колективні декламації, що передбачають групове 

відпрацювання навичок інтонування тексту, формування 

навичок володіння за допомогою сили голосу (високий голос / 
низький голос) виділяти важливі моменти декламованого 

уривку. 

Читання напам’ять голосне або мовчазне сприяє розвитку 
навичок проникнення в інтонаційне наповнення тексту.  

Усне малювання словесної картини, яка виникає 

під впливом прочитаного твору, сприяє інтонаційно-емоційному 

проникненню в зміст тексту. 
Таке щире захоплення твором письменника – основа 

успішного його виконання. „Коли виконавець збагне зміст 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 276 

прочитаного, уявить та відчує змальовану картину, захопиться 

нею, то інстинктивно буде намагатися відтворити її засобами 
інтонації” [2, с. 133]. 

Намір виконавця, читця полягає у тому, щоб донести до 

слухача ідейне багатство твору, тобто відтворити авторський 
задум. Дуже часто ідейне багатство твору дає змогу виконавцеві 

зміщувати акценти, якісь думки, мотиви підкреслювати більше, 

а якісь менше. Виконавець не завжди може прийняти все те, 

що проповідує автор, особливо коли їх розділяють епохи, 
відстані, ідейні переконання. 

Крім цього, є ще й суб’єктивна причина: кожен читач 

сприймає художній твір по-своєму і має право на своє 
тлумачення тексту. Особливо це стосується сприйняття лірики. 

Підтекст – внутрішня суть думок і почуттів героїв 

літературного твору, що криється в діалогах, прихований, 

внутрішній зміст висловлювання, який існує завдяки 
словесному вираженню змісту. Розкрити підтекст фрази, 

означає виявити справжній смисл того, що часом криється 

за словами людини, коли вона приховує свій намір, свою мету.  
Підтекст особливо яскраво виявляється у прислів’ях та 

ідіоматичних зворотах, у яких пряме значення окремих слів і їх 

значення у фразі не тотожні (чесати язика, рухатись як муха 
в дьогті). У художньому творі підтекстова інформація лежить 

в основі деяких тропів (іронія, алегорія). 

Зразками використання підтексту можуть бути цілі 

художні твори („Intermezzo” М. Коцюбинського, „Каменярі” 
І. Франка, „Казка про Дурила” В. Симоненка). 

К. Станіславський надавав великого значення підтексту, 

називав його життям ролі, „яке безперервно тече під словами 
тексту, весь час виправдовуючи і оживляючи їх” [2, с. 108]. 

Підтекст допомагає виразити справжні наміри й думки 

дійової особи, які безпосередньо із фрази неясні. Ті репліки, 
у яких криється підтекстове звучання, будуються за принципом 

смислової двоплановості, причому основне драматичне 

навантаження перекладається на другий план. Підтекст – те, 

що „таїться під текстом”, у глибині поетичного рядка. Підтекст 
треба виявити (авторський підтекст) і відтворити (виконавський 

підтекст). К. Станіславський: „Слова – від поета, підтекст – 
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від артиста (виконавця)” [2, с. 178]. Виконавський підтекст 

може не збігатися із авторським в окремих деталях, проте все ж 
виконавець не може спотворювати ідейний задум твору та 

порушувати волю автора. 

Підтекст у мистецтві виразного читання народжується 
спільними зусиллями думки, почуття та волі читця, який 

перейнявся певним наміром, поставив перед собою конкретні 

виконавські завдання. Виконавське завдання визначає 

цілеспрямованість вимови окремих фраз, речень, абзаців, строф, 
періодів, ланок. Таке цілеспрямоване виконання, що забезпечує 

бажаний вплив на слухача, називається словесною дією або 

словодією. „Вплинути на слухача, підкорити його уяву, здатна 
лише думка, насичена почуттям, психологічною напругою, 

схвильованістю. Логічну мелодію, темп, ритм, намір, підтекст, 

словесну дію – усе це об’єднує інтонація – основний потік 

людської мови” [4, с. 71]. 
Отже, роботу з виразного читання, на думку 

В. Сухомлинського, „…необхідно вести так, щоб розвивати і 

підтримувати творче начало підлітка” [1, с. 54]. Раціонально 
дібрані методи й прийоми навчання виразного читання 

дозволяють сформувати в учнів цілісне уявлення про інтонацію 

як мовне явище, стильоутворювальний фактор усного мовлення, 
виробити в школярів уміння й навички комунікативно доцільно 

використовувати інтонаційні засоби та стильові інтонаційні 

моделі на комунікативно-діяльнісному рівні.  
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ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Тетяна Пінчук (ДЗ „Луганський національний 

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

Національно-державне будівництво в Україні відбувається 
за умов, коли нечітко визначеними є політичні, економічні, 

духовні орієнтири, яких ми прагнемо та повинні дотримуватися. 

Для успішної розбудови нашої держави як європейської, 

правової, демократичної, повинна бути загальнонаціональна 
ідея, яка сконсолідує всіх людей, не дивлячись на те, зі Сходу 

вони чи Заходу, Півночі чи Півдня. На глибоке переконання 

відомої німецької дослідниці, шевченкознавиці Є. Альварт, 
„Тарас Шевченко – це одна з небагатьох історичних постатей 

України, яку хоча й сприймають та зображають по-різному, 

однак майже завжди та у всіх регіонах країни оцінюють 

як позитивну” [1, с. 2]. 
Концепція становлення нового громадянського 

суспільства в Україні „передбачаєформування такої спільноти 

людей, в якій досягнуто оптимального співвідношення 
політичних і неполітичних засад, забезпечено взаємну рівність” 

[3, с. 17]. Безперечно, людиною, яка консолідує всіх людей 

нашої держави, є близькою для кожного без винятку 
громадянина, є Тарас Шевченко. Тому одним з основних 

завдань у формуванні національної ідеї є „з’ясування місця 

Тараса Шевченка у сучасній українській культурі, виокремлення 

основних міфологічних наративів, з’ясування пов’язаних із ним 
ідеологем, концепцій, цінностей, а також потенціалу 

до об’єднання нації” [2]. Саме Тарас Шевченко дав оцінку 

минулому й передбачив майбутнє.  
Формування нового громадянського суспільства 

відбувається через вирішення проблемних питань, протиріч, 

що виникають на історичному шляху його формування. 
Такі питання для роздумів ми знаходимо у Шевченкових 

рядках: За що ж боролись ми з ляхами? / За що ж ми різались 

з ордами? / За що скородили списами / Московські ребра?.. 

[4, с. 178]; …Та й спитайте / Тоді себе: що ми?.. / Чиї сини? 
яких батьків? / Ким? за що закуті?..[4, с. 259]; Один у другого 

питаєм: / Нащо нас мати привела? / Чи для добра? чи то 
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для зла? / Нащо живем? Чого бажаєм? [4, с. 328]. Саме Тарас 

Шевченко був першим українським поетом-мислителем, який 
закликав народ до боротьби за соціальне та національне 

визволення. Твори Великого Кобзаря розбудили та наснажили 

національну свідомість українців, його палкі рядки будили 
українство боротися за свої права ще у 1914 ‒ 1917 рр., однак, 

навіть не дивлячись на програш тодішніх визвольних змагань, 

назавжди закарбувалися у підсвідомості, продовжуючи бути 

рушійною силою для нових поколінь у боротьбі за свою 
свободу. 

Формування громадянськості у Тараса Шевченка 

пронизано філософією родинності, яка передбачає розвиток 
на основі прикладу батьків і взаємовідносин між поколіннями 

в цілому. Формування громадянської свідомості, 

за переконанням Кобзаря, неможливе без свідомого розуміння 

українцями себе носіями не просто культури, а цілого духу 
народу, який постійно боровся за свою волю та незалежність. 

Саме тому Тарас Шевченко наголошував: …Є ми, українці, і 

світ. Той світ нас нині погано знає. У тому винні і ми самі: 
чуже копіюємо, але мало думаємо, чому там, у слов’янському 

світі,все яскравіше виявляється і національний, і духовно-

культурний розквіт. А в нас застій. Ми не творимо і 
не показуємо свій народ [4, с. 15]. Усе своє життя Тарас 

Шевченко присвятив боротьбі за майбутнє свого народу, 

постійно боячись, що …Україну злії люде / Присплять, лукаві, і 

в огні / її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені [4, с. 292]. 
Саме його непохитна боротьба проти соціальної неправди і 

неволі, проти будь-якого насильства не тільки над людськими 

тілами, але й душами, змогли піднести Т. Шевченка до речника 
нашої нації. Відтак, можна говорити про формування цілого 

культу Шевченка, „важливим фактором у формуванні якого 

було те, що в своєму поетичному доробку він фактично створив 
не лише міфологічну версію української історії, але й кістяк 

національної міфології – з космогонією та есхатологією” [2]. 

Т. Шевченко – центральна постать українського 

літературного процесу XIX століття. Його творчості належить 
ключове значення в процесі становлення й розвитку нової 

української літератури. У ній утвердилися загальнолюдські 
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демократичні цінності, а сама вітчизняна література своїм 

рівнем наблизилася до передових літератур світу. Шевченко 
був новатором, оскільки у своїх творах звернувся до тем, 

проблем та ідей (соціальних, політичних, філософських, 

історичних, художніх), які до нього порушувати боялися, 
тому висвітлювали побіжно. Безперечно, його головна заслуга 

в тому, що він зміг вивести українську культуру на якісно новий 

щабель, довести, що українська література не провінційна 

складова „загальноросійської” культури, не література 
„для хатнього вжитку”, а самобутнє явище світового 

письменства, що заслуговує на повагу та визнання. 

Перша його збірка „Кобзар” (1840) засвідчила воскресіння 
нації у драматичний період історії. Такого ліризму, полум’яної 

любові до власного народу, переживання за його долю та 

майбутнє важко було віднайти. Цим вогнем він запалив серця 

людей, стверджуючи в їхніх душах думку про те, що вони 
не окраїна імперії, а самобутній народ, якому є чим пишатися і 

за що боротися. Ось як Іван Франко висловився з приводу 

виходу в світ „Кобзаря”: „Ся маленька книжечка відразу 
відкрила немов новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої, 

холодної води, заясніла невідомою досі в українському 

письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією 
вислову” [2]. 

Будучи вихідцем з народу, Тарас Шевченко ніколи 

не розривав тісного зв’язку з народом, залишився вірним 

простій людині до кінця свого життя. У його творчості 
висвітлено почуття, думи і переживання народу. Кобзар став 

виразником народних поглядів, адже розумів він їх краще 

за будь-кого: ...Я по плоті і духу син і рідний брат нашого 
безталанного народу [4, с. 11]. 

Тарас Шевченко у збірці „Кобзар” оспівує славну 

козацьку минувшину, говорить про буття народу, всіляко 
засуджує мужновладців, самодержавство з його нелюдським 

ставленням до людей, змальовує культуру свого народу з її 

самобутністю та мистецькою вартістю. Головне, що у своїх 

творах він обстоює право української нації на вільний, 
суверенний розвиток. Національно-визвольна боротьба, 

державна незалежність, заклик до рішучих дій проти насильства 
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– ось ті ідеї, що домінують у більшості творів Шевченка. 

Він нещадно критикує самодержавно-кріпосницький лад, 
закликає люд до його повалення в своїх творах „Сон (У всякого 

своя доля)”, „Кавказ”, „І мертвим, і живим…”, „Заповіт” та 

інших: Поховайте та вставайте, / Кайдани порвіте / І вражою 
злою кров’ю / Волю окропіте [4, с. 274].  

На думку П. Кононенка, „на шевченківському заповіті 

„Свою Україну любіть” побудована концепція сучасного 

українознавства. Оцінюючи внесок великого Кобзаря в 
розбудову національної ідеї, академік відзначає творення ним 

мови, „…а тим самим – творення людини багатомірної 

почуттями, переживаннями, роздумами й ідеалами, активною 
громадською енергією та волею. „Возвеличу малих отих рабів 

німих! / Я на сторожі коло них поставлю Слово”, – викарбував 

Т. Шевченко у час „великої руїни Українського світу, тому що 

не бачив іншої сили, могутнішої за мову” [3, с. 14]. 
Отже, формування національної ідеї можливе за наявності 

об’єднувального фактору. Такою людиною в українській історії 

є Тарас Шевченко, особистість якого консолідує українців, його 
творча постать є близькою та зрозумілою для більшості 

українців, а живі рядки його пророчих слів будитимуть ще 

не одне покоління поборників української незалежності. 
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РОЛЬ ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ У ПІСНЯХ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО ГУРТУ „БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” 
Єлизавета Пономаренко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 
Наук. керівник ‒ доц. Кравчук О. М. 

Пісня посідає важливе місце в житті кожної людини. 

Погоджуємося зі словами КуртаКобейна: „Усе можна пережити, 

якщо підібрати потрібну пісню”. Пісня оздоровлює душу 
людини, допомагає зберегти нетлінними цінності: віру 

в людину, незрадливу любов, щиру дружбу, очищувальну силу 

краси. Завдяки різним мелодіям ми можемо пережити погані й 
щасливі моменти нашого життя. Пісня йде поруч з людиною 

все життя. З нею ми нерозривно пов’язані від народження й 

до самої смерті. 

Мета дослідження – з᾿ясувати роль образних засобів 
у текстах пісень сучасного гурту „Без обмежень”. Українські 

пісні впливають на слухача, дають можливість зрозуміти чітку 

позицію автора, душевний стан та переживання не лише 
головних героїв, але й самого оповідача. Об’єктом дослідження 

є пісні гурту „Без обмежень”. Матеріалом для роботи 

послугували тексти пісень „Хочеш”, „Зорі запалали”. 
„Без обмежень” – це український рок-гурт, який розпочав 

свою діяльність у 1999 році. Лідером і вокалістом групи є 

Сергій Танчинець. Музиканти гурту у своїй творчості повністю 

дають волю почуттям та емоціям, а їхня музика передає 
істинний і барвистий смак життя. Виступи артистів – 

це безмежний потік енергії та пристрастей. У піснях гурту 

кожен може знайти щось близьке для себе, адже вони наповнені 
непідробними емоціями, енергетикою та почуттями. 

„Хочеш” (2017 р.) ‒ це ніжна пісня про кохання, 

про потребу в людині, яку кохаєш. Автор торкається 
споконвічної теми швидкоплинності життя, стверджує, що часу 

забагато ніколи не буває, ми не повинні стояти на місці, а 

завжди рухатися вперед. З метою підсилення своєї думки, 

наданню словам образної емоційної характеристики,тонкості, 
виразності й глибини автор використовує різні образні засоби: 

оригінальні епітети посивілі батьки, посірілі нитки, закарбовані 
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спогади, розгорнуті, яскраві та влучні метафори посірілі нитки 

наших думок / плетуть собі клубочок, душі забились в куточок, 
душа навік присягає, влучні порівняння посивілі батьки, як один 

день. 

Використовуючи риторичні питання, автор указує 
на душевний стан ліричного героя, а точніше ‒ передає 

неймовірне почуття любові до своєї коханої дівчини, а саме те, 

що він може зробити, щоб донести свої почуття до коханої: 

Хочеш я з небес зіроньку, 
Хочеш я в руках ластівку, 

А хочеш під вікном залишусь, 

Можна я в тобі поселюсь? 
Наявні в тексті пісні повтори та алегорії підсилюють 

відчуття всієї сили почуття кохання, свого бажання прожити 

все життя зі своєю коханою людиною та глибину страждання, 

що це ніколи не станеться:  
Мій демон і бог, назавжди вдвох, 

Душа навік присягає, 

Померти б з тобою в один день, 
Померти б з тобою в один день, 

а так не буває.... 

В іншій ніжній, чутливій пісні з алегоричною назвою 
„Зорі запалали” (2019 р.) передається душевний стан ліричного 

героя, його неймовірне почуття любові до коханої дівчини. 

За допомогою порівнянь своєї коханої з різними природними 

явищами оповідач показує лише найкращі її якості: 
Ти була лагідна, як море, 

Ти недосяжна, наче небо, 

Така цнотлива і прозора, 
І сонце прохолодніше за тебе. 

У цій пісні з винятковою сердечністю, чутливістю 

передано настрої, емоції, роздуми й надії в пору кохання. Автор 
уживає гіперболи для більш яскравого висвітлення думок та 

почуттів. Вони розкривають постаті головних ліричних 

персонажів ‒ милої та милого ‒ оповиті ніжністю, ласкою та 

красою: 
І всесвіт сяє твоїм світлом, 

Відлуння в горах – шепіт твого сну, 
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А я, захочеш, стану вітром, 

Зловити б тільки посмішку одну. 
Отже, художні образні засоби пісень несуть експресивне 

навантаження, за допомогою них авторові набагато легше 

відкрити свою душу, передати думки та переживання, 
які наштовхнули його до написання свого шедевру. 

А блискавичне виконання цих пісень гуртом „Без обмежень” 

сприяє кращому розумінню їхнього змісту, не залишає 

байдужим жодного слухача. 
 

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ЗАСВОЄННЯ 

УЧНЯМИ ЛІЦЕЮ ЕСТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ 
Людмила Попова (Інститут педагогіки НАПН України, 

відділ навчання української мови та літератури, м. Київ, 

старший науковий співробітник) 

Результатом навчання української мови в закладах 
загальної середньої освіти має бути не певний обсяг знань 

з мови, а розвиток мовної особистості, здатної самостійно 

будувати своє життя, нести відповідальність за власні мовні 
вчинки. Водночас „цінність знань визначається тим, наскільки 

вони важливі для конкретної особи, що передбачає надання 

учневі повної свободи їх засвоєння” [2, с. 28]. Тому 
перед учителем-предметником стоїть завдання: розробити такий 

комплекс вправ і завдань, використання якого не лише 

допоможе реалізувати мету чинної програми з української мови, 

а й сформувати предметну й ключові компетентності, 
що стануть основою для успішної життєвої й професійної 

реалізації, поштовхом до подальшого мовленнєвого 

самовдосконалення учнів. 
Одним із основних засобів навчання української мови є 

текст, аналізуючи який, учні не лише здобувають знання 

про мовні явища, удосконалюють мовленнєві вміння й навички, 
а й мають змогу засвоїти функції мови, зокрема естетичну. 

За словами М. Пентилюк, „Відчуття прекрасного збуджує 

гармонійність у самій структурі мови: у її звучанні, 

в організованості, взаємозв’язках її елементів. Естетично 
впливає на нас ритмомелодика, синтаксична організація, логічне 
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акцентування, емоційно-експресивне забарвлення 

висловлювання” [4, с. 25].  
На основі вивчення праць українських мовознавців і 

лінгводидактів доходимо висновку, що естетична функція мови 

виявляється в оцінюванні словесної форми вираження думок, 
полягає в її здатності творити художні образи, простежується 

в образності художнього тексту. Зробимо припущення, 

що зважаючи саме на це, автори підручників української мови 

віддають перевагу текстам художнього стилю, який 
за характером емоційно-експресивних засобів об’єднується 

з публіцистичним стилем, а також із розмовним мовленням. 

Підтримуємо наукову позицію А. Нікітіної, що „аналіз 
тексту втілює ідею навчання мови на текстовій основі, адже тільки 

в тексті одиниці будь-якого рівня мовної системи виявляють себе 

повною мірою” [3, с. 4]. На думку З. Бакум, засвоєнню учнями 

естетичної функції мови сприятиме лінгвоестетичний аналіз 
тексту, що „дозволяє не лише розширити коло знань про мову, 

роль мовних явищ, а й розвинути здатність учня оцінювати 

висловлювання з естетичної позиції, продукувати власне 
висловлювання з використанням проаналізованих засобів мови” 

[1, с. 178].  

У студіях українських учених (З. Бакум, О. Горошкіна, 
Т. Груба, Т. Донченко, О. Кравчук, А. Нікітіна, М. Пентилюк та 

ін.) виділено етапи роботи з текстами різної жанрово-стильової 

належності на аспектних уроках і уроках розвитку мовлення. 

Виокремлені дослідниками етапи скорельовані з видами 
текстової діяльності (текстосприймальною, інтерпретаційною та 

текстотвірною) і передбачають з’ясування теми й основної 

думки висловлення, його стильових і стилістичних 
особливостей, визначення особливостей структури тексту й ролі 

мовних засобів у досягненні авторського задуму. Зрозуміло, 

що на уроках української мови складно виконати повний, або 
комплексний, аналіз тексту. З огляду на це доцільно на кожному 

уроці передбачити виконання учнями часткового аналізу тексту, 

зосереджуючи їхню увагу на специфіці звукових образних 

засобів, характеристиці ритмо-мелодійного аспекту мовлення, 
на виражальних можливостях граматичних засобів тощо.  



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 286 

Отже, використання на уроках української мови аналізу 

тексту як засобу засвоєння естетичної функції мови сприятиме 
формуванню в учнів умінь і навичок визначати роль мовних 

одиниць у досягненні образності й естетичності художнього 

тексту, усвідомленню ними значення емоційно-експресивних 
одиниць для створення художніх образів. 
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ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП НАВЧАННЯ 

СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Анжеліка Попович (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-

Подільський, доцент) 

В умовах розвитку нової освітньої парадигми відбувається 
„перебудова змісту принципів, які зберегли своє значення 

в нових умовах, і з’являються нові принципи, в яких 

відбиваються нові вимоги суспільства до навчання” [5, с. 444]. 
Водночас принципи навчання історично конкретні й 

віддзеркалюють нагальні суспільні потреби [5, с. 444; 4, с. 74]. 

Під впливом соціального прогресу й наукових досягнень, у міру 

того, як виявляються нові закономірності навчання, 
накопичується досвід роботи викладачів закладів вищої освіти, 

принципи навчання видозмінюються, вдосконалюються. 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 287 

Сьогодні в навчанні стилістики української мови вагомим 

є застосування лінгвосинергетичного принципу. Подибуємо 
різні дефініції цієї дидактичної категорії: синергетичний, 

системно-синергетичний, акме-синергетичний, 

лінгвосинергетичний принцип (Л. Бєлєхова, А. Курінна, 
М. Оліяр, Н. Перхайло, Р. Пикалюк, В. Сидоренко та ін.). 

З методичного погляду на тлумачення означеного принципу 

звертають увагу З. Бакум, О. Бондаревська, О. Горошкіна, 

О. Караман, С. Караман, О. Копусь, М. Оліяр, Н. Остапенко, 
Н. Перхайло, В. Сидоренко та ін. 

О. Селіванова стверджує: „У гуманітарних науках 

синергетика розглядається як нова наукова парадигма, якісно 
новий виток системного підходу” [7, с. 35]. Провідними 

перспективними напрямами в методиці навчання мови 

щодо лінгвосинергетики мають бути проблеми породження 

мовлення і його функціювання у відкритій сугестивній 
мовленнєвомисленнєвій площині [3]. Важливо пробудити 

в майбутніх учителів-словесників лінгвосинергетичне уявлення, 

зокрема вміння віднаходити слова-образи, тексти-образи, 
створені в художніх творах або впродовж власного 

мовопродукування. Студенти повинні відчувати слово й 

відтінки його значень (наприклад, під час вивчення 
стилістичних синонімів). 

Лінгвосинергетичний принцип навчання стилістики – це 

принцип, за якого мова художнього твору вивчається 

як динамічна, рухлива, змінна система, що має специфічні 
закони самоорганізації й розвитку. Важливо в текстах визначати 

зовнішні й внутрішні чинники розвитку мовної системи й 

складники, які керують процесами її становлення, 
самоорганізації й функціювання. Цей принцип використовують 

під час з’ясування питань, пов’язаних із нестійкістю окремих 

мовних систем. Наприклад, у процесі вивчення стилістичних 
функцій лексичних засобів варто брати до уваги основні 

тенденції розвитку сучасної лексичної системи з урахуванням 

останніх змін (відкритість, динамізм, складність структури, 

нерівномірність і різні темпи розвитку окремих її шарів). 
Н. Боднарчук зауважує: „Текст як синергетичний об’єкт 

набуває властивостей спонтанної активності, яка реалізується 
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як здатність тексту впорядковувати не тільки самого себе 

(ендогенна активність), а й навколишнє середовище – 
концептуальні системи продуцента та реципієнта (екзогенна 

властивість)” [2, с. 26]. Розгляд тексту як лінгвосинергетичного 

об’єкта передбачає визначення його структури й ритмо-
мелодійних особливостей, взаємодії та впливу компонентів 

тексту, з’ясування наявності асоціацій декодування смислу, 

порівняння концептуальних систем автора тексту й реципієнта, 

а також функцій компонентів тексту тощо. 
Аспекти стилістичних засобів і прийомів навчання 

іноземних мов крізь призму синергетики досліджує О. Бабелюк, 

яка стверджує: „синергетична парадигма передбачає розуміння 
тексту як складної, відкритої та нелінійної системи, 

що функціонує завдяки взаємозв’язку власних елементів та 

підсистем під впливом регуляторних механізмів 

самоорганізації” [1, с. 11]. На заняттях варто вивчати 
стилістичні засоби й прийоми, які використовуються в тексті як 

когерентні (взаємозамінювальні, взаємопогоджувальні). 

Це зреалізовується в процесі аналізу сучасних 
постмодерністських творів українських письменників 

(Ю. Андруховича, Ю. Винничука, В. Діброви, С. Жадана, 

Б. Жолдака, О. Забужко, Ю. Іздрика, Леся Подерв’янського, 
Т. Прохаська та ін.). Студенти отримують такі завдання: 

виявити конотації нейтральних стилістичних засобів; з’ясувати 

компонентом якого стилістичного прийому є нейтральна 

лексика; схарактеризувати мовні особливості 
постмодерністського іронічного стилю письма, звернувши увагу 

на мовну гру; потлумачити, як прийоми традиційної поетики 

стають постмодерністськими; з художніх творів навести 
приклади використання графічних засобів: абстрактні 

типографічні фігурні тексти, ілюстрації, математичні знаки й 

формули, своєрідна техніка розподілу тексту на колонки, 
варіювання розміром шрифтів, розріджений шрифт, дефісація, 

подвоєння або потроєння букв, логографічні знаки, написання 

слів з великої або малої літери, усунення розділових знаків, 

графічний поділ рядків на фрагменти тощо. Під час вивчення 
фоностилістики увага звертається на фонетичну мовну гру, 

ефект мультимедійності та з’ясовується значення цих засобів 
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для сприймання тексту й створення емоційно-виражальних 

відтінків. 
Л. Пономарьова впевнена, що навчання мовленнєвої 

творчості – це мистецтво вчити володінню усним і писемним 

словом в процесі творення текстів різних стилів та жанрів 
[6, с. 3]. В основі цієї методики навчання повинен бути 

лінгвосинергетичний принцип. Співтворчість викладача й 

студентів спонукає до виголошення й написання творчих робіт 

різної тематики. Викладач мотивує студентів бути творчо 
активними, реалізовувати свої потенційні можливості. 

А. Курінна небезпідставно стверджує: „Синергетика 

словоцентричної діяльності є базовою і з’єднувальною ланкою 
всіх структурних компонентів мовної особистості (когнітивного, 

емоційного, мотиваційного), які перебувають під впливом 

соціальних чинників, формування мовної особистості впродовж 

лінгвосинергетичної навчальної діяльності передбачає навчання 
словотворчості й мовленнєвотворчості з урахуванням 

синергетичних знань” [3, с. 131]. Отож, застосування 

лінгвосинергетичного принципу сприяє вдалій підготовці 
студентів до мовленнєвотворчої діяльності. 
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СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

Олена Похилюк (Комунальний заклад вищої освіти 

„Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”, декан 
філологічного факультету)  

Збагачення активного словника учнів, удосконалення 

граматичної будови мовлення, оволодіння українським 
мовленнєвим етикетом значною мірою повинно здійснюватися 

засобами української фразеології, адже уміння правильно й 

доречно користуватися в усному та писемному мовленні 

фразеологізмами є ознакою високого рівня оволодіння мовою. 
Потреба в збагаченні мовлення учнів українською 

фразеологією визначила необхідність розробки ефективної 

системи роботи з фразеології на уроках української мови 
в загальноосвітній середній школі, зокрема в початкових класах. 

Теоретичне осмислення психологічних, лінгводидактичних 

основ методики роботи над збагаченням мовлення учнів 
початкових класів українською фразеологією, узагальнення 

передового досвіду вчителів початкових класів підтвердили 

актуальність порушеної проблеми. 

Ефективні шляхи збагачення мовлення учнів пропонували 
учені-психологи Л. Айдарова, М. Жинкін, Г. Костюк, І. Синиця 

та ін. Сучасна методика збагачення мовлення учнів українською 

фразеологією будується здебільшого на основі здобутків 
українського теоретичного мовознавства й передового 

педагогічного досвіду загальноосвітніх шкіл. 

Попри значні досягнення в останні десятиріччя у методиці 
початкового навчання, теорія й практика роботи 

над збагаченням мовлення та розвитком фразеологічного запасу 

учнів потребує глибшого аналізу, оскільки в дослідженнях 

не наводиться оптимальної кількості фразеологічних одиниць 
у мовленні молодших школярів, не аналізується роль 

фразеологічної синонімії, антонімії, багатозначності, 
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не акцентується увага на актуальних для розвитку усного та 

писемного мовлення учнів питаннях стилістичного 
співвіднесення фразеологічних одиниць, походження 

фразеологізмів української мови. 

Як відомо, одним із найголовніших завдань початкового 
навчання рідної мови є збагачення словника учнів. Успішне 

його виконання має велике значення для розвитку мовлення й 

мислення дітей молодшого шкільного віку. Розширення 

лексичного запасу учнів є необхідною умовою засвоєння 
не лише мови, а й інших дисциплін.  

До найяскравіших стилістичних засобів мовлення 

належать фразеологічні звороти, або фразеологізми. Як відомо, 
фразеологізми – стійкі словосполучення, які сприймаються 

як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному 

оформленні. Більшість із них мають оцінне значення, тобто 

відображають позитивну або негативну характеристику 
предмета, явища, вчинка. Фразеологізм, що вдало вживається, 

пожвавлює мовлення, робить його емоційнішим. Розуміння 

фразеологізмів під час читання художніх творів і перегляду 
фільмів, використання їх в усному й писемному мовленні є 

одним з показників високого рівня володіння рідною мовою.  

Фразеологізми є невід’ємною складовою українського 
фольклору, національним багатством мови. Вони точно, влучно, 

образно характеризують або називають усі прояви 

навколишнього світу. Ось чому допомогти школярам опанувати 

це багатство – важливе завдання початкової школи. Як зауважує 
М. Вашуленко, „практичне засвоєння молодшими школярами 

української фразеології набуває особливої актуальності 

у зв’язку з посиленням мовленнєвого спрямування початкового 
курсу української мови” [1, с. 164]. Це допоможе учням більш 

точно й лаконічно, експресивно й образно висловлювати власні 

думки. Водночас фразеологічна робота на уроках і 
в позаурочний час сприятиме поглибленню інтересу до 

вивчення мови, до усної народної творчості українського 

народу. 

Услід за О. Русаковою ми провели констатувальний 
експеримент. Дослідження проводилось у 4-А та 4-Б класах 

НВК „Загальноосвітня школа I-III ст.-гімназія № 30 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 292 

ім. Т. Г. Шевченка Вінницької міської ради”, у ньому було 

задіяно 51 учня. 
Експериментальна робота містила три варіанти завдань: 

1. У поданих реченнях підкреслити фразеологізми. 2. Дати 

визначення стійким сполученням слів. 3. Скласти речення 
з поданими висловами [3]. 

Початковою метою дослідження було виявлення в учнів 

вміння розпізнавати й знаходити фразеологічні звороти в тексті 

чи реченні. Тому в першому завданні експериментальної роботи 
учням запропоновано визначити в реченні фразеологічний 

вислів та підкреслити його. У бланках, переданих учням, були 

такі речення: 1. Говорив Семен, що вони те і вміють, як 
теревені правити. 2. А Василько бешкетував, водив за носа 

батьків. 3. Від ранку джура крутився, як муха в окропі, щоб 

поїсти хоч увечері. 4. Не раз голова боліла, а за розум брався. 

5. Дід у кузні протягнув: „Іване, зарубай на носі...”. 
З цим завданням успішно справилася тільки половина 

учнівського колективу. Були роботи, у яких учні не підкреслили 

жодну фразеологічну одиницю. 
У другому завданні учні повинні були пояснити 

фразеологічні звороти. У завданні використали ті стійкі 

сполучення, які є в підручниках з української мови 
для початкових класів, а саме: показати, де раки зимують; 

цокотіти зубами; пекти раків; легкий на руку; дерти носа 

вгору; знати, як свої п’ять пальців; каламутити воду; ніде голці 

впасти; золоті руки; як сніг на голову. Таке завдання 
для школярів виявилося складним. Не всі учні справилися 

з поясненням значення фразеологізмів.  

У третьому завданні запропоновано скласти речення 
з поданими фразеологічними зворотами, значення яких учні 

вже з’ясували в попередньому завданні. Заздалегідь було обрано 

такі фразеологічні одиниці: цокотіти зубами; дерти носа вгору; 
пекти раків. 

Результати третього завдання виявились невтішними. 

Повністю його виконала надзвичайно мала частина учнів 

(4,1 %). Деякі справились частково (22,7 %). Більшість учнів 
не склала речення із жодним сполученням слів (73,2 %).  
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Отже, можна зробити висновок, що введення 

фразеологічних зворотів у речення є для учнів дуже складним 
процесом, ніж, наприклад, розпізнавання в реченні чи пояснення 

їх значень. Більшість речень, складених учнями, скупі 

за змістом, прості за структурою. Окреслені помилки учнів 
пов’язані переважно з відсутністю знань або з неточністю 

розуміння семантики власне фразеологічної сполуки.  

Недоліки в засвоєнні фразеологізмів не обмежуються 

лише тим, що учні не розуміють їхньої семантики. Є чимало 
фразеологічних зворотів, цілком зрозумілих молодшим 

школярам. До них належать передусім ті, складові частини яких 

зберегли або майже зберегли своє лексичне значення 
(тільки його й бачили, брати за душу, не спускати ока, стояти 

на своїм, наступати на п’яти тощо) або ж ті, що поширилися 

в місцевому розмовно-побутовому мовленні. І все ж учні 

вдаються до фразеологізмів надзвичайно рідко. Мабуть, 
у процесі навчання діти зазнають надто великого впливу 

наукової і ділової мови, тому на уроках вислови, характерні 

для повсякденного мовлення, сприймаються ними як недоречні. 
Хоча  навчальна програма з української мови передбачає, 

що учні з 3 класу повинні ознайомлюватися з деякими 

найпоширенішими фразеологізмами та вміти пояснювати й 
вживати у власному мовленні опрацьовані за підручниками 

фразеологізми [2, с. 39]. Навряд чи треба доводити, що 

це негативно позначається на мовному розвитку школярів. 

На думку О. Русакової, починати ознайомлення 
з фразеологічними зворотами варто з перших років шкільного 

навчання [3]. Для такої роботи бажано використовувати 

фразеологічні вислови з чітко визначеним компонентним 
складом і стійкою структурою, найбільш поширені, доступні 

для розуміння учнів молодших класів. Як мінімум, 

треба довести до свідомості дітей суть тих фразеологізмів, 
що трапляються в текстах підручників, звертаючи основну увагу 

на особливості їхньої семантики. 

Оцінювання якості знань за даними експерименту 

показало, що в експериментальному класі з високим рівнем 
знань – 37,8% дітей, у контрольному – 28,6% дітей; з середнім 

рівнем знань в експериментальному класі – 8% дітей, 
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у контрольному – 5,3% дітей; з низьким рівнем знань 

в експериментальному класі – 54,2% дітей, у контрольному – 
66,1 % дітей. Отримані дані говорять про те, що в початкових 

класах проводиться недостатня робота над фразеологізмами. 

Як відомо, особливістю оволодіння українською мовою є 
те, що вона є не тільки предметом вивчення, але й 

найважливішим засобом виховання й розвитку особистості. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває розв’язання 

проблеми формування культури спілкування учнів з опорою 
на фразеологічне багатство української мови – стійкі 

сполучення слів, що репрезентують вербальне й невербальне 

спілкування. 
Уміння дотримуватися етичних норм завжди високо 

цінувалося в суспільстві. Знання норм етики, застосування їх 

у поведінці та мовленні свідчать про гарні манери. 

У мовленнєвій комунікації під цим розуміють володіння 
етикетною культурою, уміння контролювати свої почуття, 

емоції, керувати своїм характером, волею, поведінкою. 

Дотримання етикетних норм передбачає вияв таких якостей, 
як ввічливість, чемність, тактовність, уважність, 

доброзичливість, стриманість. Виражаються ці якості 

через певні мовленнєві дії. 
Виконуючи настанови навчальної програми, учителі 

мають якнайбільше уваги приділяти розвиткові мовлення учнів, 

розширенню їхнього загального й мовного світогляду. Істотну 

роль тут відіграє робота з фразеологізмами, ознайомлення 
з фразеологічним багатством української мови, вироблення 

навичок користування цими виражальними засобами.  
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ГІЛОЧКА ФРАЗЕОЛОГІЇ В ТВОРЧОСТІ 

ГРИГОРІЯ ПОЛОВИНКА 
Ігор Прусов (Комунальний опорний заклад „Теплівський 

НВК Станично-Луганського району Луганської області”, учень, 

член МАН) 

Наук. керівник – Щекатунова Н. А. 
Ніби чайка над вітрами лине, 

Як дітей усіх нас окриля, 

Є така країна – Україна, 
Найрідніша батьківська земля. 

(Г. Половинко) 

Мова віддзеркалює душу народу, його історію, вона багата 

й розмаїта як всесвіт. У ній закарбоване все, що пізнала, 
пережила й відчула людина. Пам’ять народу зберегла для нас 

чудові перлини народної мудрості – фразеологізми, які 

з глибини віків дійшли до нас і служать нам і далі. 
Актуальним є питання вивчення ролі сталих образних 

виразів у творах художньої літератури, адже фразеологізми 

допомагають краще відчути та зрозуміти світогляд 
письменника, осягнути таємниці яскравих образів народного 

слова. Мета розвідки – визначити функції фразеологічних 

одиниць, їх роль у розкритті внутрішнього світу поетичних 

образів Г. Половинка. 
Григорій Григорович Половинко – справжній майстер 

слова, поет з великої літери, людина з тонким відчуттям 

найменшого й найслабшого подиху цього світу, людина, 
яку віддано й гаряче, але стримано на людях, переповнюють 

почуття любові до України, до свого багатостражденного 

народу, до кожного деревця і травинки на цій землі, до 
малесенької комахи. Творчість письменника є загальновизнаним 

досягненням української літератури, вона ввібрала в себе 

невичерпні багатства лексики народної мови, дуже насичена 

фразеологічним матеріалом. З надзвичайною шанобливістю 
ставиться Г. Половинко до духовних скарбів українського 

народу. Народна поезія стала одним із факторів формування 
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естетичних принципів письменника, надала оригінального 

забарвлення його стилю. Він збирає, досліджує народну 
творчість, розкриваючи її красу і втілену високу майстерність. 

Особливо припали йому до душі фразеологізми – оті згустки 

народної мудрості і самого життя, які дають багатющий 
матеріал для дослідників. 

Аналіз творів дозволяє зробити висновок, 

що стилеутворюючим ядром у системі фразеологічних засобів 

мови письменника є „жива народно-розмовна стихія 
з відображенням у ній українського села… і те мовне оточення, 

на ґрунті якого Григорій Половинко виріс”. Перша група 

фразеологізмів, до якої ми включаємо фразеологічні зрощення і 
фразеологічні єдності, об’єднуються під загальною назвою 

ідеоматичні вирази: це стійкі вирази суєта суєт, у вус не дуємо, 

ковтнути ківш лиха, байдики бити, піднести гарбуза. До другої 

групи фразеологічних одиниць відносимо фразеологізми з 
меншим ступенем ідіоматичності: набивав собі вченістю ціну, 

перейти на мовчанки, орудувати язиком, в печінках сидять, 

печінки переїдає, вухом не вів, біда навчить, вскочить у халепу. 
До третьої групи відносимо прислів’я, приказки, крилаті 

вислови відомих людей, афоризми, народні та літературні 

вирази: „…Ми не бананова республіка, …ми люди від плуга”, 
„Старого вовка за хвіст не впіймаєш” „Дитя спить, а доля 

росте”, „Біда ніколи не ходить сама”. 

Отже, Григорій Половинко у своєму творчому доробку 

використовував фразеологізми, що властиві його життєвій 
позиції. У такий спосіб його твори набирають художнього 

колориту, який зрозумілий, простий для читача. Саме це 

є актуальним у наш час. 
 

ІНВЕРСІЯ ЯК ЗАСІБ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ 

В ПОЕЗІЇ В. СТУСА 
Альона Пчелінцева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка)  

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 
Василь Стус – високоосвічена й висококультурна людина, 

його творчість позначена багатством тематики, глибиною 
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філософських міркувань. Вірші В. Стуса – явище в літературі 

непересічне, це відтворений у віршованих рядках тернистий 
шлях, прокладений стражданнями до зірок, шлях митця, який не 

скорився, який став символом боротьби та свободи духу й 

творчості.  
Багатство мови творчого доробку письменника 

залишається актуальним для ґрунтовного вивчення. Дослідники 

акцентують увагу на специфічності поетичної мови цього 

видатного автора. Їхні розвідки засвідчили багатство лексики й 
різноманітність синтаксису поезій В. Стуса. Так, поетичний 

синтаксис був предметом дослідження в працях 

Д. Данильчука [1], А. Загнітка [2], Л. Офіренко [3] та ін. 
Мовознавці звертають увагу на те, що синтаксис його творів 

індивідуальний, а це дає підстави говорити про „типово 

стусівську” фразову побудову, про синтаксис, який 

спрямований на виключення дійсної реальності і створення 
самодостатнього світу, тобто витворення особливого образу 

поетичної реальності. Під час розгляду специфіки поетики 

Василя Стуса одним з головних завдань є з’ясування естетичної 
значущості синтаксичних характеристик тексту. 

Синтаксис у поетиці В. Стуса повною мірою наслідує 

авторську живу думку, він позначений виразною імпровізацією, 
формальною неприборканістю, хоча за цією простотою 

ховається пекельна праця над текстом, шліфування матеріалу. 

В. Стус користувався різною ритмічною довжиною поетичних 

фраз для того, щоб досягти необхідного естетичного впливу 
на читачів, він підсилює значущість слова за рахунок дієвих, 

підібраних відповідно до суті конкретного твору, впливових 

чинників, що наближає синтаксис його поезії до синтаксису 
живого розмовного мовлення. 

Тому, поетичний синтаксис письменника є важливою 

формою вираження експресивності його художніх текстів, 
де одним з найвагоміших засобів є інверсія.  

Інверсія – це фігура стилістики, суть якої полягає в тому, 

що слова в реченні мають незвичне розташування, яке порушує 

прямий порядок слів і певною мірою визначає мовний стиль 
поета. Це додає висловленню емоційно-смислового 

увиразнення. Інверсія уживана найчастіше в ліриці, може бути 
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зумовлена вимогами віршового розміру, впливає 

на ритмомелодику поетичного твору, витворює своєрідні 
ритмічні нюанси, які неможливо показати за нормативного 

синтаксичного ладу: Гойдається вечора зламана віть, / 

як костур сліпого, що тичеться в простір / осінньої невіді 
[4, с. 6]; Кружляє мак. А над смараґдом луки / уже нависло 

небо гробове [4, с. 8]; Звелася длань Господня / і кетяг піднесла 

/ над зорі великодні / без ліку і числа [4, с. 10].  

Синтаксично інверсований порядок членів речення сприяє 
виділенню найвагоміших, на думку автора, слів у поезії: 

…Сонце підіб’ється і чорні заворушаться жуки… / Сміється 

світ. Недобре так сміється [4, с. 51]. Українська мова хоча й 
має властивість вільного порядку слів у реченні, проте більш 

звичним є розміщення присудка після підмета. В. Стус у цьому 

контексті використовує зворотній порядок розташування 

головних членів – хіазм, внаслідок чого увага акцентується 
на предикаті; для автора важливо показати, що робить світ тоді, 

коли ліричний герой чекає арешту – світ сміється. Хіазм 

сприяє увиразненню віршового мовлення і відтворенню 
внутрішніх переживань і почуттів ліричного героя.  

Порушення прямого порядку слів також зумовлене тим, 

що логічний наголос падає на початок або кінець речення, 
тому автор і намагається розташувати в цій позиції слова, 

які несуть найбільше смислове навантаження: Біда так тяжко 

пише мною. / Так тяжко пише мною біль. / В безодні – 

ти. А погорою – / веселий бекет божевіль [4, с. 137]. 
З допомогою інверсії В. Стус виділяє також другорядні 

члени речення, якщо вони несуть у поезії основне смислове 

навантаження: Схилившись до багаття давніх спогадів, / 
на цій безмежній виглухлій розпуці, / де ані зір, ні місяця нема, / 

де навіть вітер не подме, я грію / пограбілі долоні… [4, с. 37]. 

Відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим 
зворотом, акцентує увагу на способі дії: ліричний герой гріє 

долоні, схилившись до багаття давніх спогадів, тобто спогади 

гріють душу авторові. 

Інверсовані означення, узгоджені й неузгоджені, окрім 
забезпечення відповідного віршованого розміру, покликані 

виділити певну значущу ознаку зображуваного: Господи, з ним / 
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нехай порідниться навернений рід / отой, що принишк 

попід товщею неб / – залізних, із пластику, шкла і бетону 
[4, 12]; Ось він, довгожданий дощ (як з решета!) – / заливає 

душу, всю в сльозах [4, с. 27]; І враз – ріка! З розлук правікових, 

найшла і захопила [4, с. 30]. 
Серед багатого арсеналу синтаксичних засобів, якими 

послуговується В. Стус, інверсія відіграє важливу роль: 

допомагає авторові відповідно заримувати поетичні рядки, 

вписати їх у певний розмір, а також закцентувати увагу читачів 
на тих мовних елементах, які через свою неприродну позицію 

в структурі конструкцій набувають більш виразного емоційного 

звучання. 

Література 

1. Данильчук Д. В. Поетичний синтаксис Василя Стуса 

в аспекті художньої комунікації : автореферат дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук / Дмитро Васильович 
Данильчук; Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка, 2006. 20 с.; 2. Загнітко А. Синтаксичний 

макросвіт Василя Стуса // Василь Стус в контексті європейської 
літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф., 

присвяченої вшануванню пам'яті письменника, 

літературознавця, мислителя і громадянина. Донецьк, 20 –
 21 вересня 2001 р.; 3. Словник поетичної мови Василя Стуса. 

Рідковживані слова та індивідуальноавторські новотвори. 

Уклад. Л. В. Оліфіренко. Київ : Абрис, 2003. 90 с.; 4. Стус В. С. 

Палімпсести. „Мультимедійне видавництво Стрельбицького”, 
2015. 199 с. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІКОДОВОГО ТЕКСТУ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ 

Владислав Радченко (ДЗ „Луганський національний 

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

Наук. керівник ‒ проф. Нікітіна А. В. 

Практика роботи вчителем української мови переконує 

в тому, наскільки складно зацікавити сучасних учнів 
навчальним предметом, сприяти розвитку їхніх творчих 

здібностей. Це спонукало до пошуку шляхів удосконалення 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 300 

роботи з текстами, зокрема й з різними видами полікодових 

(креолізованих) текстів. Ефективна робота з полікодовими 
текстами зацікавлює учнів, викликає в них позитивні емоції, 

бажання вчити українську мову, надихає на творче виконання 

завдань, загалом робить уроки продуктивними.  
Полікодові тексти виникають унаслідок злиття 

вербальних та невербальних засобів передачі інформації. 

Такі тексти мають градацію відповідно до ступеня злитості 

(спаяності) в них вербальних і невербальних компонентів: 
гомогенні – вербальні тексти; тексти з частковою креолізацією – 

паралінгвістично активні тексти; тексти з повною креолізацією 

– параграфемні (візуальні, іконічні, паралінгвістичні) [1]. 
Полікодовий текст має не тільки особливу структуру 

з вербальними та невербальними елементами, але й своєрідні 

механізми засвоєння репрезентованого ним змісту. 

Така своєрідність визначається формальною та смисловою 
взаємодією гетерогенних складових частин. Полікодовий текст 

розглядається як цілісне когнітивно-комунікативне і 

семіотично-гетерогенне утворення, що складається 
з компонентів, які належать до різних знакових структур ‒ 

вербальної та невербальної, що активно залучає емоційну сферу 

людини до сприймання інформації. 
Полікодові тексти як засоби навчання української мови 

містять певні притаманні їм методичні ознаки, властивості ‒ 

тобто той методичний потенціал, що дає змогу використовувати 

їх з навчальною метою. Тексти з гармонійним поєднанням 
вербального й невербального компонентів можуть виконувати 

різноманітні методичні функції залежно від мети використання 

на уроках, застосовуваних учителем методів і прийомів 
навчання, індивідуальних особливостей учнів. 

Полікодовий (креолізований) текст є засобом навчання, 

„що вимагає від учнів аудіо-зорового сприйняття не тільки 
вербального, а й невербального (іконічного) складника, 

спрямовує школярів на креативність у рецептивній і 

продуктивній мовленнєвій діяльності” [2, с. 222]. 

Під час використання полікодових текстів на уроках 
слід бути з дітьми „на одній хвилі”, бо якщо учні 

не розумітимуть, що від них вимагають, то застосування текстів 
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з різним комунікативним кодом не дасть позитивних 

результатів. Учитель повинен добирати завдання з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей своїх учнів. Наведемо 

приклади таких завдань з власного досвіду роботи в школі. 

На уроках української мови в 5 класі під час вивчення 
теми „Будова слова. Орфографія” написання префіксів пре-, 

при-, прі- викликало труднощі у більшої частини класу. 

Щоб стимулювати запам’ятовування п’ятикласників, було 

використано ілюстрації, які детально тлумачили правило (таких 
картинок дуже багато в мережі Інтернет). Коли учень не лише 

чує, а й бачить інформацію, то краще запам’ятовує. 

Перед учнями було поставлене таке завдання: відредагувати 
речення зі спільнокореневі слова таким чином, щоб вони 

відповідали змісту картинок коміксу. Самостійна робота 

подавалася у вигляді цілісної історії-коміксу. Діти поставилися 

до такого виду роботи із цікавістю, виявили творчі здібності.  
На уроках розвитку зв’язного мовлення завдання полягало 

в тому, щоб учні склали висловлювання на одну з тем 

за допомогою серії ілюстрацій. Процес створення власної історії 
викликав у дітей неабиякий інтерес та активізував їх роботу. 

Здивував той факт, що навіть ті учні, які не дуже прагнули 

до навчання, з величезним ентузіазмом старалися та вигадували 
свій власний комікс. По завершенню уроку п’ятикласники 

читали власні історії один одному, а потім усі разом 

конструктивно критикували, аналізували та визначали кращу 

роботу.  
Робота на уроці з використанням полікодового тексту – 

це запорука успіху не тільки для учня, але й для вчителя. 

Використання таких завдань передбачає врахування вікових 
особливостей учнів, їх зацікавлень та уподобань. Кожна дитина 

має змогу розкрити свої індивідуальні творчі здібності, 

така робота охоплює весь клас, а значить – урок зацікавлює та 
створює позитивну атмосферу. 

Цікавою для учнів виявилася робота з текстами-

пікторгамами. „Піктограма (від лат. pictus ‒ намальований і гр. 

graphö ‒ пишу) ‒ малюнкове письмо, використовуване 
у психології як методичний засіб при вивченні 

опосередкованого запам’ятовування [3, с. 331]. Це умовний 
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малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів тощо. 

Методику піктограм запропонував нейропсихолог О. Лурія ще 
в 1936 році. Спочатку вона призначалася тільки для клінічних 

досліджень, однак простота та інформативність методу дотепер 

дозволяють розширювати сферу її застосування й у методиці 
навчання української мови.  

Сутність методики полягає в передачі якого-небудь 

вербально поняття через його образ. Наприклад, завдання 

для учнів 5 класу: до поданих смайликів (графічних зображень 
емоцій) доберіть спільнокореневі слова різних частин мови 

(іменник, прикметник, дієслово); виконайте фонетичний розбір 

цих слів. Для виконання такого завдання необхідно клас 
поділити на групи. 

Методичний потенціал полікодових текстів 

відображається не лише у створених учителем наочних 

матеріалах, а й у можливості створення таких текстів, зокрема 
коміксів, самими учням, завдяки чому може відбуватися більш 

глибоке засвоєння учнями навчального матеріалу. Прикладом 

такого завдання може слугувати розробка учнями серій коміксів 
на уроках української мови.  

Виконання таких завдань потребує посиленої уваги та 

підготовки. Саме використання полікодового тексту надихає 
учнів на творчість, зацікавлює їх та стимулює до активної 

розумової діяльності. Творчі завдання розвивають мовлення 

дітей та критичне мислення, уміння презентувати свою роботу 

та аналізувати почуте та побачене. Робота з полікодовими 
текстами пробуджує інтерес до творчості та пізнання нового 

на уроках української мови. 

Отже, полікодовий текст як лінгвістичне й методичне 
поняття можна визнати важливим і таким, що потребує 

активного подальшого дослідження, розроблення посібників 

з прикладами завдань на основі текстів з різними 
комунікативними кодами. 

Література 
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная 

коммуникация (на материале креолизованных текстов): учеб. 
пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. М.: Издательский центр 

„Академия”, 2003. 128 с.; 2. Нікітіна А. В. Полікодові тексти 
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як лінгводидактичні засоби навчання української мови / 

А. В. Нікітіна // Наукові записки Бердянського державного 
педагогічного університету. 2015. Вип. 3. С. 219 – 223. 

3. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / 

під кер. В.Б.Шапаря. Х. : Прапор, 2009. 672 с. 
 

ОБРАЗ ДІВИ-МАРІЇ У ДРАМІ ГАННИ ГАЙВОРОНСЬКОЇ 

„БУЛАВА” 

Владислав Радченко (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрант) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 
Світогляд українського народу – це результат тривалої 

трансформації уявлень, які формувалися від епохи 

середньовіччя до модерного часу. Завдяки впливу християнства, 

апокрифічної літератури та фольклору, українці пов’язують своє 
світосприйняття з вшануванням сакральних осіб. Велика 

частина народної творчості звертається до біблійної тематики: 

про Бога, Ісуса Христа, Діву-Марію тощо. Особливе місце 
в українській духовності посідає образ Божої Матері – символ 

чистоти, непорочності, святості, берегині роду людського. 

Образ Діви-Марії має своє відображення не лише у творчості 
народу, а й в творчому доробку митців усіх часів.  

Багато українських письменників у своїх творах 

звертаються до образу Діви-Марії, зокрема у Т. Шевченка, 

І. Франка, М. Хвильового, Є. Маланюка, П. Тичини тощо. 
Кожен автор розкриває цей образ по-своєму: у одних 

Божа Матір – символ любові та материнства; у інших – 

це багатостраждальна Україна. 
У своїй творчості до образу Діви-Марії звертається і 

письменниця з Луганщини – Ганна Гайворонська. Її драматична 

п’єса у віршах „Булава” демонструє читачеві головну героїню 
твору – це дівчина Галя. Вона справжня донька свого народу, 

патріот, який бореться за безхмарне майбутнє своєї Батьківщини 

– Діва-Марія. „Марія” – це безнадійна розпука, не песимізм. 

Це трагедія, яка викликає в нас гнів і кличе до рішучої боротьби 
з тими, хто заподіяв і заподіює кривду мільйонам. У творі образ 
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Галі нагадує Божу Матір, бо вона з’являється на перехресті 

зруйнованих сіл, зламаних доль.  
Вона, не шкодуючи себе, йде у широкий світ боротися 

з несправедливістю та кривдою. Дівчина мріє про кращу долю 

для свого народу та України, а тому хоче знайти священну 
булаву: „– Коли знайду я Булаву, / все забуяє. / Я вірю в це, 

дідусю. / Я це знаю, / бо йдуть за мною цілі покоління, / 

очищення, спасіння просять” [1, с. 21]. Символізм цієї п’єси 

обертається навколо Булави – символу віри у Бога, символу волі 
українського народу. А Галя – це посланець від Бога, месія, який 

може все змінити ціною власного життя: „Тож я з колиски марю 

Булавою, / яку вкраїнський люд занапастив, / як символ волі. 
От віднайти б…” [1, с. 8]. 

Головна героїня твору розуміє, що окрім неї ніхто 

не зможе витримати цей тягар. На її боці постає привид Жанни 

Д’арк, символ борця за добробут та волю свого народу, 
яка надихає Галю на боротьбу за краще майбутнє рідного краю: 

„Тоді іди. Й народ увесь веди, / до Бога, праведності, щастя” 

[1, с. 7]. Нелегку долю месії намагається розділити з дівчиною і 
мандрівний філософ – Жебрак. Сучасний Г. Сковорода, який 

також прагне змінити свою рідну землю, знайти правильний 

шлях до її розвитку. Він також підтримує Галю у її задумі:  
„– То йди. / Благословить тебе нехай народ. / Але, як хочеш, 

я піду з тобою. / З моєю головою тобі я стану у пригоді. / 

Не так самотньо буде нам удвох / долати цей чортополох” 

[1, с. 22].  
Дівчина жертвує своїм добробутом, коханням, сімейним 

затишком заради щастя свого народу: „– Нічого. Хтось повинен 

/ себе покласти на вівтар жертовний / України. / То ж першою 
прозріла я. / А потім іншим видко стане” [1, с. 43]. Вона не 

відповідає взаємністю коханому хлопцеві, бо боїться, що він не 

витримає тяжких пошуків священної булави. Її побоювання 
справджуються: „– Життя у нього не козаче – / а собаче. Він 

став, як палець, / схуд і почорнів, / лиш гострі очі блискають  

з-під брів. / А як іде на люди, / то б’є себе у груди: / – Це я, 

не Галя, я / повинен був іти в світи” [1, с. 43]. 
Образ Галі – трагічний. Він викликає глибоке співчуття 

та сум „– Вже обійшла я / двадцять п’ять земель / і двадцять 
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п’ять джерел / і джерелиць очистила / затерплими руками. / 

Я йшла у дощ, у сніг, / у куряву. / Я шукала Булаву” [1, с. 42]. 
Та на заваді всіх Галиних сподівань і надій постає зло – її 

найкраща подруга Орися „– Як душить заздрість. / Якби 

не так. Ти слави захотіла? / Ось тут твоя, голубонько, й 
могила. / Ось тут, у цій світлиці, / ти знайдеш смерть – / не 

Гриця” [1, с. 45]. Заздрісна подруга напуває отруєним трунком 

головну героїню, і Галя гине: „– Сама лишишся ти / без голови. / 

І без дурацької своєї Булави” [1, с. 45]. 
П’єса „Булава” була написана на зорі першої річниці 

незалежної України. У цьому творі лунає біль, філософські 

роздуми, заклик до дії, до очищення душ, джерел, праматері 
землі.  

Ганна Гайворонська твір розмежовує на добро і зло. Усі 

персонажі твору є або позитивними (Галя, Мати, Гриць, Жанна 

Д’арк, Жебрак та ін.), або різко негативними (Орися, 
Наркомани, Жінка). Письменниця наголошує на тому, 

що потрібно дотримуватись Закону Божого, уникати грішних 

думок, учинків. Людина не повинна робити злі справи, зло і 
безвір’я знищують, не залишаючи по собі жодного сліду. 

Драма одночасно існує у двох світах. Вона перегукується 

з сучасністю, але і звертається до минулого. Автор не загострює 
увагу на відрізок часу описаний у творі. У п’єсі давній 

український колорит тісно переплітається з жахливими реаліями 

сьогодення – забруднення природи стронцієвими 

радіонуклідами, деградація молоді, її залежність від алкоголю та 
наркотичних речовин, безмежна байдужість суспільства до своєї 

країни, відсутність прагнення до змін на краще життя. 

„Ось тому люди й нещасливі. / Нічого й не росте як слід, / хіба 
що терен, бузина та глід” [1, с. 21]. 

Поетеса майстерно інтерпретує образи Діви-Марії, 

Матері-України, Жебрака-філософа, Ісуса Христа, Жанни Д’арк 
та кривдників українського народу. 

У драмі „Булава” Ганна Гайворонська використовує 

велику кількість художніх засобів.  

– епітети: пахке суцвіття, молода ніч, непорочні зорі, 
збайдужілі люди, зоря ясна, нескорений вогонь, Україна 

оновлена, очищена, людське горе, рідна кров, гріх великий. 
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Змальовуючи образи головних героїв, автор вживає сталі 

епітети: Гриць – стрункий, ставний, гожий; Галя – прекрасна, 
гожа, чиста, горда, янгол божий;  

– метафори: вдивляється у душу Україна, сяєвом 

умитись, очі відполоскати, вірші плели, подвиг доносили, 
клекочуть сльози, в сопілку виграє ранковий вітер, верби 

причесали довгі коси, вогонь на раменах спочиває; 

– порівняння: люди, мов привиди німі; крила, неначе в 

янголяти; я тобі, немов святій, молюсь; мов блискавиця, 
розросталось; мене, мов відьму, кинули в огонь; мов ватра, 

світить жах; звалилась з неба, неначе та зірчина; вчахнеш, 

як стара верба; вся, наче заніміла; руки, мов ластів’ята; сива, 
як ця осінь; за подолом, як за стодолом; ламай мене, як бузину; 

– антитеза: був красень парубок – тепер зачах; правда – 

недоля; великого – малого; близькі – далекі люди; продає – 

купує; співає алілуя – множить гріх; борець – злочинець та інші. 
Ганна Гайворонська вважає, що лише силою великої 

віри, любові, праведності можливо змінити цей світ, зробити 

щасливою нашу Україну-неньку і людей, які на ній живуть.  

Література 

1. Гайворонська Г.А. Булава. Луганськ: АТ 

„Укрроспроммаш”. 1997. 52 с. 

 

ПОХОДЖЕННЯ ПРІЗВИЩ УЧНІВ ТЕПЛІВСЬКОГО НВК 

Олена Рамазанова (Комунальний опорний заклад 
„Теплівський НВК Станично-Луганського району Луганської 

області”, учениця, член МАН) 

Наук. керівник – Щекатунова Н. А. 
Ім’я родини – це перша згадка, 

Й загадка в естафеті поколінь. 

(А. Непокупний) 
У минулі віки єдиних, уведених державою норм 

ідентифікації особи не існувало, і в адміністративно-юридичній 

практиці для позначення людини використовували різноманітні 

мовні засоби. Сучасне прізвище, як і повне офіційне 
найменування людини, що складається з імені, імені по батькові 

та прізвища, – явище нового часу. Прізвищем називають 
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оформлену офіційними документами родову назву людини, яка 

приєднується до її імені і яку людина одержує після народження 
або у шлюбі та, як правило, передає своїм нащадкам. Історія 

не знає такої епохи, коли б у людини не було імені. Отож, коли 

виникла потреба розрізняти людей, які мали однакові імена, 
а згодом створити постійні родові назви, то, природно, 

першоосновою для творення цих назв стали саме імена – 

переважно імена батька, матері, діда чи іншого предка. 

Від прізвищ треба відрізняти прізвиська (вуличні клички), 
які живуть і нині в українських селах. На відміну від прізвищ, 

вони не оформлені ніякими особовими документами. Велика 

кількість теперішніх родових прізвищ виникла саме з колишніх 
прізвиськ. 

Мета розвідки – дослідити походження прізвищ учнів 

КОЗ „Теплівський НВК Станично-Луганського району 

Луганської області”. 
Прізвища, утворені від імені, становлять серед 

українських та інших слов’янських прізвищ дуже помітну й 

кількісно значну групу [1]. Фіксуємо відіменні прізвища, 
наприклад: Пархоменко – від Пархом, Гордійчук – від Гордій, 

Івановський – від Іван, Яковлюк – від Яків, Авагімов – від Авагім, 

Петрова – від Петро, Філатова – вд Філат. 
Джерелом виникнення родових прізвищ може бути назва 

місцевості, де проживав або звідки походив основоположник 

роду. Наприклад, Валуйський (від міста Валуйки Білгородської 

області), Боровськов (від міста Боровське Калузької області). 
Є прізвища, які вказують на національне походження 

основоположника роду, а саме: Негря, Кузюбердін, Туркін. 

Надзвичайне розмаїття типів прізвищ виявляється 
у великій групі найменувань, що вказують на ремесло, 

професію, вид заняття першого носія прізвища. Ці прізвища 

у своїй сукупності дають можливості уявити життя України 
цього періоду в таких аспектах: ремесло (Бондаренко, Гончаров, 

Сапожников); сільське господарство (Пшеничний, Колосков, 

Чепіга); мисливство (Сойкін, Галкін, Воробйова, Птицина).  

Значну групу прізвищ складають ті, основою для творення 
яких стала характерна особиста ознака, що виділяла людину з її 

оточення: за зовнішніми ознаками могли вказувати на будову 
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тіла (Шарков, Коротков), на колір та тип волосся (Лисенков, 

Бєляєв), на плаксивість і безпорадність людини (Бутко). 
Від назв страв походять прізвища Кулешов, Караваєва, Калінін, 

Сухаревський. 

Отже, прізвища – це жива нитка, яка зв’язує нас із рідним 
народом, батьківщиною та її культурою. 

Література 

1. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: 

Словник-довідник. 3-тє видання, виправлене/ За ред. 
В.М. Русанівського. К: Наукова думка, 2005. 334с. 

 

РЕЦЕПЦІЯ СЕЛА В РОМАНІ „СЕЛО НЕ ЛЮДИ” 
ЛЮКО ДАШВАР 

Каріна Руденко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 
Наук. керівник – доц. Негодяєва С. А. 

Творчість сучасної херсонської письменниці 

Люко Дашвар (Ірини Чернової) є малодослідженою, хоча її 
літературна діяльність була нагороджена значною кількістю 

відзнак. Її епіка належить до явищ масової літератури, яка 

на межі ХХ–ХХІ ст. почала набирати постмодерного характеру, 
тобто вміщувати в одне мистецьке явище й примітивно-

клішовані, і глибоко оригінальні концептуальні речі. Нинішнє 

масове мистецтво має ознаки міксу, еклектики, 

інтертекстуальності; іронічну тканину такого твору можна 
витлумачити на кількох рівнях. „В інтер’єрі постмодернізму” 

(Н. Корнієнко) масова література / культура найочевидніше 

окреслюється в координатах „комерційно успішної”, 
„тиражованої”, „популярної” на противагу саме „маргінальній”, 

„некомерційній”, „невідомій”, „андеґраундній”, „забутій” тощо 

[4]. 
Мета розвідки спрямована на дослідження сучасності 

України у романі Люко Дашвар „Село не люди”; на прикладі 

авторської концепції образотворення буде розглянуто вплив 

міста, села, родини, соціальних чинників на формування 
особистості на початку ХХІ ст. в епоху руйнації ідеологій, 

морально-етичних цінностей, світоглядних і релігійних систем. 
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Рецептивна естетика акцентує на проблемі сприймання 

художніх творів, які доносять до читача свій задум, збуджуючи 
емоції адресата, активізуючи його увагу. Систему засад цієї 

теорії розробили Вольфганг Ізер та Ганс-Роберт Яусс. Вони 

наголошували, що мова йде про естетику сприймання, а 
не творчості, відповідно вона не несе в собі об’єктивну оцінку 

письменства. Інтереси науковців були спрямовані на сучасника, 

який має можливість творити власний текст з будь-якого 

іншого. Адже рецептивна естетика передбачає можливість 
виникнення безлічі ідей та думок, не запрограмованих автором 

у своєму творі. І навпаки, читач просто може не звернути увагу 

на міркування, закладені митцем. Таким чином, міметична 
настанова художнього твору набуває віртуального, 

провокативного сенсу [6, с. 381]. 

Джерелознавча основа прози Люко Дашвар – явища 

реального життя. В одному з інтерв’ю письменниця говорить: 
правда неймовірніша за вигадку. У романах вона подає модерну 

інтерпретацію вічних тем. Завдяки стилю написання її художні 

твори легко піддаються читанню, хоча сюжет вражає своєю 
відкритістю та відвертістю, наприклад, історія підлітків Сашка й 

Сергія з роману „Село не люди”, які залили собі в статеві органи 

віск, щоб стати справжніми чоловіками та сподобатись 
дівчатам. 

Творам Люко Дашвар притаманна ознака 

інтертекстуальності. Письменниця вправно обігрує в заголовках 

сталі чи відомі фрази, і цей парадоксальний прийом привертає 
увагу до назви твору: „Село не люди” ‒ парафраз ідіоми „село і 

люди”, що підкреслює депресивний стан сучасного українського 

пострадянського села. 
В основі твору історія кохання Катерини – молодого дівча 

та Романа – одруженого чоловіка. Потрапивши на самосуд села, 

Катерина втікає до Києва. Але й там на неї чекає не краще 
життя. Приниження у професорській родині, де її ледь 

не зґвалтував господар, змушує Катерину повернутися назад 

у Шанівку, щоб стати відункою замість баби Килини. Історія 

кохання є типовою, життєвою ситуацією для нашого 
сьогодення. В інтерв’ю про прототипи своїх героїв авторка 

зазначає: „У селі немає півтонів. Можливі лише крайнощі: 
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стовідсоткова невинність, моральна й фізична, або повна 

розбещеність. Катерина ‒це збірний позитивний образ” [5]. 
Сюжет захопливий. Є село періоду 90-х із великою 

кількістю впізнаваних деталей. Є любов (радше захоплення)  

13-річної дівчини до 30-річного батька її однокласника. 
Є образи сексуально стурбованих підлітків, археологічно 

підкованих зайд та київського професора-українофіла з родиною 

і мопсом. Є фольклор (авторка знається на звичаєвому праві), 

містика (відьма присутня). Є смерті. Маємо повноцінний 
сільський трилер. 

Суспільний устрій роману „Село не люди” базується 

на змалюванні села як локалізованого „маленького суспільства” 
з власними традиціям, звичаями, мораллю, що диктує правила 

поведінки його мешканцям. 

Найголовнішим моментом роману „Село не люди” 

виступає таке твердження, що давно закріпилося й стало певною 
характеристикою: „У селі все про всіх знають. Нічого не 

приховаєш”. Здавалося, що така позиція не здатна вплинути на 

права і свободу її мешканців. Та суспільний устрій декларує свої 
правила: „Хтось скаже таємницю, а вранці все село знатиме. 

Село не мовчить. Плітками живе і дихає” [1, с. 20]. 

Говорячи про образ сучасного села, Люко Дашвар 
намагається бути дуже об’єктивною. Саме тому її романи 

виглядають так реалістично. Авторка не ідеалізує село, а, 

навпаки, змальовує всі його сторони: сільські картини життя й 

„сільські жахи”, що вражають реципієнта. Люко Дашвар образ 
села намагається розщепити на дві частини: соціокультурну та 

психологічну.  

Соціокультурний бік образу села в романі „Село не люди” 
відображає побут, культурні традиції та зв’язки селян, погляди 

на життя, моральні цінності. 

Побут селян змальований авторкою дуже достовірно, 
особливої уваги вона приділила важкій праці, що стала 

невід’ємною частиною „існування села”. Авторка акцентує 

увагу на праці жінки, змальовуючи її реалістично-іронійними 

фарбами: „Глухої, як баба Килина, вересневої ночі, коли мамка 
від утоми просто засинала під татком, а він, чортяка, все 

не вгамовувався…” чи: „Уся Шанівка у свідках: сонцю ще 
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ніколи не вдавалося мамку розбудити. Завжди вона попереду. 

От і сьогодні: надворі тільки сіріє, а мамка вже підскочила” 
[1, с. 37] – відтворено жахливі картини побуту селянської жінки. 

Праця як символ благополуччя стає рушійною силою 

життя в селі. Часто праці надають більшого значення, 
ніж вихованню дітей: „Катруся! То допоможеш таткові?.. 

Мамцю, ти ж казала, щоб до школи…, Як не підеш із батьком, 

знову нап’ється… Корови розбредуться, сусіди 

скаржитимуться… Ану кажи, які у вас сьогодні уроки? Важливі 
чи не дуже?” [1, с. 98].  

Село характеризують самі герої роману: „Село – не люди, 

– відповів Ігор. – Розглядати село як скупчення людей – 
величезна помилка. Село – це традиції, це скарбниця нації, 

це продовження природного способу життя на противагу 

звихнутій урбанізації” [1, с. 65]. Дуже важливим є діалог двох 

героїв, які висловлюють своє ставлення до села, його побуту, 
звичаїв: „Село повертає розуміння істинних людських 

цінностей. Радість простого… Оці зів’ялі квіти… А ця колюча 

стерня… А небо… А ця тиша…У мене відростають крила. 
Я хочу влитися у цей світ. Я хочу тремтіти від захоплення й 

відчувати щастя бути тут. Віднайти невідомі старі пісні – 

не проблема. Проблема – зробити це, відчуваючи себе частиною 
цих пісень, частиною кургану, людей, які навколо нього 

живуть” [1, с. 70].  

Психологічний бік образу села криється у його стійкій 

моралі щодо поведінки людей. Люди в романі відгороджені 
від цивілізації, живуть усталеними постулатами сільської 

моралі: „Від села не сховаєш радості, а смутку і поготів”. Хоча 

з перших сторінок ми розуміємо, що казковий мотив про три 
дороги відкриває зовсім не казкові горизонти: „За Шанівкою – 

три ґрунтові дороги. Після дощу всі три – суцільне болото… 

Однією підеш ‒ за п’ять кілометрів потрапиш до сусідньої 
Килимівки зі школою, куди шанівські діти бігають, та облізлим 

клубом, де дядько Степан вечорами п’є горілку з мужиками… 

Друга дорога веде до розваленої ферми, де колись, мамка казала, 

три тисячі корів ревли, їли комбікорм, доїлися та давали 
роботу… Третя дорога незабаром уже стежинкою стане. Ніхто із 
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шанівців не розуміє, хто й навіщо проклав свого часу цю колію 

до кургану” [1, с. 24]. 
Люко Дашвар характеризує село „за героєм”, 

використовуючи промовисті портретні деталі й замінюючи 

зображення показом. Уявлення про сучасне село формує образ 
Романа, руки якого загрубілі від важкого, вказують 

на виснажливу та тяжку працю, не лише його, а й усіх сучасних 

мешканців українських сіл. 

У романі „Село не люди” авторка вдало вплітає уламки 
міфів, наприклад, міф про світове дерево, яке у творі символізує 

дерево буття українства: „Бачите? Гарноцвіте! Листя – і зелене, 

і червоне. Гілки різні – і прямі, і криві, і малі, і грубі. Оце ви і є. 
Культура ваша. А якою їй бути – тільки коріння знає.Оте саме, 

що у землі, у багнюці, без повітря, без кольорів. У чорному поті. 

Знай трудиться, аби гілки з листям на світ витріщалися!” 

[1, с. 70]. Отже, українське село – основа української 
суспільності, на яких тримається весь український світ, а селяни 

– як останні з могікан: „Помруть – і ніхто вже не прийде на їхнє 

місце… Тоді й листю гаплик” [1, с. 71]. 
Типовими українцями постають кияни, які сповідують 

принцип „Моя хата скраю”. Вони не йтимуть в ім’я ідеї протии 

течії: „Ми… Два дурні листочки… Нявкнемо – а на нас гора 
листя! Засипле! До землі притисне. І будемо гнити, братику… 

Буде могнити…” [1, с. 71]. 

Отже, у романі „Село не люди” Люко Дашвар 

центральною постає рецепція села, що розкривається 
через характери та дії героїв. Так, для Катерини, київський світ 

є чужим та незрозумілим. Вона не пристосовується до умов 

сучасного життя міста. Авторка проводить її усіма закутками 
Києва, показуючи деморалізацію міського населення. 

У Люко Дашвар образ села не стандартизований, 

це спроба рефлексії над образом, прагнення осмислити село 
як межовий простір художнього світу, розкрити через його 

архетипальну силу над сучасною людиною питання 

екзистенційного страху перед смертю, самотністю, вічністю, 

хаосом існування тощо. 
Архетип села в українській літературі ХХІ ст. переживає 

складні трансформації: він є і важливим елементом національної 
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пам’яті як послання різних культурних епох, втіленням 

розмаїтих культурних контекстів доби або, навпаки, – 
деканонізованим, вихолощеним втіленням одновимірного 

культурного сенсу масового сприйняття. Люко Дашвар, 

як представниця українського селянського дискурсу, стає 
однією з найпомітніших сторінок в контексті літературознавчої 

думки. 

Література 

1. Дашвар Люко. Село не люди : [роман]. Харків: 
Книжковий клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. 252 с.; 

2. Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій : [нариси]. К. : Акта, 2008. 

286 с.; 3. Свириденко О. Опозиція місто-село (столиця-
провінція) у прозі Люко Дашвар / О. Свириденко // Вісник 

Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Філологічні науки. 2013. № 2 (1). С. 58 ‒ 63; 

4. Корнієнко Н.М. Масова й елітарна культура в „інтер’єрі” 
постмодернізму [Гл. 19]. / Українська художня культура : навч. 

посібник // за ред. І.Ф. Ляшенка [Текст]. К. : Либідь, 1996. 

С. 353–365; 5. Люко Дашвар: Для успіху потрібні ідея й 
характер. Люко Дашвар про прототипів героїв своїх романів. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/ 

people-and-things-journal/_dlya-uspihu-potribni-ideya-j-harakter-
lyuko-dashvar-pro-prototipiv-geroyiv-svoyihromaniv/390484; 

6. Яусс Г.-Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика / 

пер. Ю. Прохаська // Антологія світової літературно-критичної 

думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. 2-е вид., доп. Львів : 
Літопис, 2001. С. 368– 405. 

 

АЛІТЕРАЦІЯ – ДОМІНАНТНИЙ ХУДОЖНЬО-
ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 

Юлія Руденко (Сумський державний педагогічний 
університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми, студентка) 

Наук. керівник – проф. Беценко Т. П. 

Письменники тонко відчувають звук і на підсвідомому 

рівні визначають його смислове навантаження, щоб, створюючи 
віршові тексти, вплинути на читача. До таких авторів належить 

майстер поетичного слова Микола Вінграновський. 
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Алітерація – потужний засіб поетичного мовотворення, 

що завжди перебуває в полі зору дослідників (Т. Беценко, 
І. Білодід, І. Івкова, Н. Кабиш, М. Качуровський, І. Ковальов, 

В. Мацько, Л. Ріжко, Р. Синиця та ін.). 

Мета статті – схарактеризувати специфіку використання 
алітерованих звукоповторів як художньо-виражальних засобів 

у поетичній мові М.Вінграновського. 

Спостерігаючи за поетичною мовою М. Вінграновського, 

відзначаємо змістову та художньо – виражальну значущість 
алітерацій. Алітеровані звукоповтори разом з іншими звуковими 

засобами формують специфіку поетизації віршового малюнка 

М. Вінграновського. 
Алітераційне тло поезії митця дуже широке. Фіксуємо 

яскраві приклади досягнення звукосмислових ефектів 

через фонетичне балансування тексту твору на одному звукові. 

Призначення цього звукоповтору – образно організувати зміст 
думки, логічно об’єднати слова, естетизувати, емоційно-

експресивно тонувати віршову матерію – за рахунок звукової 

символіки [1,с.57].Саме алітерація створює певнийестетичний 
ефект, примушує читача замислитись над тим чи іншим 

образом,захопитись ним. 

Вірш „День перемоги” М.Вінграновського розпочинає 
збірку поезії „На срібнім березі”. Рядки твору перенасичені 

алітераційними нотами, що допомагають на слуховому рівні 

уявляти жахливі картини війни, її наслідки, про які намагається 

розповісти ліричний герой: А горе горя ще народить / 
В порожній вигляне рукав/ Стоїть народ мій і народи / 

Із похоронкою в руках[2]. Нагромадження сонорного 

фрикативного язикового передньоязикового р символізує 
трагізм, горе, складність того становища та безвихідь, передає 

суворість авторської позиції. Митець вдався до алітерації р, 

щоб підкреслити гнів, злість, негативність, небезпеку; звук р 
створює враження різкого руху, якоїсь невідомої сили, що лякає. 

Показовим виступає алітерований л:Там, де млинок 

слухняно бухкає / І від олійні тихий струс/ Голодний шпак 

даремно слухає / Маслини захололий пульс[2]. Нагромадження 
сонорного зімкнено-прохідного ясенно-бокового язикового 

передньоязикового зубного л символізує ніжний смуток, ласку, 
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легку печаль, любов. Проте іноді цей звук підкреслює й інші 

почуття – такі, як холод, владність, рішучість, суворість. 
Ніжність, м’якість, тугу, виражає алітерація л: Але було 

вже пізно мальвам / І літові, і ластівкам / Лиш далечінь синьо-

благальна / Когось благала: не пускай![2].Із 16 слів у строфі 
вірша – 9 із звуком л. Це свідчить про перевагу алітерації 

як звуко-виражального засобу в поезії М. Вінграновського. 

Збірка „На срібнім березі”містить багато віршів любовної 

тематики. Зокрема, у поезії „Цю жінку я люблю” автор 
використав нагромадження шумного фрикативного зубного 

язиковогопередньоязикового альвеолярного дзвінкого ж, 

що підкреслює жіночність, красу, поважне ставлення до жінки, 
яку кохає ліричний герой. Особливо виразна алітерація 

у випадку відтворення глибоких почуттів і сильного 

хвилювання. Алітерація є не просто прикрасою, що сприяє 

благозвучності поетичного мовлення, вона підсилює 
найважливішу думку:Аби ще в жнива – то було б іще / Але ж 

ні жнив, до жнив, до них далеко / Цю жінку я люблю / І цю 

любов-лелеку / Не радістю вкриваю, а плачем[2]. 
Частотність уживання звука ж, як і всіх шиплячих та 

свистячих, символізує вітер, шелест жнив, плинність часу: 

І тобі казав і говорю / Наче я не енко-єнко-вепко / Подивилось 
небо крізь зорю / Як морозить землю морозенко; Ти б сказала: 

не змерзає / Ні мороз, ні маячня / І душа твоя не знає / Де твоя, 

а де моя...[2]. 

Чітко простежується алітераційне тло, використане 
автором для створення звукового образу та посилення 

інтонаційної виразності мови. Нагромадження шумного 

фрикативного язикового передньоязикового зубного з дає 
підставу для появи слухового образу – відтворення чогось 

земного, природного, також символізує прохолоду в стосунках 

між людьми. 
Нагромадженням шумного фрикативного язикового 

передньоязиковогоальвеолярного глухого ш М.Вінграновський 

змальовує тишу й легесенький вітерець, помірний спокій, 

природній стан речей. Рядки відзначаються нотками колискової, 
що виділяються завдяки алітерації: Пришерхла тиша – 
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сіра миша / У жовто-білих комишах / попелясто від кошар / 

Вівці копитце землю пише [2]. 
Звук с концентрує найбільше функціональне 

навантаження в поетичній мові М. Вінграновського. 

Він використаний для суттєвого підсилення змісту чи 
для яскравішого відтінення образів, наприклад, природи, 

також для зображення гами темних кольорів: На маленькій 

планеті у великому місті / Сходить вечір на синє, на сизе й 

сумне / На сивавих дощах в сполотнілому листі / Як далеко-
далеко ти любила мене... [2]. 

Алітерація, як домінантний звуковий виражальний засіб, 

виконує підсилювальну функцію: Колесо котить себе / В голосі 
колеса сухо / Степ даленіє в рябе / Дихає спеченим духом [2]. 

Автор використовує алітерацію свистячогос для створення 

ефекту суму, задумливості, медитативності. 

Наскрізний повтор звукас є частотним явищем у віршах 
М. Вінграновського:На ясні зорі і на чисті води / Ми кажемо, 

ми скажемо ізнов/ просторі віків, любові і свободи / Народ – 

Віки, Свобода і Любов” [2].Тут звук с вжитий у словах 
з позитивною конотацією (ясні, чисті, просторі, свобода). 

Це свідчить про мовну обдарованість письменника, його 

широкий лексичний запас. За допомогою алітерованого с автор 
наголошує на величі народу, його духовній силі, яка сягає віків. 

Алітерація підкреслює важливі з логічного погляду слова, 

художні образи, мотиви, теми. У поетичному доробку 

М. Вінграновського у таких рядках: Лиш я незчувсь, 
як стишилась хода / Як простелився вітер за плечима / І 

на слова мої дивилася вода / Кленовими осінніми очима” 

[2],через алітерований с формується образ осені, звучить мотив 
скороминучості життя (Лиш я незчувсь, як стишилась хода). 

Витонченими є повторювані звукосполуки приголосних 

у контексті. Наприклад: Ще під інеєм човен лежав без весла / 
Ще не скреснув мороз, далина не воскресла / З того боку снігів 

задиміла весна/ Білим димом снігів засиніло за Десну [2]. 

Звукове поле тексту посилюється алітерованою комбінацією 

звуків сн. Фоносемантично носовий н – легкий за своєю 
природою, символ світла і надії [3, с. 374]; він вступає в симбіоз 

разом із свистячим – притишеним, помірним, протяжним с, який 
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також символізує світло (за Г. Гачовим). Тому фонетично 

виділені слова набувають у тексті особливої ваги, підкреслюючи 
змістову близькість, схожість явищ (скреснув, снігів, весна) – 

йдеться про погодні умови.  

Отже, така мінімальна одиниця, як звук, при алітеруванні 
в художньо-організованій мові М.Вінграновського формує 

додаткову естетичну та змістову навантаженість поетичного 

тексту. Алітерація відіграє провідну роль в семантиці 

художнього тексту, завдяки їй реалізується зображально-
експресивна функція найменших мовних одиниць звуків. 
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КРАЄЗНАВЧА ЛІРИЧНА СКЛАДОВА У СТАНОВЛЕННІ 
ОСОБИСТОСТІ 

Ольга Севастьянова (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка”, м. Лисичанськ, викладач) 
Творчість В. Сосюри виховує в молодого покоління 

почуття патріотизму, відчуття гордості та поваги до свого 

минулого та сучасного, сприяє українській національній 
ідентифікації в складних мовних, політичних та 

соціокультурних умовах східного регіону України. 

Уже стало традицією щорічно в Лисичанському 
педагогічному коледжі зустрічати поетичну весну 

разом з лірикою В. Сосюри, людини, яка стала легендою нашого 

краю. Коледжне товариство об’єднала поетична Луганщина, 

любов до рідної землі, поезія Володимира Сосюри. Слова 
„Любіть Україну!”‒ це поетичний заповіт нащадкам, який було 

написано в радісну мить визволення української землі. Тільки 
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щире серце, у якому живе образ „вишневої України”, має право 

на відвертість і правду в діалозі з поколіннями різних 
історичних формацій. Сердечно, мовби в душу заглядаючи, 

звертається поет, зокрема, до кожного з нас і до всього народу 

із своїм поетичним заповітом, у якому палка любов до рідної 
землі, патріотизм відверті і щирі, без фальші та блюзнірства. 

Завдяки великому таланту В. Сосюри рядки „Любіть Україну!” 

пробуджують у читача щиру любов до своєї землі. Зміст, 

закладений у підтексті цього твору, розповідає нам про значення 
зв’язку зі своїм народом та своєю країною. 

З особливою чулістю поетизує Сосюра рідну Донеччину 

(„Церковний дзвін пливе в висотах...”, 1955), у цю землю 
вкарбований для нього історичний шлях народу („Ми жили 

в хворостянці”, 1957), з нею пов’язаний світлий сум поета 

за юністю: „Я починався відтіля, де шум заводів даль колише. 

Ясні Донеччини поля мені на світі наймиліші” (1955). 
Саме завдяки поезії Сосюри широко, зоряно і свіжо входить 

у вітчизняний культурний материк Донеччина ‒ твердуватий, 

задимлений і непишний степовий край („Земля моїх батьків...”, 
1955). Це вдячна любов ‒ тут, у краю шахт і руд, навчається 

поет розуміти красу праці, її естетику („Який мені вітер у серце 

повіяв...”, 1955). Чужий усякій ксенофобії, Сосюра відроджує 
почуття національної гідності, сягаючи висот художньої 

афористичності: Листку подібний над землею, що вітер з дерева 

зрива, хто мову матері своєї, як син невдячний, забува (1956 ‒ 

1958). 
Творчість, любов, відчуття краси для В.Сосюри ‒ завжди 

молодість. Ці начала духовного буття багатократно 

переплітаються, переходять одне в одне: спів стає молодістю, 
молодість ‒ любов’ю до Вітчизни, а відданість землі і відчуття 

родової приналежності ‒ піснею і життям поета („Що сили дає 

твоїй пісні, поет...”, 1962). Поет і лишається юним до останніх 
днів, не бажаючи спізнавати похилості віку, хай і тричі 

умудреного. За всієї тонкої філософічності пізня лірика Сосюри 

сповнена молодечого руху, енергії, світовідчуття. 

Є поети, – писав Леонід Талалай, – яких ніби відчуваєш 
фізичну силу рядка, що зупиняє, змушуючи перечитувати його 

знову і знову, щоб не збитися потім з головного напрямку 
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авторської думки [2,с.2]. У В. Сосюри рядка не помічаєш. 

Його думка завжди прозора, часом банальна. Над нею, як і 
над логікою поета, домінують емоції, що створюють відчуття 

непереборного плину матеріального світу з його звуками, 

кольорами, пахощами. „Поет ні на чому не затримує 
свого погляду, але всі деталі живої реальності, що потрапляють 

в поле його зору, не розпадаються, а створюють цільну картину 

цієї реальності, в центрі якої сам поет”[1,с.12]. 

Кожного року, коли земля просинається від зимового 
холоду, зацвітає бузок, починають співати птахи багатоголосну 

мелодійну пісню, а в душі кожної творчої людини народжується 

поетичне натхнення, у педагогічному коледжі знову й знову 
лунає мова Володимира Сосюри під час проведення обласного 

творчого Інтернет ‒ конкурсу „Солов’їні далі”. Ініціюють 

проведення цього заходу представники студентського 

самоврядування під керівництвом викладачів-філологів. 
Разом зі студентами викладачі займаються популяризацією 

цього конкурсу, розробляють номінації. Кожен річний етап 

у проведенні обласного творчого Інтернет ‒ конкурсу є 
неповторним за формою проведення. Традиційно захід 

відбувається в межах діяльності науково-дослідної лабораторії 

„Мовна картина світу” за участі письменників Луганщини, 
культурних громадських організацій, сприяння Лисичанського 

міського виконавчого комітету й має на меті спонукати 

до літературної творчості молоде покоління учнівської та 

студентської молоді; надавати можливість обдарованій молоді 
Луганщини в соціокультурному вимірі часу продемонструвати 

своє професійне зростання; виховувати любов до України та 

малої батьківщини, творчої спадщини В. Сосюри. Конкурс 
проводиться заочно. До складу журі входять викладачі циклової 

комісії загальної філології, а головою є Гайворонська Г. – 

письменниця, член Національної спілки письменників. 
Оргкомітет приймає авторські поетичні, прозові твори, наукові 

дослідження, теми яких є актуальними й цікавими для читача. 

Учасники конкурсу обирають для своїх робіт українську мову, 

якщо їхні уподобання схиляються до вибору таких номінацій: 
„Голос ніжного серця” (інтимна лірика); „Як я люблю тебе, 

мій краю вугляний” (громадянська лірика); „Такий я ніжний, 
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такий тривожний” (авторська поезія за мотивами творів 

В. Сосюри); „В хвиль блакитнім прудководді сонце порина…” 
(пейзажна лірика); „Ні, я зовсім іще не заповнив золотої анкети 

життя” (пошуково-творчі матеріали про життя та творчість 

В.Сосюри та письменників Луганської області). Для тих, хто має 
за мету перевірити свої здібності у перекладах поетичних творів 

В. Сосюри англійською, німецькою, французькою мовами, 

ми пропонуємо номінацію „На мене зорять знов улюблені 

рядки”. 
Дзвінкоголосо лунають вірші відомого лірика різними 

мовами світу, але наймилішою є наша рідна українська мова. 

Великий народ, що має такого поета, як В. Сосюра, не може 
бути знищеним. Ми вдячні йому за те, що він не давав заснути 

національній думці. Лірика змушує думати, щоб долати шлях 

у майбутнє, щоб рости й розвиватися, щоб розбудовувати свою 

незалежну державу. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ 
МОВАХ В КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ  

Юлія Сергєєва (Бердянський державний педагогічний 

університет, м. Бердянськ, магістрант) 
Наук. керівник – доц. Нищета В. А. 

Відповідно до вимог нормативних освітніх документів 

першочерговим завданням шкільної мовної освіти є формування 

в учнів комплексу компетентностей, серед яких пріоритетною 
є комунікативна компетентність. Випускники закладів середньої 

освіти мають володіти культурою мови й мовлення, мають 
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вправно володіти словом. З огляду на зазначене, уважаємо тему 

статті актуальною. 
Мета дослідження – розглянути питання співвіднесення 

фразеологізмів в українській і російській мовах у контексті 

компаративного аналізу; окреслити методичні особливості 
вивчення фразеологізмів. 

Вивчення фразеологізмів є дуже важливим моментом, 

але існують певні суперечності в їх трактуванні, особлива 

специфіка, методичні прийоми, засоби комплексного втілення 
та усталення. 

Звернімося до словника, щоб подати більш виразне 

визначення: „Фразеологія – розділ мовознавства, наука 
про стійкі вислови і конструкції; красиві, пишномовні фрази, 

що приховують бідність або неправдивість книжної мови” [1]. 

Відповідно до класичних дефініцій, фразеологізм – 

„спільна назва семантично пов’язаних сполучень слів і речень, 
які відтворюються в мовленні у фіксованому співвідношенні 

семантичної структури та певного лексико-граматичного 

складу”.  
Е. Литневська та В. Багрянцева зазначають, що 

фразеологія являє собою відносно самостійну галузь 

лінгвистики, а вивчення фразеологізмів у лінгвістиці 
відбувається за тією ж схемою, що й опис лексичних одиниць – 

слів: значенння; однозначність та багатозначність; омонімія, 

синонімія, антонімія; власне „витоки”; функціювання; 

відображення в словниках [2, с. 292]. 
Вивчаючи фразеологізми, використовують 

загальнометодичні принципи, які являють собою той смисловий 

чинник, синтезувальний елемент між теорією і практикою, 
знанням і абстрактним подієвим чином: 1) екстралингвістичний; 

2) системності; 3) функційний; 4) синхронний зі зверненням 

до діахронії. 
Екстралінгвістичний принцип реалізується в тому, 

що під час вивченні фразеології можна спиратися 

на співвіднесеність фразеологізма й реалії, яку він активно 

продукує. Системний принцип має на меті розгляд тісного 
взаємозв’язку й взаємозалежності мовленнєвих одиниць у їх 

постійному зіставленні. Функційний аспект являє собою якісну 
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модифікацію, оскільки зміцнює та передує формуванню вмінь і 

навичок з розвитку мовлення та теоретичних відомостей 
з царини фразеологічного мистецтва. Історичний (діахронічний) 

та синхронний аспекти взаємно обумовлені, тому що майже 

кожен фразеологізм має власну, неповторну історію 
виникнення, логічне звернення, міжкультурне, інтерактивне 

значення, тому розгляд тільки одного аспекту може призвести 

до тотального „усамітнення” значущої одиниці, її від’єднаного 

моноіснування, а також до деструктивного характеру самої 
класифікаційної недієздатності.  

Відповідно до узагальнень Е. Литневської, під час 

вивчення курсу фразеології учні повинні оволодіти такими 
вміннями та навичками: 1) визначати лексичне значення 

фразеологізма (в українській мові додаткову увагу приділяють 

відокремленню фразеологізмів від вільних синтаксичних 

конструкцій, словосполучень); слід зазначити, що похідний 
матеріал використовують як на уроках мови, так і на уроках 

літератури; 2) знаходити фразеологізми в тексті; 3) добирати 

до фразеологічних зворотів синоніми й антоніми; 4) наводити 
приклади фразеологізмів. 

В українській мові виокремлюють додаткові вміння учнів: 

1) групувати фразеологізми за заданою так званою „складною 
основою”; 2) визначати „функційне коло”, розбіжності та 

вмотивовані „єдинородні” елементи; 3) визначати функційне 

навантаження (амбівалентність, традиційність, доцільність 

у використанні). 
У процесі вивчення фразеологізмів у школі необхідно 

визначити принципи їх відбору. Опорою в розв’язанні цього 

завдання є визначальні риси фразеологізмів, і насамперед 
прирівнювання їх за лексичними ознаками до слова. 

До методичних принципів відбору фразеологізмів 

можна зарахувати такі: 1) ступінь засвоєння учнями 
фразеологізмів; 2) доступність фразеологізмів для розуміння їх 

школярами; 3) наявність фразеологізмів у творах, 

рекомендованих для позакласного читання; 4) виховну 

значущість фразеологізмів.  
На думку українських лінгводидактів, у навчанні 

фразеології необхідно приділяти особливу увагу практичній 
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спрямованості навчання, удосконаленню комунікативних умінь 

і навичок учнів на основі засвоєння фразеологічних понять у 
процесі активної самостійної мовленнєвої діяльності: 

аналітичної, синтетичної, творчої [3, с. 65]. 

Отже, унаслідок компаративного аналізу було виявлено, 
що методичні особливості вивчення фразеологізмів 

більш ґрунтовно структуровані в українській лінгводидактиці, 

звернено увагу на індивідуальний інтелектуальний розвиток 

учнів, узято курс на активну гуманізацію, а також на питому 
вагу освітньої, розвивальної та виховної характеристик, 

що засвідчує певним чином дієву перевагу та універсальність 

методики вивчення фразеологізмів в українській мові. 
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ЕНТОМОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
Богдана Сергієнко (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир, студентка) 

Наук. керівник – доц. Гримашевич Г. І. 

Комахи – надзвичайно численний і поширений клас 
тваринного світу. Тож вони потребують не менш докладного 

вивчення, ніж звірі, птахи чи рослини, з різних позицій, у різних 

галузях науки. Такі дослідження повинні здійснювати не тільки 
ентомологи чи вчені-зоологи, а й лінгвісти-діалектологи. 

До дослідження ентомологічної лексики як об’єкта 

лінгвістичних студій зверталися відомі мовознавці, зокрема 
І. Філак, Г. Шило, В. Коломієць, Л. Шаталова, В. Топоров, 

Л. Чирук. Найґрунтовнішими працями з цього питання 

вважаємо роботи І. Філак «Ентомологічна лексика українських 

говорів району Карпат» [3] та Л. Чирук «Ентомологічна лексика 
Західного Полісся» [4].  
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Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, 

що ентомологічна лексика в різних зонах українського 
діалектного континууму досліджена мало, зокрема і в говірках 

Хорошівського р-ну Житомирської області, де вона досі 

не привертала увагу дослідників.  
Мета нашої розвідки – схарактеризувати стан вивчення 

ентомологічної лексики в українській мові та її презентації 

в лексикографічних виданнях. 

Відзначимо, що першу спробу укласти цілісну систему 
наукової біологічної термінології, що охоплювала б усі типи, 

класи, види рослин і тварин, відомих тогочасній науці, зробив 

І. Верхратський у праці «Початки до уложення номенклатури і 
термінології природописної, народної» [цит. за: 5, с. 405].  

Варто зауважити, що мовознавці не тільки досліджували 

тематичну групу ентомологічної лексики загалом, 

а й присвячували свої наукові доробки номінації різних видів 
комах в українській мові. Найчастіше лінгвісти звертали увагу 

на номінацію сонечка семикрапкового, іноді – коника, вовчка, 

мурашок та деяких інших видів комах. 
Назви сонечка семикрапкового були предметом 

спеціального дослідження мовознавців І. Філак, Г. Шило, 

В. Коломієць, Л. Шаталова, В. Топоров [цит. за : 5, c. 121].  
Л. Чирук у статті „Назви сонечка семикрапкового 

в західнополіських говірках: мотиви номінації” зауважує, 

що форми 'бедрик, 'бездрик є найпоширенiшими на Захiдному 

Полiссi [4, c. 123]. П. Лисенко в говорах Середнього та Східного 
Полісся фiксу єтакi назви на позначення сонечка 

семикрапкового: 'бедрик, 'бердечко, 'божако'роўка, 'петрик 

[2, c. 30, 31, 34, 158]. На пізних теренах України дослідники 
фіксують різні фонетико-словотвірні варіанти лексеми метелик 

на позначення відповідної комахи. Л. Чирук відзначає такі 

лексеми з указаною семантикою в західнополіських говірках: 
ми'телик, 'мотил´, мо'тилка, моти'л´ок, пири'п’ілка, папи'нух, 

попил´'нушка, 'бабка, 'л´ал´очка, 'в’ід´ма [4, c. 37]. 

Відмінну номінацію цієї комахи фіксує Г. Аркушин, 

представляючи ще й такі назви на позначення метелика: 
'бабушка, ма'т´ій, мете'л´ух, ме'т´ілка, м’іт´іл´ка, му'телик, 

му'т´ілка, пепе'н´юх, пере'пилочка, переп’ілка [1, I, c. 6, 307, 325, 
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310, 315, II, c. 35, 39, 72]. Цікавим фактом є те, що всловнику 

П. Лисенка не відзначено лексем на позначення цієї комахи [2]. 
Дослідники Л. Чирук та Г. Аркушин у західнополіських 

говірках зафіксували на позначення мурахи лісової такі назви: 

му'раха, мура'веĭ, ко'маха, ко'вал´[4, c. 45]. Водночас 
у „Словнику поліських говорів” П. Лисенка лексем 

на позначення цієї комахи не представлено [2], хоча 

це не означає, що такої комахи на цих теренах нема. Відсутність 

її в лексикографічному виданні можемо пояснити тим, що вона 
не стала предметом уваги автора.  

У західнополіських говірках дослідники відзначають такі 

назви мурахи рудої: 'жараха, жи'лица, м'лейка, па'лимода, 
па'лимотка, 'пекн´аўка, п'рица, сканд'рица, па'лемуда, 

па'лемутка, чир'вонаму'раха, чир'вонако'маха, 'краснаму'раха, 

'здрец´а, 'огн´анка, жири'муда [4, c. 47; 7, II, c. 23, 34, 91, 149]. 

У „Словнику поліських говорів” П. Лисенка ця комаха 
номінується як жи'вул´ка, муц´ік, пе'ремутка, 

перепа'йасамо'рашка [2, c. 73, 130, 157]. 

На позначення бджоли відзначають аналітичну номінацію 
'дик’ійеп'чоли, яка наявна в західнополіських говірках. Л. Чирук 

фіксує й інші найменування цієї комахи: л´ісо'в’і'пчоли, чм’іл´і 

[4, c. 61]. Зазначимо, що така лексема не представлена 
в „Словнику поліських говорів” П. Лисенка [2], водночас її 

фіксують дослідники інших поліських говорів, зокрема 

Г. Аркушин: п'чоли [1, II, c. 109]. 

Назва комахи трутень у західнополіських говірках 
дослідниками фіксується так 'трутин´, 'лежин [4, c. 67]. 

Зауважимо, що лексема джміль не зазначена в словниках 

Г. Аркушина та П. Лисенка. Л. Чирук фіксує такі назви 
досліджуваної комахи: з'м’іл´, бз´іл [4, c. 69]. 

Назву комахи шершень зафіксовано і в західнополіських 

говірках із різними фонетичними варіантами 'шершин, шир'шун, 
'шершил, жерш [4, c. 71]. У „Словнику західнополіських 

говірок” Г. Аркушина зафіксовано такі назви на позначення цієї 

комахи: 'гершун, 'дундир, жерш, жерш’ін´, жершун, шер'шун, 

шуру'шун[1, I, c. 88, 146, 154; II, c. 263, 279]. У „Словнику 
поліських говорів” П. Лисенка не зазначено таких найменувань.  



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 326 

Л. Чирук у статті „Коник польовий у західнополіських 

говірках” проаналізувала принципи номінації цієї комахи, 
визначила найпоширеніші варіанти найменування коника 

на території Західного Полісся, серед яких – коник, кóн′ік, 

кóн′ікпóл′ниĭ, кон′áка, коничок, скакун, скакýнчик, скакунéц′, 
скáчик, скачóк, кóник-стрибунéц′, кóник-стрибунóк, стрибунéц′ 

[5, с. 298]. Такі ж лексеми зафіксовано в „Словнику 

західнополіських говірок” Г. Аркушина, але наявні й інші назви: 

дз´урко'тун, с'вершчик, цв’ірко'тун [1, II, 137, 148, 238]. 
П. Лисенко виділяє такі найменування коника польового: 

в’іетра'чок, в’ітра'чок, в´етрачок, кава'л´ок, ка'вал´ка, 'магуш, 

'прузик [2, c. 46, 47, 87, 120, 177].  
Л. Чирук відзначає такі найменування на позначення молі: 

м’іл´, мол´, мул´, мил´, 'мул'ка [4, c. 91]. У „Словнику 

західнополіських говірок” Г. Аркушина зафіксовано такі 

найменування цієї комахи: 'м’ітл´ка, мул´ [1, I, c. 315, 323]. 
П. Лисенко в „Словнику поліських говорів” відзначає лексему 

о´дежнама'тил´ мотивовану призначенням [2, c. 142]. 

У говорах Карпат І. Філак фіксує такі назви на позначення 
овода та ґедзя: 'овод, 'овад, 'вовод, 'вовад, 'віва, 'вова, вад´, ґедз´, 

ґедз, 'бецкавка , 'бидзин´, бзик, 'бондар, 'бондзар, сл´і'пак, 

кл´і'пец, му'хар , па'вут [цит. за: 3, с. 13]. 
У західнополіських говірках Л. Чирук фіксує такі варіанти 

назви цієї комахи: ґез´, ґ’і´зун, здрик [4, c. 111]. Г. Аркушин 

у „Словнику західнополіських говірок” відзначає інші назви 

досліджуваної комахи: бомк, др´ік [1, I, c. 27, 143]. Водночас 
П. Лисенко в „Словнику поліських говорів” виділяє такі 

лексеми:'вад´ен´, дзеґ, здруок, зик [2, c. 39, 66, 82, 83]. 

Л. Чирук відзначає такі назви жука водяного 
в західнополіських говірках: жук, вод´а'неĭ жук, 'чор'ниĭ жук, 

пла'вун, плаву'нец´, вод´а´ник, вод´а'ниĭхрушч [4, c. 115]. 

Л. Чирук фіксує такі найменування комахи рогач: ро'гач, 
жук, жук-ро'гач, ко'роўка, носо'рог, 'олен´, кур'чатник 

[4, c. 123]. Зазначимо, що лексеми на позначення такої комахи 

не зафіксовані в „Словнику західнополіських говірок” 

Г. Аркушина, однак низку назв такої комахи представлено, 
як зауважує П. Лисенко, в інших поліських говорах: 'волик, 
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'вол´ік, жук-рак, ка'рова, 'маĭка, маш'ниц´а, нач'ница, нош'ница, 

ношн´іца, ра'гач [2, c. 48, 74, 92, 121, 124, 135, 181]. 
Як підсумок можна зазначити, що мовознавці 

досліджували номінації комах, зважаючи на діалектний аспект, 

причому найбільш дослідженою в цьому плані є територія 
Західного Полісся завдяки працям Г. Аркушина та Л. Чирук. 

Найбільшу увагу звертали на поширені назви комах, зокрема 

сонечка семикрапкового, коника польового, мурахи лісової та 

інші. Виявилося, що деякі найменування комах не представлені 
в працях дослідників. Наприклад, П. Лисенко в „Словнику 

поліських говорів” не зафіксував назви таких комах, 

як шершень, дикі бджоли та мурахи. Найбільший внесок 
у дослідницьку роботу ентомологічної лексики зробили 

Г. Шило, В. Коломієць, Л. Шаталова, В. Топоров, Г. Аркушин, 

Л. Чирук, І. Філак.  

Отже, ентомологічна лексика недостатньо досліджена. 
Вивчення її є спорадичним та несистемним, тому мовознавцям 

є над чим працювати, щоб створити цілісну та ідеальну систему 

ентомологічної лексики. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРІЧ, ЖАРГОНІЗМІВ ТА 

ОБСЦЕННОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ 
„THE NEWSROOM” 

Олександра Ситькова (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 
студентка) 

Наук. керівник – доц. Кравченко О. Л. 

Вивчення особливостей вживання просторічної, 

жаргонної й обсценної лексики в текстах суспільно-політичної 
тематики актуалізується внаслідок зростання популярності 

в інтернет-медіа таких шарів лексики. Крім того, мовознавці 

констатують, що „завдяки Інтернету формується стиль 
комунікації, котрий поєднує в собі усну й писемну мови, 

відповідно в мові з’явилося поняття „спонтанність писемної 

мови” [3].  

Мета дослідження полягає в з’ясуванні функцій 
жаргонної, просторічної та обсценної лексики в текстах 

телеграм-каналу „The Newsroom”. 

Просторіччя зазвичай уживаються з метою зниженої, 
грубуватої характеристики предмета мовлення, виступають 

емоційно забарвленим способом зображення дійсності. 
Наприклад, у дописі „Бл@яхааа, вибачте, будь ласка” 

просторіччя „невдобно” використано для більшої 
експресивності – зниженої характеристики поведінки народного 

депутата України Ірини Луценко і загалом ситуації, яка виникла 

через таку поведінку: „Виступ з питання перейменування 
Дніпропетровської області депутат [Ірина Луценко] розпочала 

з загроз втручання РФ в українські вибори. І коли збагнула, що 

переплутала папери, вийшло трошки невдобно, але дуже весело” 

[4].  
Часто в телеграм-каналі просторіччя виконують функцію 

іронії. Так, у повідомленні „Поки ми спали” від 27 березня 

просторічний елемент „повезло” вжито для створення 
іронічного ефекту: „Хоч і по-різному, але «повезло» майже всім 

областям, окрім західних та Криму, – там має бути сонячно” [4]. 

Функціональне навантаження обсценної лексики полягає 

у висловленні невдоволення або презирства, демонстрації 
зневажливого ставлення до заборон, підвищенні емоційної 
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напруги або, навпаки, у психологічній розрядці; вона виступає 

засобом переконання співрозмовника, руйнування бар’єрів та 
наближення до підлеглих, способом заприсягнутися, 

самоствердитися тощо. Скажімо, автор виявляє мовну агресію 

в публікації „Поки ми спали, прокинулась мафія!”: „Той самий 
подільник Гладковських Андрій Рогоза, який після скандалу 

змінив фейсбук-ім’я на Мішу і тепер поміняв його назад, 

накатав пост на багато букв, що він Д’Артаньян, а ми всі 

під@раси. Особливо Юрій Луценко і Денис Бігус” [6]. Слово 
„під@раси” вжито з метою охарактеризувати керівника 

ТОВ „Оптимумспецдеталь” Андрія Рогозу, підозрюваного 

в корупції в Укроборонпромі. Таким чином автор повідомлення 
підтримує агресивний стан адресата, задаючи тон усьому тексту. 

З іронічною функцією вжито обсценне слово в тому 

ж тексті, але в іншому абзаці: „Коротше, кабздець який 

збитковий бізнес” [6]. Вульгаризм „кабздець” використано, 
щоб підбити підсумки всього повідомлення, створити подвійний 

смисл, коли істинним є не пряме висловлювання, а протилежне 

за значенням. 
Лайлива лексика, що має чіткі національні ознаки, 

уживається в текстах телеграм-каналу „The Newsroom” зрідка. 

Так, нами відстежено лише один випадок найпоширенішої 
української лайки „дідько”: „Навіть хабар принесли – правда 

незрозуміло з яких коштів, бо ж майно було арештоване – 

але замість військового прокурора і Луценка, яким обіцяли 

нести хабар, СБУ (яка якогось дідька була в курсі цієї спроби 
хабаря) вийшла на знайомого Назара Холодницького” [5]. 

Обсценізм надає тексту більшої експресивності. 

Одним із найбільш частотних шарів емоційно забарвленої 
лексики в „The Newsroom” є слова, запозичені зі злодійського 

жаргону, що використовуються здебільшого з оцінно-

характеризуючою функцією. У дописі „Американський 
бумеранг, або Хто підставить Джозефа Байдена” жаргонізм 

ужито з метою охарактеризувати судову гілку влади в Україні. 

Українське судочинство подається як таке, яке очолюють злодії, 

котрі не дотримуються верховенства права: „На відміну 
від України, США мають реально діючу систему правосуддя, і 

„порішати” там не може, навіть, президент, який дуже цього 
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хоче” [1]. Слово „порішати” лаконічно передає сутність 

українського правосуддя – „швидко вирішити питання, 
використовуючи свій авторитет і гроші”. Крім того, жаргонізми 

надають текстам більшої експресії. Наприклад: „Окупанти знову 

прийшли кошмарити кримських татар” [4].  
Отже, просторіччя, жаргонізми й обсценна лексика 

в текстах телеграм-каналу „The Newsroom” виступають 

засобами експресії, використовуються з метою 

охарактеризувати особу, подію, явище. Широке вживання 
таких слів свідчить про лібералізацію інтернет-мовлення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Надія Скрипник (Комунальний заклад вищої освіти 

„Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”, завідувач 
кафедри української філології) 

Слово як основна одиниця мови виконує певні функції, 

головна з яких – номінативна. Саме у слові виявляється 

звуковий, семантичний і граматичний аспекти мови. Окрім того, 
слово є носієм різних лексичних значень, що розкриваються 
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в контексті, залежать від синтаксичної ролі, фразеологічної 

зв’язаності, сполучуваності з іншими словами [1, с. 5]. 
Українська фразеологія – це багатющий скарб і 

невичерпне джерело народної мудрості та культури, духовне 

багатство народу. Вона є органічною частиною нашої 
повсякденної мови й становить один з основних і невід’ємних 

складників її канви. 

Фразеологізми не лише збагачують і прикрашають 

загальнонародну мову, а й допомагають досягти висот мовної 
культури кожного мовця. Фразеологізми називають „золотими 

зернинками” народної мови [4, с. 8]. Як стійкі сполучення вони є 

засобами зберігання та трансляції знань, уявлень, образів 
певного етносу. Ці коштовні перлини, відшліфовані народною 

мовою, зберігають у своєму значеннімогутнюенергію думки, 

фантазію, спостережливість, досвід – у се те, що ми називаємо 

ментальністю народу. 
Розробка й обґрунтування теоретичних основ фразеології 

тісно пов’язані з іменами В. Виноградова, Б. Ларіна, С. Ожегова, 

О. Єфімова. Праці цих мовознавців стимулювали дослідницьку 
роботу відомих українських фразеологів: І. Білодіда, Н. Бабич, 

Л. Булаховського, В. Ващенка, М.Жовтобрюха, Л. Коломієць, 

Л. Скрипник, В. Ужченка та ін. Увагу дослідників неодноразово 
привертали проблеми семантики, граматичної структури, 

положення фразеологічних одиниць. 

Мета статті – з’ясувати семантичні особливості 

фразеологізмів, що позначають мовлення, виокремити й 
класифікувати їх. 

Матеріалом дослідження слугували 197 фразеологічних 

одиниць, які були вибрані з „Фразеологічного словника 
українськоїмови” [5]. 

Учені зазначають, що є помітні успіхи в розвитку 

загальної теорії синонімії за останні роки, але природа й 
особливості саме фразеологічних синонімів залишаються поки 

що мало вивченими. 

Як і лексеми, фразеологізми можуть об’єднуватися 

в синонімічні ряди, кожен член синонімічного ряду по-своєму 
розкриває певне поняття чи судження. Основною причиною 

появи фразеологічних синонімів є те, що будь-яка конкретна 
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ситуація чи явище в кожної окремої людини залежно від типу 

характеру, життєвого досвіду, від світосприймання викликає 
різні асоціації і вона по-різному виділяє й окреслює її вислови. 

Отже, якщо два фразеологічні вислови збігаються 

образністю і значенням, але різняться стилістичним 
забарвленням, то ми маємо справу з фразеологічними 

синонімами. Фразеологічний синонім відтворює якусь нову 

особливість того ж самого предмета або явища. 

У нашому дослідженны звертаємо увагу на синонімію 
у фразеологізмах мовлення. Схожість фразеологізмів у багатьох 

семантичних характеристиках дає нам можливість об’єднувати 

їх у певні групи, утворювати синонімічні ряди. Лексико-
семантична група являє собою до деякої міри замкнутий ряд 

лексичних одиниць однієї і тієї ж частини мови, об’єднаний 

спільною схемою [1, с. 120].  

Розглянемо лише деякі ряди об’єднавши їх домінантою-
словом чи описовим зворотом, які найзагальніше визначають 

зміст близьких за семантикою фразеологізмів, що з різних боків 

характеризують акт мовлення: 
1. Фразеологізми, що характеризують процес мовлення:  

а) ведення пустих, несерйозних розмов: дати волю 

язикові, держати язик далеко від розуму, розпускати язика, 
теревені правити, гріти зуби на сонці, розводити химині кури, 

плести лико, плести мандрони, дзигорити язиком, гріховодити 

язиком, грішити язиком, клепати язиком, ляпнути дурницю, 

ляпати язиком, молоти язиком, плескати язиком, гнати химери, 
говорити на весь язик, вертіти язиком як корова хвостом [5]. 

Наприклад, Не слухайте, се він перепивсь та сп’яну химери 

погнав (Г.Квітка-Основ’яненко); Їм що не ляпати язиком, аби 
ляпать (С.Васильченко); – Годі язиками гріховодити – обурився 

управитель (М. Стельмах); Всі засміялися, бо відчули, що він 

почав плести лико(І.Франко); 
б) швидко говорити: молоти язиком, дріботіти язиком, 

замолоти язиком, домелювати язиком [5]. Наприклад: Вальчиха 

розгортала стрічки, молола язиком, ніби млин, та вихвалювала 

свій крам (І. Нечуй-Левицький); 
в) балакучість, зайві розмови: бистрий на слово, 

проворний на язик, язик як лопатень, язик як млин, язик поза 
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вухами теліпається, язик помело [5]. Наприклад: У нього язик 

як млин, нікому слова не дасть сказати (Г.Тютюнник). 
2. Фразеологізми, що виражають гучність мовлення: 

а) занадто голосна, надривна мова: дерти пельку, дерти 

рота, дерти горло, як у дзвони дзвонити, гукнути як з гармати, 
кричати на все горло, кричати не своїм голосом [5]. Наприклад: 

Івась з ляку закричав не своїм голосом (П. Мирний); Люде діло 

роблять, а ви, як півень той, раз у раз горлянку дерете 

(І. Карпенко-Карий); 
б) тихе, незрозуміле мовлення: говорити в бороду, 

сказати на вухо, язик заплітається. Наприклад: – У вас удався 

синок, – додала йому на вухо (П.Мирний). 
3. Фразеологізми мовлення, що означають поняття 

мовчання: 

а) втрата здатності говорити з певної причини: голос 

застряв у горлі, язик стає колом, язик став руба, язик 
дубіє,відібрати мову, язик пристав у роті, язик пристав 

до піднебіння, язик приріс до піднебіння, забракло мови, 

не витягнеш слова, голосу не відвести [5]. Наприклад: У старої 
забракло мови від нахабності гостя, вона тільки показала на 

інший стілець (Ю. Яновський); Виступила Катерина. 

Від хвилювання голос застрявав у горлі (Ю.Збанацький); 
б) затяте мовчання: як води в рот набрати, ні пари з вуст, 

ні пари з рота, ні пари з губи, дерти мовчака, держкий на язик 

[5]. Наприклад: Та Лисичка не дурна. Сидить у норі, ані пари 

з рота (І. Франко); Стала Мася під грубою, та й ні пари з губи, 
наче води в рот набрала (А. Свидницький); 

в) обачність, стриманість у розмові: держати язик 

за зубами, тримати язик на зашморзі, тримати язик 
на припоні, тримати язик на прив’язі, прикусити язика, взяти 

язика на гаплик [5]. Наприклад: Вона догадалась, що вже 

наговорила сім мішків гречаної вовни, й прикусила язика 
(І. Нечуй-Левицький); Він (пан) ще налив стаканчик, 

я викушала. Знову почав розмовлять, але я цупко держала язик 

за зубами (М. Кропивницький). 

4. Емоційно-оцінні фразеологізми, що позначають зміст 

мовлення: 
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а) передавати щось почуте, розповідативсім і всюди: усна 

газета, дзвонити в усі дзвони, з вуст в уста передавати, 
передавати від уст до уст. Наприклад: Переходячи з уст 

в уста, …твори ці зазнавали різних трансформацій, 

розгалужувались іноді на багато варіантів (М. Рильський); 
б) потрапити в центр розмов, пересудів: потрапити 

(попастися) на зубок, потрапити на язик. Наприклад: Вже він 

мені попадеться на зубок: я йому допечу, коли не кулаком, 

то язиком (М. Кропивницький); 
в) детальне обговорення когось, чогось, поширення 

пліток: взяти в свої язики, взяти на язички, брати на язика, 

плескати язиком, перебирати на зубах, перебирати 
по кісточках, перебирати язиком, брати на решето [5]. 

Наприклад: Подумала Зоя, що про неї завтра плескатимуть 

язиками в містечку, але це враз і забулося (Г. Хоткевич); Люблю 

дівчину самую хорошую, молодую, іно превражі розлучники 
взяли нас у свої язики (Укр. пісні); 

г) несправедливо когось зганьбити: вилити помиї, 

виволочити в багні, вішати всіх собак, клеїти (вішати) ярлик. 
Наприклад: Буде вже! Досить назнущатися з мене! Досить 

навтішалися! Виволочили в багні… то іще вам мало? 

(С. Васильченко). – Всіх собак тепер на вас вішають! – сердито 
кинув котрийсь із гурту чоловіків (О. Гончар); 

д) фразеологізми, що позначаютьг остру лайку, висварити 

кого-небудь: дати на горіхи, дати гарту, всипати патиків, 

давати жару, дати припарку, давати чосу, всипати перцю, 
всипати на галушки, дати нагінку, давати прочуханки, дати 

чортів, дати жару, дати прикурити, дати дрозда, взяти 

в роботу, брати в шори, взяти в штос, брати в стоси [5]. 
Наприклад: Бач, спробував би їй хто два місяці не писати, 

задала б гарту… (Л. Українка). 

Отже, аналіз фразеологічних одиниць на позначення 
мовлення дає підстави стверджувати, що понятійні сфери 

фразеологічної синонімії надзвичайно різноманітні. Спільне 

значення мовчати передають 28 фразеологічних синонімів; 

гостру лайку позначають 18 фразеологічних синонімів; 
схарактеризувати процес мовлення (балакучість, ведення 

пустих розмов) можна більш ніж 30 фразеологічними 
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синонімами. Семантична спільність фразеологізмів мовлення 

одного синонімічного ряду не означає, що вони семантично 
тотожні, адекватні і взаємозамінні. Вони об’єднані спільним 

значенням та різняться певними семантичними відтінками, 

що робить нашу мову яскравою, різнобарвною, виразною. 

Література 

1. Практикум з методики навчання української мови 

в загальноосвітніх закладах : модульний курс : Посібник для 

студентів пед. університетів та інститутів. Кол. авторів за ред. 
М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2011. 366 с.; 2. Строганова Г. 

Функційно-семантичний підхід до засвоєння лексики на уроках 

української мови // Дивослово. 2007. № 4. С. 9 – 12; 3. Сучасна 

українська літературна мова : Лексикологія і Фразеологія. 
За ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1973. 439 с.; 

4. Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі : посіб. 

для вчит. Київ : Радянська школа, 1990. 175 с.; 
5. Фразеологічний словник української мови : В 2-х т. Уклад. 

Білоноженко В. М., Гнатюк І. С., Винник В. О. та ін. Київ : 

Наукова думка, 1993. 528 с. 

 
КОНЦЕПТ-ОБРАЗ БАТЬКІВЩИНА 

В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Денис Смірнов (ДЗ „Луганський національний 
університет імены Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, магістр) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т.С. 

У кожного народу є певні сакральні символи, 
що відіграють важливу роль саме для цієї нації. Для української 

культури найбільш актуалізованим в останні роки є концепт-

образ Батьківщина, „який належить до абстрактних 

лінгвокультурних концептів” [3, с. 85]. Представником 
української літератури, у творчості якого цей концепт є 

домінуючим та представленим найширше, є Т. Шевченко. Образ 

України в його поетичній творчості, епістолярному та 
малярському доробках є наскрізним, проявляючись 

то безпосередньо, то опосередковано. На важливості образу 

України для Шевченкового поетичного світу наголошує 

Юрій Барабаш: „Україна для Шевченка – не така собі звичайна, 
одна з багатьох, текстова одиниця; ні, це підставовий, 
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семантично вбирущийсловообраз, який концентрує в собі 

найхарактерніші ознаки і глибинну суть поетового 
світовідчування, світосприйняття, світогляду. Тобто йдеться 

про ключову, парадигмальну для Шевченкової свідомості, його 

поетичної уяви категорію, про сенсову і структурно-художню 
домінанту всієї творчості. Поза Україною не осягнемо 

Шевченка, та й без Шевченка неможливо ні уявити, ані вповні 

збагнути Україну” [1, с. 3 ‒ 4].  

У філософсько-теоретичному осмисленні Батьківщина 
розглядається як „країна, що історично належить даному 

народові; освоєне цим народом географічне середовище, 

відображене в його матеріальній і духовній культурі; 
економічне, соціальне, політичне і культурне середовище, 

що історично склалося і освоєне людьми” [3, с. 85]. Концепт 

Батьківщина прийнято відносити до абстрактних, 

загальнолюдських, який, попри це, має сильне етнокультурне 
наповнення.  

Шевченкова Україна як поняття інтегральне вивільняє 

три смислових лінії: 1. Етноландшафтну – тобто образи-
концепти на позначення неба, світил, хмар; води: Дніпро, 

Дунай, криниця, море; на позначення землі: це могили-гори, 

степи-лани, шляхи-роздоріжжя; сюди ж належить візуальна 
топіка місцевостей, храмів, міст і сіл. 2. Етносоціальну: 

поселення, побут-ритуал, родина, індивід; візуалізація історії – 

героїв, подій, візія ідеального стану суспільства. 3. Третя група 

об’єднує емотивно-психологічні стани особистості; 
міжособистісні та надособистісні зв’язки. Взаємодія образів 

таких трьох умовних систем побудована за принципом поля 

[2, с. 29]. 
Вжиті у творах назви „Україна”, „Україна”, „Украйна”, 

„Вкраїна” позначають Батьківщину, яка для Шевченка – 

„край милий, рідна сторона” [4, с. 81]. Варто зазначити, 
що лексема „мати” у творах Тараса Шевченка виступає 

контекстуально синонімічною до слова „Батьківщина”: 

Світе тихий, краю милий, / Моя Україно! / За що тебе 

сплюндровано, / За що, мамо, гинеш? [4, с. 176].  
Україна виступає основним полотном 

творчостіТ. Шевченка. Для характеристики цього концепту-
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образу майстер слова підбирає вдалі епітети, які промовисто 

передають його творчу задумку: на Вкраїні милій; на нашій 
славній Україні; люблю мою Україну убогу; Вкраїно! Мій любий 

краю неповинний. Цей образ інколи асоціюється із всесвітом, 

світом широким, Богом, Господом, світом Божим, світом 
широким – волею, світом великим, всім світом, що й 

репрезентовано в мистецькій спадщині великого Кобзаря. 

Не випадково лінгвісти запропонували систему координат його 

поетичної картини світу, де „Україна” – центр, перетин 
вертикалі й горизонталі та корелює з концептами „світ”, „край”, 

„мати”, „сирота”, „рай”, „руїна”, „степ”, „могила” [2, с. 29]. 

Формуванню концепту-образу Батьківщина у ранній 
поетичній творчості Т. Шевченка притаманне героїко-трагічне 

забарвлення, що обумовлене особливостями національної 

історії. Прикметною рисою розробки цього концепту 

в означений період є ідеалізація минувшини, уславлення 
козацьких подвигів з одночасним зверненням до Бога 

з проханням зберегти Україну. Це репрезентовано у творах 

„Тарасова ніч”, „Іван Підкова”, „Гамалія”: Встає хмара з-
за Лиману, / А другая з поля; / Зажурилась Україна – / Така її 

доля! / Зажурилась, заплакала, / Як мала дитина. / Ніхто її 

не рятує... / Козачество гине; / Гине слава, батьківщина; / 
Немає де дітись; / Виростають нехрещені / Козацькії діти 

[4, с. 44]; Було колись – в Україні / Ревіли гармати; / Було колись 

– запорожці / Вміли панувати. / Панували, добували / І славу, і 

волю… [4, с. 61]. Відзначимо, що під час творення концепту 
автор активно спирається на фольклорні народнопісенні 

традиції, використовуючи відповідні означення: 

Дніпр широкий” [4, с. 468], сердитий вітер [4, с. 17], синє море 
[4, с. 22], зелена діброва і т. ін.  

„Метафорика збірки „Три літа” демонструє драматичні 

реалії національного буття України, яка тут уже, як концепт, 
має тривимірну структуру: ретроспекція, сучасність й майбуття” 

[2, с. 30]. Основною епітетною конструкцією, що характеризує 

концепт-образ Батьківщина, стає „розрита могила”, 

що акумулює в собі трагізм долі української державності та 
нації на тому етапі розвитку: Начетверо розкопана, / Розрита 

могила. / Чого вони там шукали? / Що там схоронили / Старі 
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батьки? – Ех, якби-то, / Якби-то найшли те, що там 

схоронили, / Не плакали б діти, мати не журилась [4, с. 176 ‒ 
177]. Однак Шевченко впевнений, що незабаром настане 

духовне й політичне відродження рідного краю: І забудеться 

срамотня / Давняя година, / І оживе добра слава, / 
Слава України, / І світ ясний, невечірній / Тихо засіяє… [4, с. 260 

‒ 261].  

У циклі „В казематі” Т. Шевченко сумує за рідною 

Батьківщиною, з якою йому довелося розлучитися. 
Автор переймається за долю рідного краю: Та неоднаково мені, / 

Як Україну зліїлюде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, 

збудять... [4, с. 293]. Особисте горе поєднано з горем 
національним: Холоне серце, як згадаю, / Що не в Украйні 

поховають, / Що не в Украйні буду жить, / Людей і Господа 

любить [4, с. 298]. У XII пісні циклу уповні „мотив України стає 

релігією Шевченка, набуває сакрально-конфесійного звучання, 
поет уповні усвідомлює, що любов до України невіддільна 

від любові до Бога, віри в Нього, що вона запліднена 

цією вірою” [2, с. 28]: Свою Україну любіть, / Любіть її... 
Вовремя люте, / В останню тяжкуюминуту / За неї Господа 

моліть... [4, с. 299]. 

У поезіях періоду заслання моделювання концепту-образу 
Батьківщина відбувається в ностальгійно-ліричному 

забарвленні, превалюють рядки, у яких з усією щирістю та 

любов’ю поет звертається до своєї неньки-України, вони 

виражають його щиру синівську любов: Я так її, я так люблю / 
Мою Україну убогу, / Що проклену святого бога, / За неї душу 

погублю! [4, с. 317].  

Аналізований концепт-образ формує яскраві та 
промовисті мовні конструкції, що творять образи не схожі 

на твори інших письменників. Одним з таких упізнаваних 

асоціатів є „Україна-ненька”, що неодноразово зустрічаємо 
в поетичних текстах Кобзаря: Привітай же, моя ненько, / 

Моя Україно, / Моїх діток нерозумних, / Як свою дитину 

[4, с. 50]. 

Отже, саме Тарас Шевченко є представником 
українського письменства, у творчості якого концепт-образ 

Батьківщина є домінуючим та представленим найширше. 
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Цей архетипальний образ став наскрізним для всієї його 

творчості, посівши гідне місце в загальному контексті розвитку 
української літератури.  
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МОВНІ ЗАСОБИ УПОВІЛЬНЕННЯ ТЕКСТОВОГО РИТМУ 
(НА РІВНІ РЕЧЕННЯ) 

Вікторія Соловйова (Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, 
студентка) 

Наук. керівник – доц. Гузенко С. В. 

Вивчення проблеми текстового ритму має тривалу історію 
в естетиці, риториці, лінгвістиці, теорії літератури. Ритм тексту 

виявляє себе як у плані вираження (на різних рівнях мовної 

системи), так і в плані змісту – у пропорційності подання нової 

інформації. Рух – від відомого до невідомого (від теми до реми) 
– можна простежити в кожному висловленні. Створюється 

певний ритм сприймання, певний темп і послідовність засвоєння 

читачем авторської думки. Така пульсація думки створює 
не лише ритм подання матеріалу, а і темп (напругу) розповіді. 

Уповільнення текстового ритму пов’язано із так званими 

надмірностями тексту. Через недовіру до себе, 
через побоювання, що читач не зрозуміє, письменник залучає 

у розповідь надто велику кількість мовного матеріалу, 

розбавляючи в ньому думку та емоційну наснагу і зменшуючи 

тим самим дієву силу викладу. 
Використання автором повторів часто призводить 

до уповільнення текстового ритму. Проте абсолютні повтори 
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зустрічаються у текстах порівняно рідко. Значно частіше 

трапляються приховані, так звані, ситуаційні повтори, 
коли формально у тексті відоме означується словом вперше, 

а фактично це повторне називання зрозумілого із ситуаціях або 

з попереднього викладу. Повтор розслаблює фразу і значною 
мірою знімає нагнітання.  

Також уповільнює ритм сприймання читачем текстової 

інформації зміщення уваги від головної думки – зміна мотиву. 

Конкретна думка та форма її вираження має й спрямування. 
Зміщення уваги від загальної мети розповіді, ідеї твору 

позначається на напрузі викладу.  

Прагнучи зробити фразу ритмічною, пружною, легкою 
для сприймання, письменник змушений іноді викреслювати і 

красномовні деталі. Красномовні самі по собі, але в системі 

цілого деталі ці зміщують увагу від завдання, від мети розповіді.  

Причинами уповільнення текстового ритму на рівні 
речення є словесно надлишкові фрази – це граматично і логічно 

розгорнуті структури, що претендують на граничну точність 

переданого змісту. Вони переважають у текстах офіційних, 
наукових. У художніх текстах такі конструкції допомагають 

створити стилістичний ефект, акцентують інформацію. Можна 

виділити такі складові, які визначають уповільнення текстового 
ритму в реченні: 

В одному реченні автор може зібрати декілька тем і рем. 

Це порушує його логічну структуру і призводить до зміщення 

уваги читача. Повторювані займенники, прийменники, 
сполучники є надлишковими у реченні, не створюють 

стилістичний ефект: 

Над цілим твоїм дитинством кружляли безтілесні 
жіночі імена, міняючись місцями, перекликуючись навзаєм, – 

ти не знала, до чого їх приточити, а лялькам давати 

не важилась: імена були не „лялькові”, тобто не зняті з живих 
людей, а якісь нізвідкісні − немов крізь стогін самопливом 

вигулькнулого імени, що надовго опосідало твій внутрішній слух 

(а вони всі гули як стогін, найчастіше повторюване – „Іванна”), 

хтось добивався до тебе – хтось, хто хотів бути названим. 
(О. Забужко „Сестро, сестро”). 
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Введення розширених за змістом вставних 

конструкцій відволікає увагу читача. Такі конструкції 

мають окремий додатковий смисл, який перебуває за 

межами змісту основного речення. Ці вставні конструкції, 

виражені окремим реченням, за своїм граматичним ладом 

не відповідають вимогам структурного оформлення 

речення. Вони виступають своєрідним компонентом, у 

якому сконденсована надмірна інформація: 

Нi, золотко („золотце”, iронiчно поправляє вона себе: 

так звертався до неї той чоловiк, якому зараз, либонь, 

ще паскуднiше, нiж їй, але то вже не має жодного 

значення), – нi, сачконути не вийде: ти-но одбудь усе по 

порядку, а тодi й знати буде, чого ти справдi варта. 

(О. Забужко „Польові…”). 
У складних реченнях кожна підрядна частина може 

додавати нову інформацію. Якщо тема цієї інформації 
не збігається з темою головного речення, порушується логічна 

послідовність, фраза стає інформативно навантаженою: 

Перед тим як познайомити читачів газети з новими 
світлинами, вважаю за необхідне висловити свій погляд 

на питання, які викликали неоднозначне ставлення під час 

обговорення публікації, а саме щодо подорожування 

М. Волошина як його творчого методу та національної 
значущості для України цієї яскравої, геніальної особистості. 

(День, 2019, № 18). 

Авторський відступ у таких реченнях розбавляє емоційну 
наснагу, значно уповільнює текстовий ритм та погіршує 

сприйняття матеріалу. 

Узагальнивши проблему уповільнення текстового ритму 
на рівні речення, можна виокремити причини такого явища. Так, 

воно пов’язано з надмірностями у реченні, появою повторів – 

слів та цілих фраз, що пояснюють вже зрозуміле з попередньо 

сказаного. Зміщення уваги читача відбувається, коли в одному 
реченні автор збирає декілька тем і рем; вводить розширені за 

змістом вставні конструкції; доповнює речення великою 

кількістю підрядних частин.  
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USER ЧИ LOSER? 

Ніна Сорока (ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – доц. Безгодова Н. С. 

Комп’ютер потрібен, щоб служити людині. 
Не потрібно, щоб людина служила комп’ютеру. 

Г. Метьюсоу 

…Одного разу талановитий учений захотів винайти 

досконалий штучний розум, що зміг би оволодіти людською 
душею, аби та існувала вічно. На жаль, щоб створити 

такий інтелект, потрібно було знайти старовинний артефакт. 

Проте в Канцлера були свої плани на такий комп’ютерний 
розум: за допомогою нього він мріяв захопити ввесь світ. 

Прикро, але вчений не встиг здійснити свій задум: 

Канцлер знайшов артефакт першим і звелів запустити машину, 

за допомогою якої він успішно розв’язав світову війну. 
Але перемога обернулася непередбачуваними наслідками: 

машина повстала проти власних творців аби задовольнити 

потреби свого – штучного – розуму…[1]. 
Ні, це не черговий фільм-кошмар про майбутнє нашої 

планети, а лише сюжет мультфільму „Дев’ять” (2009 р.). І хоч 

за жанром це стітчпанк (англ. stitchpunk: stitch – стібок), тобто 
стрічка, у якій головними дійовими особами є живі ляльки, 

проте зміст та підтекст у мультфільмі зовсім не дитячі. 

Особлива увага аніматори приділяють саме комп’ютерному 

розуму та штучному інтелекту, який за сюжетом не тільки 
згубно впливає на конкретну людину, а й знищує людство 

взагалі. А чи далекі ми від цих страшних часів? 

В епоху Інтернету та інноваційних технологій комп’ютери 
стали не стільки цікавинкою, як необхідністю, як, наприклад, 

холодильник чи пральна машина. 

На думку сучасного англійського письменника та 
журналіста Джона Ланчестера, „комп’ютери стали суттєво 

більш потужними й настільки дешевими, що вони тепер усюди. 

У них є датчики, за допомогою яких вони стежать за фізичним 

світом. Програмне забезпечення, яким вони керуються, 
теж значно покращилося... ми стоїмо на порозі нової 
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промислової революції, яка змінить світ так само, як і перша 

промислова революція” [2]. 
Не дивно, що під приціл монітору потрапили 

насамперед підлітки (і, на жаль, не тільки підлітки!), які одразу 

поринули у світ віртуальної реальності: їх приваблюють 
різноманітні комп’ютерні ігри. Комп’ютерна гра забезпечується 

програмно керованим електронним пристроєм – комп’ютером, 

який зараз став доступний майже кожному. Це також може бути 

слотовий автомат, пінбольна машина, аудіо чи відеогра. 
Нижче представлена десятка найпопулярніших 

комп’ютерних ігор за версією сайту http://mmo13.ru/: 

League of Legends (LoL); LostArk; World Of Warcraft; Counter-
Strike: Global Offensive (CSGO); Overwatch; Final Fantasy XIV; 

World Of Tanks (WOT); DOTA 2; Guild Wars 2; The Elder Scrolls 

Online (TESO) [3]. 

Віртуальний світ так чи інакше впливає на мову й 
породжує сленг (діалект, жаргон) – геймерську мову (геймер – 

гравець, знавець віртуальних ігор) – набір фраз і висловів, 

що мають вузьке (комп’ютерне) застосування та не є 
граматично правильними словами в мові, однак, які, 

як не дивно, теж мають свою структуру. 

По-перше, це загальні для всіх комп’ютерних ігор слова та 
терміни, а також абревіатури, які використовуються 

для спілкування в чатах для визначення жанрів та назв ігор.  

По-друге, спеціальний сленг, яким послуговуються лише в тій 

чи іншій грі або у тому чи іншому жанрі. 
Треба відмітити, що більшість сленгізмів – це англійські 

слова, які вимовляються чи пишуться геймерами кириличними 

літерами: шутери ‒ стріля́лка, ФПС; рольові ігри ‒ еРПеГешки, 
РПГ, рольову́хи, рпе́ги; автосимулятори ‒ го́ночки, го́нки; 

авіасимулятори ‒ літа́лки; стратегічні ігри ‒ страте́гія, 

стратєжка, страте́га. 
Найуживанішими є, звичайно, загальновживані ігрові 

слова: бот – це персонаж, керований комп’ютером на основі 

запрограмованого алгоритму дій. Також це зневажлива назва 

гравця з низьким рівнем досвіду; гама (англ. game) – гра, 
похідне дієслово гамати – грати; госу (анг. gosu) – досвідчений 

гравець; грена, грінки (англ. grenade) – граната; дід – гравець, 
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який найкраще грає у команді; ламер, частіше нубм (від англ. 

lame – кульгавий) – початківець, зазвичай ще нічого не розуміє 
у грі, дуже часто програє, в особливо важких випадках 

стверджує, що „це все змова”. З часом перетворюється в профі 

або хоча б у середнячка; лівер (від англ. leave – залишати, йти) – 
гравець, який має звичку виходити з гри, якщо вона складається 

не на його користь; клан – об’єднання геймерів; тато, батько, 

батя – людина, добре грає в конкретну гру (наприклад: батько 

контри – людина, яка добре грає в CounterStrike); кіл (англ. skill) 
– характеристика героя у грі або досвід самого геймера; чит 

(англ. сheat) – нечесний прийом, похідні: читерство, читер – 

людина, що використовує нечесні прийоми; вуха, уха – 
навушники; шпилити (нім. spielen) – грати в гру; EXP, експа 

(англ. experience) – досвід, величина, що визначає рівень (силу) 

персонажа в рольових іграх; паті (англ. Party – загін) – група 

гравців, об’єднаних спільною метою; раш, рашнути (англ. Rush 
– поспішати) – швидке проходження місії, без будь-яких 

зупинок; стата (aнгл.Statistics – статистика) – дані персонажа, 

що включають його власні характеристики й характеристики 
одягнутих на нього предметів; тракторист – користувач, 

який застосовує для управління ігровим процесом тільки 

клавіатуру; апгрейд – позначення будь-якої модернізації, 
поліпшення (наприклад, додавання до зброї прицілу, додаткової 

рукоятки, магазину більшого обсягу); агріти, агрітися – 

навмисно направляти агресію будь-якого персонажа на себе 

з метою відвернення уваги. 
Щодо абревіатур, то їх існує велика кількість, тому нижче 

представлені лише найцікавіші: GG (англ. goodgame – хороша 

гра) – використовується на початку або в кінці гри; GJ 
(англ. goodjob – добре спрацьовано) – знак схвалення хорошим, 

злагодженим діям сокомандника; GF (англ. goodfight – добре 

побилися) – вимовляють гравці в кінці бою, показуючи, що вони 
задоволенені тим, як пройшов цей бій; H, HH (англ. нelp) – 

прохання допомоги; RUP (англ. Readyup) – повідомлення 

про готовність; N1 (англ. niceone) – повідомлення „круто”, 

„красень”. 
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Звичайно, це лише невелика кількість сленгових слів, 

які можна знайти на платформах комп’ютерних ігор, проте їх 
вистачить, щоб зіграти декілька каток (партія, гра). 

Але не треба забувати про реальний світ, бо у грі є кнопка 

Save, а справжнє життя одне! 

Література 

1. http://hdrezka.ag/cartoons/foreign/5104-devyat-2015-

0723.html; 2. https://22century.ru/popular-science-publications/ 

robots-and-ai-utopia-or-dystopia-part-one; 3. http://mmo13.ru/. 

 

КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

Анна Стась (ДЗ „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, асистент) 

Сучасний комунікативний простір, під яким ми розуміємо 

сукупність зв’язків між окремими людьми, соціумами, країнами, 

державами, починається із світової економіки й завершується 
сферою культури. 

Проблеми визначення специфіки сучасного 

комунікативного простору й тенденцій його розвитку вивчали 
С. Караванський, Д. Баранник, А. Загнітко, Б. Ажнюк, 

В. Арістова, І. Стернін, Ф. Бацевич, Т. Космеда, Г. Касьянов, 

В. Чемес, В. Зеленська та інші.  
Необхідність комплексного дослідження нових 

комунікаційних технологій, підґрунтям яких є мовна система, 

зумовлює мету нашого дослідження та окреслює наступні 

завдання: 1) виявити специфіку комунікативного простору 
сучасного викладача й тенденції його формування; 2) з’ясувати 

чинники, що безпосередньо та опосередковано впливають 

на глобалізацію та уніфікування інформаційного простору 
сучасного викладача. 

Сучасний інформаційний простір певним чином зумовлює 

комунікативно-мовну свідомість і комунікативно-мовну 
культуру. Комунікативно-мовна свідомість є частиною 

національної свідомості і, відповідно, відображає ставлення 

мовців до рідної та до інших мов, що яскраво простежується 

на рівні фразеології: Слово старіше, ніж гроші; Слово до слова – 
зложиться мова; Яка головонька, така й розмовонька; Хто своєї 

мови цурається, хай сам себе встидається; В каком народе 
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живешь, того обычья и держись; Худ пермяк, да два языка знат; 

Говоря про чужих, услышишь и про своїх [4].  
На жаль, українська мова на сьогодні ще не вповні зазнала 

процесу інтеграції до сфери глобальної комунікації та 

сприймається в деяких країнах як явище досить екзотичне. 
Відносно залучення української мови до формування 

комунікативного простору мережі Інтернет слід відзначити, 

що вона посідає відповідне місце як засіб відтворення й 

передавання інформації та реалізується на рівні різних 
інтерактивних технологій. Мережа Інтернет дозволяє 

здійснювати обмін інформацією не лише державним, політичним, 

торгівельним установам, а також удосконалювати процеси 
інтерактивної освіти, у яких людина є учасником прямої 

комунікації. Новітні технології руйнують комунікативні кордони 

й перетворюють доволі хистке поняття національного 

інформаційного простору на умовність. 
Глобалізація засобів масової інформації – явище, 

якого неможливо уникнути, бо розвиток світової цивілізації 

вбачається не через ізоляцію окремих культур, народів, мов, 
а через їх взаємодію, взаємні зв’язки. Процес глобалізації 

має позитивні та негативні риси: нівелювання кордонів та 

взаємне збагачення культур, з одного боку, уніфікація та 
стандартизація – з іншого. 

Сучасні вимоги, поставлені суспільством, державою 

потребують переосмислення професійної компетентності 

педагога. Як зазначає Б. Ажнюк, „кожна країна зацікавлена 
в тому, щоб підготувати таких викладачів, які б не лише 

забезпечували кількісну реалізацію завдань обовʼязкового 

навчання, а й підносили на значно вищий рівень освіченість і 
культуру її громадян. Саме з діяльності представників 

педагогічного фаху розпочинається складний ланцюг основних 

взаємопов’язаних процесів, який схематично можна представити 
як: навчання і виховання дітей і молоді – якісна освіта – науковий 

і технічний прогрес – розвиток суспільства і власне означений 

кінцевий результат значною мірою залежить від потенціалу 

першопоштовху: умінь, зусиль, здібностей та професіоналізму 
викладачаˮ [1]. 
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Поняття комунікаційного простору природно випливає 

з поняття комунікація, яку в цьому контексті розуміють як процес 
встановлення й підтримання контактів між членами соціальної 

групи та контакті на основі духовного, ідейного або іншого 

єднання членів суспільства. 
Аналіз сучасної педагогічної практики засвідчує наявність 

суперечностей між високим рівнем професійних знань, умінь, 

навичок викладачів вищих навчальних закладів і 

неспроможністю передати їх студентам, невмінням залучати їх 
до творчої діяльності, створювати доброзичливу атмосферу, 

встановлювати з ними психологічний і педагогічний контакт, 

керувати власним емоційним станом [4]. 
Причиною багатьох проблем, які виникають у педагогічній 

взаємодії, є недостатній рівень сформованості комунікативних 

умінь викладача. Процес обміну інформацією, налагодження 

діалогу, взаєморозуміння між учасниками комунікації, 
досягнення результату спілкування відбувається у певному 

комунікативному просторі [5]. 

Однією з визначальних рис сучасної мовної культури 
викладача є багатомовність. Ускладнення комунікативного 

простору, зумовлене інтеграційними процесами, відображення 

в ньому різноманітності форм сучасного життя зумовлює 
ускладнення стилістичної диференціації мовних засобів. Так, 

в Інтернеті поняття жанрових меж є прозорим та умовним. 

Прагнення максимально використовувати зворотній зв’язoк та 

діалог сприяє виникненню нових текстових структур, звільненню 
від монологічності писемного тексту. По-іншому постають 

у цьому світлі й деякі різновиди сленгу, до яких слід зарахувати 

сучасну комп’ютерну мову, на ґрунті якої й формується 
комп’ютерний сленг.  

Цікавим та неоднозначним постає питання 

про ідентифікацію сленгу як однієї з форм професійної мови або 
як одного з різновидів жаргону, що з погляду культури мови 

завжди розглядався як соціально вузька система й свідчить 

про низький рівень мовної культури. Можливість вільного 

переміщення людей і капіталів, ідей зумовлює для людини 
необхідність володіння як мінімум двома мовами: рідною та 

однією зі світових (переважно англійською). 
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Комунікативно-мовна культура певним чином відображає 

менталітет нації, здатність до інтеграції з іншими культурами, 
традиції щодо сприйняття та вивчення інших мов. Світ є 

привабливим саме завдяки своїй строкатості: існування людської 

спільноти неможливе без різноманітності виявів буття, 
свідомості, культури, мов. У цьому контексті охоронним 

рефлексом є прагнення народів зберегти національно-культурну 

своєрідність [3]. Отже, комунікативний простір сучасного 

викладача залежить не тільки від володіння мовою, а також від 
правильного використання засобів невербальної комунікації. 

Тільки вміле володіння усіма факторами спілкування сприяє 

взаєморозумінню та дає можливість керувати комунікативним 
процесом для досягнення поставленої комунікативної мети. 
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МОВНА ПАЛІТРА БІЛОЇ ЛАСТІВКИ ДОНБАСУ 
Ася Сухаревська (Комунальний опорний заклад 

„Теплівський НВК Станично-Луганського району Луганської 

області”, учениця) 
Наук. керівник – Щекатунова Н. А. 

Луганщино! 

Світанок України!  

Земля моя й земля моїх батьків…  
(Ганна Гайворонська) 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 349 

Людські почуття й переживання, надії й сподівання 

живуть у слові, особливо образному і крилатому, на яке, 
безсумнівно, багата творчість нашої поетеси-землячки.  

Ганна Гайворонська ввійшла в поетичний світ 

„з любов’ю до вишневої України”. Плоди творчості її духу – 
це дивовижні поетичні перлини. Щедрий врожай творчої ниви – 

сім збірок та вистави у віршах. Лине над безмежним простором 

родючої землі, золотої ниви, потужний голос співачки 

Луганського краю. 
Мета статті – дослідити особливості функціонування 

мовних одиниць у поетичних текстах Г. Гайворонської. 

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). 

На початку творчого шляху Ганна Гайворонська 

відтворювала красу природи, мову квітів і дерев. Усе це 
переконує, що художня література має джерельні витоки 

з народної творчості, починається з неї так, як великі річки 

беруть початок із маленьких струмочків. Як зазначає П. Засенко, 
своєрідність голосу Ганни Гайворонської полягає в тому, 

що вона бачить поезію там, де вже, здавалося б, не лишилось 

місце для голих декларацій [2]. У більшості її поезій живе любов 

до заквітчаних степів, лугів і гаїв Луганщини, до найрідніших 
людей на землі, до творчості улюблених письменників: 

Володимира Сосюри, Миколи Руденка, Григора Тютюнника, а 

разом з тим до неба, вічного й невмирущого: Світ прекрасний і 
добрий, / Його доброта / Сяє сонцем любові і миру, / А від 

світла ясного і день підроста. 

Ганна Гайворонська презентує поезії про почуття 
високої відповідальності перед рідним краєм. Вона глибоко 

усвідомлює свою приналежність і вдячність землі, яка її 

зростила: „Мене Донбас виховував, мов панну, / На кряжах 

загартовував крутих. / І я Луганщину виспівую осанну, / 
Вустами соняхів цілую золотих. /” [1, с. 11]. 
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Ніжні й благородні почуття говорять 

про найсокровенніше − розуміння сенсу людського життя. Ними 
наповнена духовна поезія Ганни Гайворонської, яку треба  

читати без поспіху, відчуваючи розумом і серцем. Кожен рядок 

підтверджує правдивість слів: „Заходь, Боже праведний, 
в затишок мій – / Зігрій сиву душу і руки зігрій”. Тема любові 

до своєї рідної землі, повага до її історії, думки про поєднання 

поколінь лунають у неї з уст у цій же поезії: „Ми зійдем у часі, 

у жилах трави”. 
Магія перетворення звичайних слів на „музику”, на те, 

що приносить естетичну насолоду, різнобарвна, насичена 

образотворчими засобами. Епітети в поезіях письменниці є 
запорукою точності та виразності мови, її емоційності й 

образності. Це єдине слово, яке може допомогти відтворити 

задумане, зробити такий емоційній вплив на читача, щоб той 

у захопленні відчув, що мовою звуків душа промовляє 
(„І я Луганщині виспівую осанну, / Вустами соняхів цілую 

золотих; / теплі коси, виноград прозорий, сіно сонячне, терпка 

хвоя, зелене небо, пописані сувої). 
Метафора – „стилістична прикраса”, яка розширює 

номінативні можливості мови твору, допомагає краще зрозуміти 

і сприйняти зміст: Вибухають століття громами, / Виростає 
трава з небуття, / Ми крутими йдемо берегами, / Неспокійного 

дива – життя! 

Експресія образів поглиблюється завдяки численним 

повторам, що передають специфіку мислення людини 
(вже не вийдуть батько, батько сивобровий). 

З метою виділення певного слова в тексті, звернення 

на нього особливої уваги використовується інверсія (виноград 
прозорий, хмари ковилові, гриви ковилові, на степах далеких). 

Характерною рисою синтаксису віршів Г. Гайворонської 

є широке використання односкладних речень. Функція цих 
речень – назвати певні образи, але не описувати їх. Такі речення 

сприяють активізації уяви та думки, змушують читача мислити 

й переживати. Поетеса користується односкладними реченнями 

для зображення швидкої зміни подій або для вираження великої 
емоційної напруги. Луганщино! / Світанок України. / Земля моя 

й земля моїх батьків. 
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Вірші Г. Гайворонської містять численні символи. 

Символічною є назва збірки „Біла ластівка Донбасу”. Я біла 
ластівка Донбасу, / Я не така, як чорні ластівки, / І небеса – 

життя мого окрасу, / Я обживаю змалку залюбки. Ще одним 

яскравим символом є полин у вірші „Луганщині”. 
Твори Г. Гайворонської світлі й оптимістичні, поетеса 

вміє радіти життю, ділитися своєю жагою до життя 

з навколишніми. Отже, поетична скарбниця 

Ганни Гайворонської невичерпна. Вона любить Слово, живе віч-
на-віч зі Словом, яке не знає меж.  
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ЗОБРАЖЕННЯ ЩАСЛИВОЇ ЛЮДИНИ 

У ПІСЕННОМУ ДОРОБКУ СВІТЛАНИ ТАРАБАРОВОЇ 

Катерина Сухаревськова (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 
В житті одна річ важлива 

Щасливим бути, шалено щасливим (С. Тарабарова). 

Кожен з нас хоч раз у житті замислювався над тим, 

що ж таке щастя. Дивно, але дуже рідко зустрінеш людину, 
яка може впевнено відповісти „я щаслива!”. Найчастіше нам 

чогось не вистачає, нас переповнюють негативні емоції, 

які наздоганяють усюди – груба продавчиня в магазині, 
стовпотворіння в громадському транспорті, сварливі дітлахи або 

вічно незадоволені друзі. Як же навчитися радіти життю? 

Таке просте і водночаснеймовірно складне питання. 
Адже для кожного поняття радості життя ‒ своє. Немає чіткого 

рецепту, дотримуючись якого можна було б стати щасливою 

людиною. Але Світлана Тарабарова переконує, що бути 

успішною людиною дуже просто, треба лише навчитися радіти 
життю.  
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Мета розвідки − здійснити аналіз пісенних текстів 

Світлани Тарабарової. Актуальність обраної теми визначається 
необхідністю дослідження текстів сучасної української пісні, 

мовної особистості Світлани Тарабарової. Об’єкт дослідження ‒ 

пісенні тексти сучасної співачки, авторки й виконавиці 
С. Тарабарової. Матеріалом дослідження слугували тексти 

пісень „Маніфест”, „Мрій, мрій, мрій” та „Мені казково” з 

альбому „23:25” (2018 р.). 

Світлана Тарабарова – українська поп-виконавиця, 
композитор, авторка власних пісень, яку за яскравий колір 

волосся та позитивну вдачу вже встигли охрестити однією 

з найбільш яскравих та „сонячних” артистів вітчизняної сцени 
[1]. 

На запитання журналістів „Ви щаслива людина?”, ‒ 

Світлана впевнено відповіла: „Так, я відчуваю себе щасливою, 

є такі моменти, коли я відчуваю себе шалено щасливою 
людиною. Наприклад, коли співаю на концерті, а люди мені 

підспівують. Я щаслива, коли перебуваю в оточенні своєї 

родини, коли у мене щось виходить – написала пісню, 
вона стала хітом. Якщо я приготувала смачний салат, 

то також цьому рада, бо щаслива людина по життю не шукає 

приводу бути щасливою, вона така завжди” [2]. 
У пісні „Маніфест” С. Тарабарова закликає всіх вірити 

в себе. Не боятися змінювати своє життя, втілюючи мрії, і 

обов’язково бути щасливими: 

Так чому, чому не розумію 
Так багато в світі негативу 

Час розправити нарешті крила 

Час літати, час кохати 
Залишайся золотом 

І літай, літай, літай 

Літай, літай, як на крилах 
Літай, в тебе є сила 

В житті одна річ важлива 

Щасливим бути, шалено щасливим [3]. 

Маніфест (від лат.manifesto показую, відкриваю) ‒ 
урочисте звернення, декларація якої-небудь організації, 

що містить виклад політичних поглядів [4]. 
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Коли втома виснажує від складних життєвих ситуацій і 

здається, що безліч безпросвітних проблем, що це замкнене коло 
не дає радіти життю, прислухайтесь до поради С. Тарабарової 

в пісні „Мені казково”, адже скільки прекрасного нам дається 

кожен день і кожну хвилину: 
Відчуваєш в тілі втому 

Як це все мені знайомо 

Коли все тебе навколо просто бісить так (знайомо?) 

Пропоную вдихнути 
Не впадати чуєш в кому 

Сам собі терміново ти скажи 

Мені казково [5]. 
Пісня „Мрій, мрій, мрій” ‒ це справжній гімн гарного 

настрою. Співачка закликає вірити у себе та за будь-яких 

обставин не опускати руки, а залишатися щасливою людиною:  

Мрій, мрій, мрій! 
І ніколи не зупиняйся 

Мрій, мрій, мрій! 

Твоя доля в твоїх руках… 
Мріяла, мріяла, мріяла 

І відчувала, що все можливо. Не відступай! 

Мріяла, мріяла, мріяла 
Серцем знала, що все можливо. Не відступай! [6]. 

Отже, здійснивши аналіз пісень „Маніфест”, „Мрій, мрій, 

мрій” та „Мені казково” Світлани Тарабарової, ми зазначаємо, 

що співачка закликає нас радіти життю, не засмучуватися 
через дрібниці, а дозволяти собі бути щасливими. Ми часто 

озираємося навкруги, забуваючи про те, скільки всього 

прекрасного нам дано. 

Література 
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http://pisni.ua/tarabarova-kazkovo; 6. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://pisni.ua/tarabarova-mrii-mrii-mrii.  
 

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В СУЧАСНИХ ЗМІ 

Анастасія Сухомліна (ВП „Лисичанський педагогічний 
коледж Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка”, м. Лисичанськ, студентка)  

Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Засоби масової інформації поділяють на візуальні 
(періодичний друк), аудіальні (радіо), аудіовізуальні 

(телебачення). Незважаючи на всі відмінності, вони 

об’єднуються в єдину систему масової комунікації завдяки 
спільності функцій і особливій структурі комунікативного 

процесу.  

Мовлення ‒ це процес спілкування людей між собою 

за допомогою мови, а також створення та передача 
повідомлення за допомогою радіо чи телебачення [1, c. 45]. 

Як зазначає М. Волощак, існує чотири типи мовної 

культури носіїв літературної мови: 
1) елітарна ‒ еталонна мовна культура, що означає вільне 

володіння всіма можливостями мови, включаючи її творче 

використання. Їй притаманне суворе дотримання всіх норм, 
безумовна заборона грубих виразів; 

2) середньолітературна характеризується неповним 

дотриманням норм, надмірним насиченням мови книжковими 

або розмовними словами. Носіями цієї мовленнєвої культури є 
більшість освічених городян; проникнення її у деякі сучасні 

засоби масової інформації, художні твори сприяє широкому 

поширенню; 
3) літературно-розмовний і 4) фамільярно-розмовний тип 

об’єднує тих комунікантів, які володіють тільки розмовним 

стилем. Фамільярно-розмовний відрізняється огрубілістю мови, 
що зближує його з просторіччям [2, с. 46]. 

Культура мовлення суспільства – це чи не найяскравіший 

показник стану його моральності, духовності, культури взагалі. 

Словесний бруд, що заполонив мовлення наших співгромадян, 
мовленнєвий примітивізм, вульгарщина – тривожні симптоми 
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духовного нездоров’я народу. Ми вбачаємо в цьому 

культуромовну проблему. 
Необхідно, як підкреслює М Рильський, навчитись 

„читати” словники, виробити потребу постійно звертатися 

до них. Словник не обмежується реєстрацією слів, а пояснює їх 
або розповідає про те, які предмети, явища стоять за цими 

словами, дає відомості про різні відтінки значення, є довідником 

при з’ясуванні правописних моментів, відповідних граматичних 

форм, вимови слів, їх походження, функціонування [4, c. 67]. 
Для радіо і телебачення характерна усереднена 

інтерінтелектуальна скоромовка із запозиченнями на кожному 

кроці; це ‒ варваризми, які іноді намагаються передати 
в українській формі. Між тим звучання промови входить 

у підсвідомість, забезпечуючи розуміння загального змісту 

промови („схоплювання чуттям”). При дублюванні деяких 

програм і реклам розбіжність візуального ряду зі звуком 
кидається в очі. 

До загальних рис масової комунікації в сучасному 

українському суспільстві відносять кількісне та якісне 
ускладнення конкретних сфер мовленнєвої комунікації (усна 

публічна мова, газетно-публіцистичний стиль, специфіка мови 

радіо, телебачення, Інтернету); соціокультурне розмаїття норм 
мовної поведінки окремих соціальних груп, властиве сучасній 

мовній комунікації, яке знаходить відображення в мовній 

дійсності мас-медіа; демократизація публіцистичного стилю й 

розширення нормативних меж мови масової комунікації; 
„американізація” мови в ЗМІ; слідування моді мовлення; 

свідомий відхід від літературно-мовної норми [7, c. 113] 

У зв'язку з цим особливо гостро постає питання 
про формування високої інформаційно-мовної культури 

в суспільстві, про збереження національних мовних традицій і 

культури мовлення.  
З одного боку, мова масової комунікації збагачує 

літературну мову, насичуючи її оцінними зворотами, формуючи  

відточену, нерідко афористичну мову. З іншого боку, не можна 

не бачити негативної ролі мови деяких ЗМІ, насичених 
відступами від норми, жаргонізмами та іншомовними словами. 
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Саме в ЗМІ відбуваються активні процеси змін мовних норм 

[6, c. 83]. 
Метою нашої розвідки є виділення й опис негативних 

явищ у мові, що дозволить висвітлити  проблеми культури 

мовлення в ЗМІ. 
Матеріалом дослідження слугують україномовні тексти 

Інтернет-ресурсу „Первая полоса” (далі – ПП) і регіональна 

громадсько-політична газета „Новий путь” (НП). 

Основними негативними явищами в ЗМІ Ю. Єлісовенко 
вважає лексичні й граматичні помилки, орфоепічні, фонетичні, 

мовленнєві [3, с. 168 ‒ 169]. Скориставшись цією класифікацією 

спробуймо виділити мовні недоліки у мові друкованих та 
інтернет-газет. 

Лексичні й граматичні помилки: У цьому зв’язку хочеться 

згадати і про недавні події [„Чий мер кращий?”, ПП] ‒ 

у наведеному контексті мова спотворюється неправильним 
уживанням лексеми, що пов’язано з незнанням значень слів і 

стійких виразів та неправильним їх уживанням у тексті; 

Для визначення схеми монтажу системи опалення будинку 
необхідно знати, чим горизонтальна двохтрубна система 

опалення з нижнім розведенням характеризується, і взагалі, 

які бувають схеми монтажу і схеми обв'язки батарей 
[„Двохтрубна система опалення з нижнім розведенням: схема, 

яка дозволяє економити тепло”, ПП] ‒ спостерігаємо порушення 

закономірностей поєднання твірної основи й словотворчого 

засобу в похідному слові; Наш народ буде жити погано, 
але недовго [„Серйозні зміни в Україні: що придумала влада”, 

НП] ‒ зміст висловлювання спотворений через неправильне 

розташування слів.  
Найбільша кількість мовних похибок зустрічається 

при відмінюванні числівника: Будівництво комплексу має бути 

завершено до двох тисяч двадцятому році [„У Харкові 
побудують новий навчальний комплекс”, ПП]. 

Помиляються журналісти й при вживанні форм присудка 

при складеному підметі: Більшість башкирів оселились 

в Україні за радянських часів унаслідок трудової міграції 
в СРСР [„Історія заселення башкирів в Україні”, ПП]. 
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Отже, аналіз текстів ЗМІ дозволяє зробити висновки 

щодо мовної компетенції мовців і тенденцій у розвитку сучасної 
української літературної мови. Маючи високий престиж і 

володіючи сучасними засобами розповсюдження, мова ЗМІ 

виконує в інформаційному просторі роль своєрідної моделі 
національної мови, вона активно впливає на літературну норму 

й мовні уподобання носіїв. 

Мова ЗМІ має відповідати нормам сучасної української 

літературної мови. Створюючи газетний текст, журналіст 
повинен уникати лексичних і граматичних помилок. 
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КОД НАПОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
Ярослав Тарасов (Кремінська школа-гімназія, учень) 

Наук. керівник – Уманська Т. О. 

Сучасна когнітивна лінгвістика активно розробляє 
напрям, у якому мова розглядається як культурний код нації. 

Концепти є живильними засадами мовної картини світу, 

цеглинами національної концептосфери. При цьому, на думку 

дослідників, одним із базових джерел інтерпретації дійсності 
є кулінарний код, особливе місце в якому посідають напої. 

Концепт „напої” є одним з найдавніших і основоположних 
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складників дискурсу української літератури, у якій утворилася 

опозиція „алкогольні напої”‒„чай”і „кава”, що відбиває 
ментальні особливості українського народу та пропагує 

здоровий спосіб життя. Амбівалентність опозиції аналізує, 

з одного боку, знавець українських традицій і звичаїв 
письменник Григорій Квітка-Основ’яненко, який ставить 

питання Нащо горілку вигадали, коли б її не пити?, а з іншого ‒ 

сучасний філософ Талбахан Дуругуру зауважує: Чай – 

це великий світ, що може поміститися в маленькій чашці. 
Зрозуміло, що репрезентанти опозиції „алкогольні напої”‒„чай” 

і „кава” представляють, на перший погляд, різний культурний 

простір, однак уривок із „Енеїди” Івана Котляревського: Турн, 
по воєнному звичаю, З горілкою напившись чаю [3, с. 100] 

ілюструє спробу художньо переосмислити цю опозицію вже 

в першому творі нової української літератури. До того ж, 

низка українських письменників різних часів відтворює й 
трансформує національні культурні коди, серед яких і 

архетипний концепт „напої” та його репрезентанти – 

„алкогольні напої”, „чай”, „кава”. Вони є основоположними 
для творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка, сучасних 

українських письменників, оскільки дослідження виявило їх 

у чисельній кількості творів і мікроконтекстів. 
Поступово виникає міф, що вживання алкогольних напоїв 

є основоположною ментальною рисою нашого народу, 

що відбивається в текстах українських письменників. 

Тому останнім часом постає потреба в подоланні 
цих стереотипів і розвінчанні цього міфу, оскільки провідними 

репрезентантами концепту „напої” в сучасній літературі стають 

„чай” і „кава”. 
Перший твір нової української літератури „Енеїда” 

І. Котляревського стає своєрідною декларацією українства, 

знаковим явищем, що репрезентує ідентичність нашої 
спільноти, передусім у її етнічно неповторних рисах. 

Національне як соціокультурне пов’язує людей загальною 

пам’яттю, що зберігає традиції, віру, мову, спільний дух, 

специфічну „ауру”, ментальність, певну „емоційну тональність 
буття”, яких неможливо позбутися. Лінгвіст О. Козаченко 

[2, с. 25] зауважує, що дослідженням поеми „Енеїда” Івана 
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Котляревського займається багато поколінь науковців, 

проте номени на позначення напоїв не ставали до його розвідок 
предметом аналізу. Утім, інтегральний концепт „напій” 

у першому творі нової української літератури вербалізують такі 

домінантні репрезентанти, як брага, горілка (18), сивуха (15), 
калганка, варенуха, будянка, деренівка, сикизка, горілка 

з імбиром, слив’янка, кримська дулівка (айвовка), пальонка, мед 

(7), охтирський мед, сирівець, пиво (4), пиво чорне з лимоном, 

грушевий квас, заморські вина, ренське вино з курдимоном, 
пунш, чай (1). Звісно, центром є універб „горілка”, оскільки 

етнографи відзначають, шо вона є основним споживчим напоєм 

під час свят [4, с. 16]. 
Використання номенів на позначення „алкогольні напої” 

в літературі, зокрема в Івана Котляревського, має амбівалентний 

характер: з одного боку, ще з давнини інтерпретується 

як негативне явище суспільного життя, а з іншого – це глибинне 
явище ментальності та прояв національного коду. Головне – 

розвінчання алкогольного міфу української літератури 

про пияцтво козаків, створеному в тому числі неуважними 
читачами. Варто пам’ятати також про бурлескний характер 

поеми „Енеїда”, який має на меті навмисну невідповідність, 

щоб завдяки комізму ситуації спонукати до роздумів. 
Попри бурлескний характер твору Івана Котляревського, 

не варто забувати, що за козацькими звичаями вживання 

спиртних напоїв у похідних умовах заборонялося, а порушення 

каралося смертю. На морі, наприклад, п’яничку 
просто викидали із чайки. До того ж, ці „міцні” напої насправді 

мали маленькі градуси та вживалися малесенькими чарочками.  

У сучасних творах українські письменники за допомогою 
одиниць-вербалізаторів концепту „алкогольні напої” створюють 

портрети доби, порушують проблеми, аналізують культуру 

споживання алкоголю, характеризують персонажів, вигадуючи 
нові жанри та використовуючи бурлеск та іронію як провідні 

засоби осмислення дійсності, бо, на думку Т. Гундорової, 

„стихією українських авторів-постмодерністів стають словесні 

ігри, стилізація та іронічна лінгвістична поведінка – усе це дає 
змогу вислизнути з-під влади офіційної культури й звільнитися 
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від ідолів і масок тоталітарного минулого. Література водночас 

стає діалогічною й навіть полілогічною” [1, с. 24]. 
У текстах наявні репрезентанти „алкогольних напоїв” 

різної міцності в залежності від портрету доби. Так, можна 

знайти горілку в Андрія Кокотюхи в романі „Червоний” та 
Сергія Жадана „Ворошиловград”, віскі в книжці поезій Івана 

Кулінського „30 пляшок. Односолодовий”, вино в романі Любка 

Дереша „Спустошення”, сидр у Мар’яни Савки в збірці „Пора 

плодів і квітів”, коньяк у Оксани Забужко, а Юрко Позаяк 
створює навіть новий жанр поезії – алкохоку. 

Чай, як зазначає етнограф Л. Артюх, порівняно недавній 

у традиційній українській кухні напій. Здавна п’ють 
традиційний слов’янський чай із цілющих рослин. З другої 

половини XIX ст. починають споживати китайський чай, а 

протягом XX ст. чаювання стає повсякденним явищем 

[4, с. 134].  
Не випадково, що першою згадкою про чай в українській 

літературі є згаданий фрагмент з четвертої частини „Енеїди” 

(1799 р.) Івана Котляревського. Символічно для нашого 
дослідження й те, що чай тут контекстуально поєднується 

із алкоголем, у цьому випадку із горілкою, а частіше – із ромом, 

створюючи своєрідну опозицію, кожна із складових якої означає 
принципово різний культурний простір життя. Прикметно, 

що тоді ж у ХVІІІ ст. козаки стали ласувати й кавою. 

Уперше в українській літературі чаювання стає елементом 

сюжету в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка „Сердешна 
Оксана” (1841 р.), у якій офіцер спокушає сільську дівчину, 

пригощаючи її чаєм з алкоголем – ромом чи вином. Важливим 

символом є чай і для Тараса Шевченка. У сенсі 
літературознавчої антропології чаювання в українській 

літературі стає, безперечно, важливим подієвим перехрестям 

тексту, на якому яскраво виявляються ключові семантичні вузли 
та розкриваються характери персонажів. 

„Бібліотечна кав’ярня” пропонує твори сучасних авторів 

„Теплі історії до кави” Надійки Гербіш, „Мелодія кави 

у тональності кардамону” Наталії Гурницької, „Кавасутра” 
Валерія Врублевського, поєднують каву та детектив подружжя 

Лапікурів у „Інспекторі та каві”. Із „Нарису про каву” 
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дипломанта конкурсу „Гранослов” Спілки письменників 

України Романа Глєбова: Ранок має починатися з кави, вона – 
каталізатор настрою на всю добу. А яке значення має кава, 

турботливо зготована для близької людини, такий напій – це 

справді втілення часточки серця. Зварена власноруч кава – 
лакмусовий папірець твоєї особистості. „Чай” і „кава” стають 

ознаками ідіостилю сучасних письменників, які допомагають 

поміркувати над важливими проблемами, висвітлити 

внутрішній світ героя, переосмислити філософію життя. 
Концепт „напої” є базовим концентром української 

літератури. Опозиція „алкогольні напої” ‒ „чай” і „кава” 

активно переосмислюється у творчості письменників, 
починаючи із зачинателів і основоположників, трансформує їх 

у системі художніх смислів у цілісну картину світу. Концепт 

„напої” як культурний код нації вербалізується через опозицію 

„алкогольні напої” ‒ „чай” і „кава”. Щоб його розкодувати, 
треба, з одного боку, поглинути в значення слова, його смисли 

та в особистий і культурний досвід творця, а з іншого – 

підготувати й проаналізувати досвід сприйняття концепту 
читача, оскільки це дуалістичний комунікативний процес. 
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(ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 
Літературно-критичні праці стали неоціненним творчим 

доробком Б. Грінченка. Спадщина письменника в цій галузі 

діяльності різноманітна й значна. Жанровий діапазон її досить 
широкий: рецензії, проблемні статті, полемічні виступи 

в дискусіях, популярні нариси про окремих письменників, 

естетичні декларації у збірниках і альманахах, статті в „Большой 

энциклопедии”, літературні матеріали в „Земском сборнике 
Черниговской губернии” та просвітницьких книжках 

для народу, відгуки про художні твори в листах до друзів і 

знайомих. Особливо слід відзначити rрунтовну працю 
Б. Грінченка „Перед широким світом”, у якій вперше в історії 

українського літературознавства здійснено соціально-

психологічне дослідження різних типів читачів з народу. 

Дослідник творчості письменника А. Погрібний 
стверджував: „ні в сучасному йому літературному процесі, 

ні в історії письменства не було жодного більш-менш помітного 

явища, яке проминуло б уважне око Б. Грінченка. Усе, 
що з’являлося на літературному обрії, він фіксував, осмислював 

і не лише оцінював, а й активно докладав зусиль 

до спрямування літературного процесу” [8, с. 240]. 
Б. Грінченко в літературно-критичних статтях 

висвітлював творчий шлях українських письменників, 

аналізував їхні твори. Основна увага в цих працях зосереджена 

на оцінці фактів і явищ. Відповідно до мети й завдань статті 
Б. Грінченко використовував мовний матеріал.  

Спробуймо виділити й проаналізувати лексичні 

особливості літературно-критичних праць Б. Грінченка ,,Петро 
Кузьменко”, „Гребінчині байки”, ,,Іванові Франкові” 

(за архівними матеріалами). 

Серед питань мовного розвитку, які піднімав Б. Грінченко 
у своїх статтях, знайшли своє місце теоретичні погляди 

на вживання іншомовних слів, а в його лексикографічній, 

науковій діяльності відбилося реальне мовне чуття письменника 

щодо вживання іншомовних слів, розуміння ним мовних законів 
[9, с. 23]. 
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Не заперечуючи ролі запозичень для позначення 

абстрактних понять і досягнень „новітнього культурного 
життя”, Б. Грінченко разом з тим проголошував обережність у їх 

використанні, застерігав від надмірностей їх уживання, що, 

на його думку, повинно було б стати важливою умовою 
збереження народної основи української літературної мови. 

Більш різку позицію зайняв він щодо росіянізмів, полонізмів, 

германізмів – складових частин лексики південно-західного 

наріччя, які мали загальноукраїнські відповідники. 
Це пояснювалося турботою письменника про розвиток 

української літературної мови: побоюванням щодо можливості 

зміни діалектної бази української літературної мови, загроза 
якої здавалася цілком реальною в тодішній ситуації.  

У статтях Б. Грінченка можна зустріти поодинокі лише 

абсолютно засвоєні українською мовою іншомовні лексеми 

школа, дах, тапчан, рундук, крамниця, базар, солдат; 
часом у стійких сполуках – давати на процент; узяти у посесію. 

Більшою мірою, ніж у своїх попередників, користується автор 

прийомом трансформованого використання іншомовних слів. 
Можна говорити про те, що в публіцистичній практиці 

Б. Грінченка фактично представлені запозичені лексеми – 

компоненти майже всіх тематичних шарів тогочасної 
літературної мови [7, с. 165]. 

Позиції Б. Грінченка-теоретика щодо засвоєння 

й уживання іншомовної лексики українською мовою актуальні й 

сьогодні своєю переважно об’єктивною врівноваженістю, яка 
заперечувала і надмірне захоплення іншомовною лексикою, і 

відвертий пуризм щодо неї. 

У літературно-критичних працях науковець уживав 
лексичні, граматичні особливості тих місцевостей, у яких 

відбуваються події. У його статтях чимало двопрефіксних 

дієслів, дієприкметників: школярі поприходили, порозкладав 
папери. Б. Грінченко використовує й здрібнілі форми іменників, 

емоційно-забарвлені та експресивні синоніми: сипнули школярі 

до класу, переборщив. 

У деяких літературно-критичних статтях письменник 
застосовує елементи художнього стилю з метою побудови 

більш доцільного художнього образу. Тому  використовує 
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специфічні засоби словесного зображення – синоніми, антоніми, 

епітети, метафори, порівняння; це і вживання немаркованих 
мовних засобів, їх здатності „живописати” при відтворенні 

кольорів, звуків; це і впровадження евфонічних засобів мови і 

ритмомелодики [6, с. 79]. 
Досить поширеним прийомом посилення образності 

в статтях письменника є метафора: темрява давить, 

недоля гніте, доля дасть дихнуть. 

Образність літературно-критичних статей Б. Грінченка 
створюється за рахунок епітетів, які образно підкреслюють 

найхарактернішу ознаку предмета, явища: душа молода, мокрий 

туман. Епітети посилюють емоційне звучання тексту, 
експресивність вислову, сприяють вираженню авторської оцінки 

щодо описуваних явищ. 

Лексичні особливості науково-популярних статей 

Б. Грінченка характеризуються способами вживання 
різноманітних підгруп лексики, а саме: термінологічної, 

застарілої, образної, емоційно-експресивної. 

У статті ,,Петро Кузьменко” [5], присвяченій 
талановитому письменнику п’ятдесятих і шістдесятих років 

минулого століття, Б. Грінченко широко вживає 

загальновживану лексику: треба зважити, літературний рух, 
настановлено, каже далі; застосовує хронологічні терміни: 

рік народження – 1831 р., творча діяльність 1856–1860. 

Наявна велика кількість застарілої лексики: ханство, 

київські полки, зочіпає − історизми; письменство, звістка, 
настановлено − архаїзми. Ці лексеми використано 

для створення урочистої піднесеності. 

На образно-лексичному рівні спостерігаємо використання 
тропів, які виконують естетичну функцію. Стаття насичена 

епітетами: красне письменство, тепла країна, вітер 

буйнесенький, степ широкий, дорогі робітники, літературні 
робітники, епархіяльного начальства, ширша публіка, рідне 

слово [5, с. 10]. 

Уживає літературний критик і термінологічну лексику: 

балада, сюжет, повість, фольклорні записи, історичні 
документи [5, с. 10, 11]. 
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Стаття „Гребінчині байки” написана у формі діалогу 

автора з читачем. Б. Грінченко безпосередньо аналізує байки 
Гребінки, використовуючи літературознавчі терміни: Дуже 

рідний той літературний жанр, котрий звичайно зветься 

байкою. Сама мова, багата синонімами, фігуральними, 
образними виразами, здається, давала ще більшу змогу 

розвитися сёму родові літературному [3, с. 45]. Б. Грінченко 

пояснює деякі терміни: Націоналізм, яко вираз національних 

властивостей, усієї національної вдачі [3, с. 47]. 
Як засіб створення урочистої піднесеності 

або сатиричного, гумористичного ефекту автор уживає застарілі 

слова: бусурманщина; вельможний став [3, с. 49, 54], 
але кількість їх обмежена. Діалектизмів не спостерігаємо. 

Досить широко в тексті статті вживаються епітети: 

пишний схід, ущипливу мову, панська собака, містичний птах 

[3, с. 47, 53, 60]. Це переважно оцінні епітети – позитивні чи 
негативні, які надають яскравої образності. 

Стильова домінанта створюється уживанням постійних 

епітетів, виражених прикметниками: писаних сучасників, образні 
вирази, панська собака,кріпацький гніт, бідна лисиця, містично-

божественний птах [3, с. 46, 49, 54]. За допомогою цих 

мовностилістичних засобів посилюється емоційне забарвлення 
твору, передається стан і образ автора літературно-критичної 

статті. 

Науково-популярний текст насичений фразеологізмами, 

які виконують функцію стилізації: по п’ять нам давайте, а цар 
був мабуть не макуха, бубличком задравши хвіст біжить, 

зводить черв’яків [3, с. 50]. 

У статті „Іванові Франкові”. Б. Грінченко розкрив постать 
І. Франка як критика. Текст насичений літературознавчою 

термінологією: апокрифи, белетрист, фольклорист, пролог, 

поема, контрасти [4, с. 138 – 140].  
Стаття містить епітети: ворожі удари, характерні умови, 

бур’януватих пустарів, золотий колос, могучий каменяр, 

науковий педантизм [4, с. 138 – 140]; метафори: співець праці, 

співець боротьби, щаслива земля, співець контрастів, 
ясні будівлі світу, дуже письменство, пишна поема [4, с. 138 –

 140]; порівняння: такі люди, як Франко, багата духовними 
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інтересами діяльність, як Франкова [4, с. 138 – 140]. Ці тропи є 

носіями номінативної функції. 
У тексті наявні лексичні повтори, які підсилюють 

ритмічність висловлювання: поет-автор, колонізатор-хлібороб, 

борцеві-робітникові [4, с. 138 – 140]. повторювальні 
конструкції: будівлі–будівлі дужого українського письменства, 

будівлі української культури [4, с. 138 – 140]. 

Отже, мова літературно-критичних праць Б. Грінченка 

характеризується вживанням різних підгруп лексики, кожна 
з яких виконує певну функцію. Його стиль визначається тим, 

що добір і використання мовних засобів спрямований 

на посилення емоційності й логічності викладу. 
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПОШУКИ 
ГАННИ ГАЙВОРОНСЬКОЇ В ЦИКЛІ „ВИТИНАНКИ” 

Тамара Уманська (Кремінська школа-гімназія, учитель) 

Термін „витинанка” уперше зафіксовано в українській 

мистецтвознавчій літературі в 1913 році. У народі здавна 
кажуть: „Як у хаті витинанка, то й добро стоїть на ґанку”, 

а Іван Франко зауважує про витоки побутування витворів 
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мистецтва на Західній Україні: „Здається, що цей звичай 

в Галичині не перший, а занесений із Східної України” 
[Цит за: 1], причому з Харківщини та Слобожанщини. Отже, 

витинанка – це вид мистецтва, назваякого походить від слова 

„витинати”, тобто „вирізати”.  
Перші витинанки з’явилися в VІІ‒ ХІІ ст. в Китаї, 

на батьківщині паперу. В Україні попередниками цього виду 

мистецтва також були витинанки зі шкіри, тканини, це одяг – 

кептар і юпка. Перші паперові витинанки з’являються в Україні 
в ХVІІ–ХVІІІ ст. Це були підкладки для воскових і сургучевих 

печаток, так звані„кустодії”, на грамотах [1]. 

Цікавим є те, що вишиванки та витинанки можуть 
починатися з крапки й закінчується нею, бо це може означати 

не лише кінець думки, а й її початок, тобто все, що сказане 

в символі, – незаперечне.  

Згадаймо, що поставити крапку – означає завершити 
справу, знати все до крапки – вивчити досконало. В Україні і 

тепер кажуть – викапаний батько або мати, отже, схожий на 

батьків до крапки, бо крапка – це й знак води: дощ накрапає, і 
знак крові, і знак зерна, узагалі, символ найвагомішого. 

Витинанки – це авторський жанр поезії, придуманий 

Ганною Гайворонською, яка вкорінилася в рідну землю 
Слобожанщини, звідки, за свідченнями Г. Квітки-Основ’яненка 

та І. Франка, і походить цей вид мистецтва, це філігранне мовне 

оформлення та вирізьблена форма, який уже генетично наслідує 

Богдана Гайворонська: 
Я хочу здивувати світ 

І Вас хоч раз, 

Аби Дива і дивинята 
у вишиванках 

ішли щоранку до нас. 

Молитися і пити чай. 
Та й здивувалися самі 

витинанкою ластівки 

на блакитному небі, 

яка спиває росу 
з долоні соняха. 

Ганна Гайворонська 

ти знаєш що раніше людей називали 

іменами Природи? 

твій чоловік міг би бути Вовком 
а ти Зіркою 

він міг бути Лісом 

а ти Рікою 
ти можеш бути лампадкою 

за загиблими 

і вишиванкою 

на хрестинах 
бо ти – справжня 

Богдана Гайворонська 
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Це той культурний код і символічний текст, який єднає 

різні види мистецтв через слово та лінію. Це природний і 
божественний дар, талант призначення поетеси: Так солодко 

у простоті думок, Мов безтілесний Ангел скрізь літати. 

А потім все зібрати у рядок, У другій, третій – вірші витинати 

[3, с. 60]. Мета цього художнього витвору ‒ Аби Дива і дивинята 

У вишиванках Ішли щоранку до нас Молитися і пити чай. Та й 

здивувалися самі витинанкою ластівки на блакитному небі, яка 

спиває росу з долоні соняха [3, с. 72]. 
Із дванадцяти поезій Ганни Гайворонської новітньої 

форми витинанки вісім просякнуті репрезентантами концепту 

вода: Ключі від неба, які відчиняють дощ... [3, с. 70], А тому 
плакав. Йшов дощ цілющий... [3, с. 71], Не видко нікого 

В криниці дня... [3, с. 71], Змивають ріки швидкоплинні Життя 

мого сумний сюжет. Все переплутало цунамі – Не видко берега, 

ні дна [3, с. 14].  
Річка, невід’ємною частиною якої є хвилі, виступає і 

зв’язок із вічністю. Причому бурхливе життя може призвести й 

до цунамі, яке нагадує хвилі та зигзаги витинанки: Змивають 
ріки швидкоплинні Життя мого сумний сюжет. Все 

переплутало цунамі – Не видко берега, ні дна [3, с. 14]. Хвилі, 

які вказують на незворотність часу, пов’язані із човном, який 
символізує долю ліричного героя чи героїні, її удари, життя, 

бурхливе, неспокійне, з тривогами, бунтами.  

Вражаючою є метафора Мій човен на життєвій мілині з 

поезії „Привиди кохання” [2, с. 34]. Щоб душа людини не 
зміліла й люд не змілів, З того боку Іордану Пливе паромник на 

вогненому плоту в поезії „Коли життя до краю добіжить” [4, 

с. 51]. 
Стилістика витинанки вплинула на створення образу 

човника Ною, який сягає біблійного Ноєва ковчега, 

який зазвичай є символом притулку від негоди чи злигоднів, 
а також переповненого різними людьми приміщення. 

У Ганни Гайворонської актуалізується значення порятунку 

від життєвих негараздів і навіть щасливого притулку закоханих: 

Порятовані на човнику Ноя, І в кожному з нас ‒ невідкриті 
світи. І хоча вмерз кораблик Ноя У вершину гори Арарат ‒ 
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Він відтане, коли обидвоє Знов воскреснуть від кари зрад. 

[3, с. 62]. 
Витинанковий і вишиванковий символ сигма 

як уособлення змії, що асоціюється з водою, і є обергом, 

зокрема для жіночих сорочок, і так званим „знаком якості” ‒ 
„вишито найкраще”, „дуже добре”, який просвітник Кирило 

використав для літери „зело”, українське тлумачення „дуже”, 

„красно”, „сильно”, у Ганни Гайворонської вживається в іншому 

значення зело-трава: І чути внутрішнім слухом, 
я перешіптується зело із квітами. [4, с. 72].  

Одна і та сама форма поезії, і метафора А ще закутатись в 

пелюшки річки Красної і пірнати разом з карасями на дно [4, с. 
72 ‒ 73] допомагає читачеві розкодувати цей інтертекст, який 

базується на поєднанні двох видів мистецтв.  

Отже, символіка вишивки та витинанки стає для Ганни 

Гайворонської підсвідомим джерелом інформації про концепт 
вода, який проявляється як у вигляді оформлення поетичного 

тексту, так і в змістовному навантаженні поезії. За допомогою 

поєднання двох видів художнього мистецтва поетеса не лише 
розкодовує архетипні концепти, створює унікальний інтертекст, 

але й уводить у літературознавство новий жанр поезії – 

витинанку. 
Для проведення уроків літератури рідного краю 

розроблено заняття „Витинаємо дива” (6 клас), „Дивосвіт Ганни 

Гайворонської” (8 клас) [5]. Після розповіді про вкорінення 

поетеси в Кремінську землю – Мої друзяки вірні – ліс, річка, 
сонце, Й небо під ногами... [2, с. 36] доцільне звернення 

до власного досвіду учнів, оскільки річка Красна є річкою 

дитинства для школярів Кремінної. Пошуковою частиною уроку 
є створення паспорту поезії „Найвища ступінь насолоди” 

(6 клас), а творчою – вироблення витинанок. 

Автор Ганна Андріївна Гайворонська 

Назва „Найвища ступінь насолоди” 

Жанр пейзажна лірика 

Форма витинанка 

Тема жити в гармонії з природою чудово 

Ідея навчитися бачити красу природи та життя 
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Зорові образи зело, квіти, річка Красна, терен, туман, півні 

Слухові 

образи 

голоси землі, сьорбати, зело та квіти 

перешіптуються, оплески півнів 

Дотикові 

образи 

ходити босоніж і слухати підошвами, 

закутатись в пелюшки річки Красної, 

в обгортці туману 

Епітети найвища ступінь, теплими підошвами, 
ранкова тиша, радісні оплески 

Метафори слухати теплими підошвами голоси землі, 

закутатись в пелюшки річки Красної, їсти 
терен в обгортці туману, сьорбати ранкової 

тиші, слухати радісні оплески житлівських 

півнів 

Віршовий 
розмір 

Най/ви/ща/ сту/пінь/ на/со/ло/ди/ 
- + /- +/ - -/ - +/ - чотиристопний ямб 

Римування не римується; 

форма ‒ витинанка 

Концепти Голоси землі, зело, квіти, річка, туман, півні, 
небо, війна 

Репрезентанти 

води 

Річка Красна, пелюшки,кладочка-мости; 

назви дій: закутатись, пірнати 

Література 
1. Герзун М. Символіка орнаменту української вишивки 

та витинанки: порівняльний аналіз [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: nt-konf.org/konf022014/728.html; 
2. Гайворонська Г. Луганщина – світанок України [Текст]. 

Рубіжне : „ПАНКО”, 2014. 64с.; 3. Гайворонська Г. Пастушка 

квітів [Текст]. Львів : ПП „Видавництво „БОНА”, 2017. 128 с.; 
4. Гайворонська Г. Циганська ніч [Текст]. Донецьк : „Донбас”, 

1992. 79 с.; 5. Уманська Т. „Я біла ластівка Донбасу” 

(за творчістю Ганни Гайворонської) : захід за технологією 

сторітелінгу [Текст] / Т.Уманська // Вивчаємо українську мову 
та літературу : наук.-метод. журнал. 2017. № 16 / 17 / 18. С. 84 ‒ 

88. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ  

В МАЛІЙ ПРОЗІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 
Валерія Федорук (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 
Наук. керівник – доц. Двуличанська О. А. 

Шістдесятництво – назва молодого покоління радянської 

інтелігенції, яка активно виявила себе у культурі та політиці 

на початку і в середині 1960-х років. Шістдесятники 
заперечували власною творчістю соціалістичний реалізм, 

відстоювали свободу митця та людини загалом. Яскравою 

постаттю цього періоду слід вважати майстра новели Григора 
Михайловича Тютюнника. 

З включенням оповідань і повістей Гр. Тютюнника 

у шкільну програму, кількість праць присвячених відомому 

шістдесятнику поступово зростає. Постать письменника 
знайшла відображення в роботах М. Вінграновського, І. Дзюби, 

О. Неживого, Л. Мороза, А. Шевченка, М. Жулинського, 

Р. Мовчана та інших. Чимало дослідників справедливо вбачають 
душевний біль наскрізним мотивом тютюнниківської творчості 

(В. Дончик, В. Даниленко та ін.) та порівнюють його з Василем 

Стефаником. Л. Тарнашинська стосовно Гр. Тютюнника 
говорить про біль як четверте мистецтво [3]. В. Даниленко 

доречно зауважує про  автобіографізм творчості: він впевнений, 

що Гр. Тютюнник виписує на папір свої душевні травми 

дитинства [1]. Валерій Шевчук також поділяв цю думку та 
в свою чергу порівнював письменника з іншими прозаїками 

того покоління та дійшов висновку, що той найближче підійшов 

до людської особистості. 
Мета нашого дослідження – виявити особливості 

художньої деталі в малій творчості Григора Тютюнника. 

Талановитий митець може створити неповторну картину 
світу в кількох реченнях чи навіть словах. Однією художньою 

деталлю він відкриває свій власний внутрішній світ: 

філософські роздуми, психологічний стан душі, погляд 

на проблему порушену в творі. „Художня деталь – засіб 
словесного та малярського мистецтва, якому властива особлива 

змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива 
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композиційна та характерологічна функція” [2]. Гр. Тютюнник 

був справжнім майстром художньої деталі. Акцентологічна 
деталь в нього виступає яскравим засобом узагальнення та 

типізації персонажів. Для повного осягнення ролі художньої 

деталі її слід розглядати через загальний зміст та головну ідею 
твору.  

У першому друкованому оповіданні письменника 

„В сутінки” внутрішній стан головного героя, сина-студента, 

що не бачив матір вісімнадцять років  яскраво відображений 
в описі оселі, де „снуються тіні, лізуть у причілкові вікна і 

стають по кутках - німі і холодні. Хата враз меншає, нижчає 

стеля” [5, с. 15]. У стосунках між матір’ю та сином – величезна 
прірва, причиною якої постає зрада жінки: батько пішов 

на війну, а вона не встояла перед новим почуттям та привела 

до хати „чужого”, тим самим зруйнувавши внутрішню сімейну 

гармонію сина й віру в кохання. Важливою художньою деталлю 
є і шибка вікна, яка порівнюється з ополонкою. Це порівняння 

здається зовсім не дивним, адже мати дійсно кидається 

в холодну ополонку гріховної любові. В кінці оповідання 
ми бачимо дві акцентологічні деталі – батькова рука, під якою 

„було тепло й затишно, як під шапкою” [5, с. 19] та материна 

„легка, як пташине крило” [5, с. 19], що куйовдить волосся 
дорослому сину. Два образи-символи з’єднуються та формують 

втрачену злагоду в душевному стані героя, поступово, 

крок за кроком видаляючи душевну травму дитинства.  

Зав’язь, як в прямому сенсі – оновлення природи навесні, 
так і в переносному – пробудження нового почуття у підлітків 

постає наскрізною деталлю в однойменному оповіданні 

„Зав’язь”. Після першого несміливого ще дитячого поцілунку 
Миколи та Соні природа говорить нам про зародження великого 

почуття: „Листя в садках ще тільки проклюнулося, тому в гіллі 

рясно миготять дрібні, мов роса, прозеленкуваті крапельки: 
то зав’язь” [4, с. 32]. Закохані втрачають відчуття реальності, 

з цієї миті здається, ніби світ створений лише для двох. 

Останнім епізодом, в якому знову з’являється наскрізна деталь, 

Гр. Тютюнник вимовляє головну думку твору. Дід Лаврін 
звертається до онука „Ану, лишень, парубче, помагай 

скурювати садок, бо пропаде к лихій годині уся зав’язь” 
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[4, с. 33]. Цими словами автор стверджує, що будь-які почуття, 

навіть найсильніші, потребують роботи й захисту.  
Провідну роль акцентологічна деталь відіграє й у творах 

на маргінальну тематику. Оповідання „Оддавали Катрю” описує 

весілля молодшої доньки Степана Безверхого. Основою деталлю 
твору, що вказує на ідею закладену автором, – є стара бабусина 

хустка. Вона символізує і певний оберіг для Катерини, 

яким вона намагається захистити не лише себе, а й свою 

майбутню дитину, і постає, як певна згадка про батьківщину, 
рідну домівку, вона є тим теплом, що має захистити головну 

героїню – звичайну сільську жінку в жорстокому місті 

від остаточного зросійщення та втрати духовності, моральності. 
Хусточка – є величезною цінністю, вона зберігалася „на дні 

скрині як найдорожчий скарб, що кожної осені перекладався 

горіховим листям від молі та задля пахощів” [4, с. 67]. 

В оповіданні „Печена картопля” „смирний, неговіркий, 
трохи тюхтійкуватий” [4, с. 58] Тимоха привертає увагу 

Палажки і розпочинається любовна гра. Хлопчина не звертає 

уваги на натяки, що робить дівчина (голосно зітха, грається 
з хмелем), його серце залишається сонним і байдужим. Зміна 

настрою проявляється лише після художньої деталі – печеної 

картоплі з салом, яку вводить автор до твору, аби символічно 
зобразити звабу. 

Отже, одиничні та конкретні художні деталі, 

що зустрічаються у малій прозі формують наскрізну ідею твору, 

завдяки чому Гр. Тютюнник міг передати найважливіше 
в кількох реченнях, а іноді навіть і в одному слові. 

Такий прийом допомагає зробити оповідання та новели 

змістовно й емоційно наповненими, не дивлячись на їх 
не великий за обсягом розмір. Тема художньої деталі як 

основної риси малої прози Гр. Тютюнника є безумовно 

актуальною та знайде подальше дослідження у майбутніх 
наукових розвідках. 

Література 
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ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАПАХІВ В ПОЕЗІЇ 

ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 

Поліна Фєдуркіна (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Глуховцева І. Я. 

Кожну людину протягом життя оточує велика кількість 
запахів, які викликають певні відчуття та емоції. Цей вид 

сенсорної лексики ще малодосліджений, порівняно зі словами 

на позначення вражень слуху, зору та дотику, проте, на думку 

І. Гайдаєнко, „запахові відчуття допомагають глибше, яскравіше 

розпізнати складну психологію поезії, людських почуттів, 

характерів, зрозуміти соціальні події, відчути їх значення та 

вагу” [1]. 
Запах – конкретна властивість тієї чи тієї реалії, 

яка в сучасній свідомості віддзеркалюється через нюхове 

відчуття. Існує безліч запахів, які сприймає людина. Уплив цих 
запахів, різноманітність відчуттів відбивається в мові [2, с. 36]. 

У лінгвістичному аспекті одоративну лексику вивчали 

С. Александрова, О. Білецький, В. Виноградов, І. Гайдаєнко, 

Н. Павлова, О. Потебня, О. Федотова, але щодо її використання 
в поетичній творчості досліджень ще мало. 

Проаналізувавши вірші Олександра Олеся, ми виявили 

лексеми з одоративним значенням, які можна віднести до таких 
частин мови: 

– іменників: То обсиплеться росою, / то враз пахощі поллє 

(„Степ”), Є слова, як жар, пекучі / І отруйні, наче чад („Є слова, 

що білі-білі”), Вона ішла… і їй всміхалися гаї, / вітри несли їй 
пахощі майові („Вона ішла … ), Ми йдемо… Шумлять гаї, / 
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Ллються пахощі розкішні („Не забуду я… о ні!”), Їх поє сонячне 

проміння, Годує чиста пахощ піль („Квітки любові 
розцвітають”), О, не дивуйсь, що пахощі навколо, Що, 

мов зомлілі, дивляться квітки („Любов”); 

– дієслів: А квітки в траві пахтіли, / степ, як море, 
хвилювавсь („Моїй матері”), В вазі в кімнаті троянди стоять, / 

дивляться ясно, цвітуть і пахтять („Троянди”), Яка цвіла весна 

рожева! / Пахніли, дихали дерева! („Нехай обдурений я сном”), 

Шуміть мені забуту казку, / П’яніть мене своїм диханням 
(„Жита! Пригадую...”); 

– прикметників: О моя дитино! Вік твій – місяць май. / 

Мед з квіток пахучих пчілкою збирай („О моя дитино”), На межі 
з квіток пахучих / ми віночки сплетемо („Пісня”), Про її квітки 

пахучі, / Про сади, гаї ... („Пташка”), Де ж тії пестощі вітру 

летючого, / Де ж тії квітоньки гаю пахучого („Конвалія”), 

Там соловей, як дзвіночок, / там квіточки запашні („Курочка й 
лисичка”). 

За критерієм відношення до запаху (приємний / 

неприємний) у поезіях Олександра Олеся переважає позитивне 
сприйняття цього явища: Тут ллються пахощі густі, / 

Там гнуться верби п’яні („Чари ночі”); Здаля розвіялись тумани, 

/ Знов ясно, пахощі, тепло… („Гроза пройшла… зітхнули 
трави”); Лани зливались з луками, / Пахтіли і цвіли 

(„Дві хмароньки пливли кудись”); Італійська ніч підкралась, / 

Розлила солодкий чад („Італійська ніч підкралась”). 

Не оминає письменник і неприємне сприйняття запаху. 
За допомогою цієї лексики автор дає негативну оцінку 

навколишньому середовищу. Це можна простежити на прикладі 

віршів „В болотах жаби рай знайшли…” (І туркіт жаб, і дух 

гнилий / До їх туманами знімались; Жили, плодились і згнивали / 

В багні смердючому боліт), „Лебідь” (Стрепенулась зграя, 

закричала біла: / „Тут гниле повітря, тут вода гнила!..”). 
У першому випадку сполучення іменника дух (те саме, 

що запах; аромат [3, с. 442]) та прикметника гнилий (застояний, 

затхлий, несвіжий [3, с. 93]) указує на неприємний запах болота. 

Те саме стосується і прикметника смердючому. Значення 
словосполучення „гниле повітря” тотожне значенню „гнилий 

дух”. 
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Отже, слова з одоративним значенням називають приємні 

чи неприємні запахи. Їх використовують письменники для більш 
точного зображення навколишньої дійсності. Назви запахів 

можуть бути представленими різними частинами мови. У поезії 

Олександра Олеся наявно небагато слів з одоративним 
значенням, за кількістю лексем вони поступаються словам, 

що називають слухові, дотикові відчуття людини. У своїх 

творах письменник зображає як приємні, так і неприємні запахи, 

тим самим посилюючи емоційний вплив на читача, що дозволяє 
краще та глибше сприйняти твір. 
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ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Вікторія Фоменко (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Попова Л. О. 

Нині особливої актуальності набуває проблема підготовки 
випускників закладів загальної середньої освіти, які здатні 

засобами мови репрезентувати себе в соціумі, спроможні 

критично оцінювати власну мовленнєву діяльність, володіють 
комунікативними стратегіями й мовленнєвими тактиками. 

Це зумовлює вибір таких форм, методів і засобів навчання, 

застосування яких сприятиме формуванню предметної і 
ключових компетентностей учнів. 

Одним із продуктивних засобів навчання української мови 

вважають дидактичний матеріал, основна мета використання 

якого ‒ забезпечити засвоєння учнями знань про мовну систему 
як засіб вираження думок і почуттів людини та формування 

відповідних мовних умінь і навичок, удосконалення вмінь 
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сприймати, аналізувати, інтерпретувати й створювати 

висловлення, а супровідна ‒ формування ключових 
компетентностей здобувачів освіти.  

Аналіз змісту чинної програми з української мови й 

наукових праць українських лінгводидактів (З. Бакум, 
Н. Бондаренко, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, А. Нікітіна, 

В. Новосьолова, М. Пентилюк, Л. Попова та ін.) уможливив 

виокремлення таких критеріїв добору дидактичного матеріалу: 

відповідність темі й меті уроку, урахування вікових та 
індивідуальних особливостей учнів, готовності їх 

до сприймання, усвідомлення й інтерпретування поданої 

в тексті інформації, наявність у тексті певної проблеми, 
актуальної для підлітків, орієнтація на їхні освітні, життєві й 

особистісні потреби, можливість узаємопов’язаного формування 

предметної і ключових компетентностей тощо.  

Основою дидактичного матеріалу є текст, що становить 
„усну чи писемну монологічну або діалогічну змістову й 

структурно завершену систему з кількох чи багатьох речень, 

яким властива інформаційна насиченість та виражене ставлення 
автора до висловленого повідомлення” [2, с. 4‒5]. Завдання 

вчителя української мови полягає в тому, щоб „навчити учня 

працювати з текстом, що реалізує різні дидактичні функції:  
по-перше, виконує роль основного джерела навчальної 

інформації; по-друге, є зразком реалізації певної комунікативної 

мети; і, по-третє, слугує матеріалом для самоспостереження, 

засобом активізації розв’язання проблемних завдань та роботи 
учня” [1, с. 112]. Зазначимо, що завдання до тексту повинні 

спонукати учнів до міркувань, узагальнень, висновків тощо. 

Наприклад, учням доцільно запропонувати таку вправу: 
І. Прочитайте уривок зі статті «Звичка читання: 

користь чи шкода?» Віри Кравчук. Наведіть власні аргументи 

на користь читання.  
ІІ. Поясніть написання підкреслених слів. 

Оскільки ми вже з’ясували, що саме читання на зір 

впливає мало, то можемо сміливо читати до ночі. Та чи 

корисно робити це в ліжку? Перед сном ‒ так, у ліжку ‒ 

читати не бажано, на думку сомнологів і психологів. 
Нейропсихолог Девід Льюїс визначив, що читання є найкращою 
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діяльністю для заспокоєння перед сном. Читання ввечері 

зменшує рівень стресу на 68 %, і це є найвищим показником: 
прослуховування музики зменшує стрес на 61 %, теплий напій ‒ 

на 54 %, а прогулянка ‒ на 43 %. Пан Льюїс довів, що лише 

шість хвилин читання достатньо для розслаблення тіла й 
мозку, що дуже легко вписати до передсонного ритуалу, 

залишивши цікаву книгу біля ліжка. 

І, з погляду науки, там має лежати саме паперове 

видання. Учені радять прибирати зі спальні смартфони, 
планшети й телевізор. Пильний погляд, спрямований в екран, 

перед засинанням може перешкодити сну. 

Отже, використання дидактичного матеріалу 

на уроках української мови в 10 ‒ 11 класах сприятиме 

формуванню вмінь і навичок учнів комунікативно доречно 
користуватися українською мовою в різних життєвих ситуаціях, 

критично сприймати інформацію, аналізувати її, 

систематизувати, трансформувати й використовувати відповідно 

до поставлених цілей. 
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СИМВОЛІКА ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ ТА ЇХ ВІДБИТТЯ 

У ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Анжеліка Холодняк (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук.керівник ‒ проф. Пінчук Т. С. 
Великого значення для розвитку культури та духовності 

українського народу набуває дослідження проблем 

національного самовираження та самоусвідомлення, 
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співвідношення мови і культури, необхідністю пошуків нових 

можливостей до вивчення фразеологічних одиниць як скарбниці 
національної історії, а також особливістю відображення 

у фразеології національного українського колориту, зокрема 

символіки весільних обрядів та їх відбиття у фразеології, що, 
як не дивно, є однією з малодосліджених проблем українського 

мовознавства. 

Народна культура, втілена в традиціях, звичаях та 

обрядах, лежить в основі сучасної української національної 
культури. Це найдорожчий скарб, який допоміг вижити нашій 

нації, зберегтися у віках, розвиватися та вдосконалюватися. 

Весілля – це особлива подія в житті людини, урочисте 
дійство. Традиційне святкування весіль з часом зазнало змін, але 

загалом символіка весільних обрядів не змінилася. Один 

з найпопулярніших незмінних символів сучасних весільних 

обрядів є коровай: Який весільний коровай – така і доля або 
Славен коровай красний, як на небі місяць ясний. 

Дослідник М.Сумцов вважає, що слово „коровай” 

походить від санскритського кореня „kr”. Здавна люди знали, 
що елементи обряду випікання короваю тісно пов’язані 

з язичництвом, культом сонця (він обов’язково повинен бути 

круглої форми), культом вогню та домашнього вогнища (печі, 
в якій він випікався), а також культами води (на коровай брали 

непочату воду із трьох чи семи криниць), зерна (муку брали 

з певної кількості млинів), дерев та рослин (оздоблення 

з листків, квітів, шишок та горіхів), культ яйця (для випікання 
брали ритуальну їх кількість – 12, 40 тощо). Уважалося, що вже 

спечений коровай потрібно ховати від чужого ока, казали: 

На чужий коровай очей не поривай, а свій май або На чужий 
коровай очей не поривай, а рано вставай та й собі учиняй [3]. 

Коровай – обрядовий хліб, що символізує багатство, 

добробут і щастя молодої сім’ї. Уважалося, що весільний 
коровай може мати кожна людина тільки один раз у житті: 

Благослови, Боже, / Ще й рідная мати, / Нашому дитяті / 

Коровай ладнати… [1, с. 81]. 

Відсутність короваю означала неповноцінність весільного 
обряду. Недарма про людей, наділених особливим почуттям 

власної гідності, казали: Сидить, мов коровай на весіллі. 
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Весільний коровай і зараз випікають із кращих сортів муки, 

із розчинного тіста на маслі, яйцях. Зверху його оздоблюють 
виробами з тіста: шишками, голубками, жайворонками, 

качечками, квіточками, колосками тощо. Ще коровай 

прикрашають барвінком, ягодами або цвітом калини, червоними 
стрічками, подекуди ‒ гілками плодових дерев, оплетеними 

тістом. 

На випікання весільного короваю мати запрошувала 

кількох жінок ‒ коровайниць, вони мали бути щасливі в шлюбі. 
Ходячи по селу, співали: Марусина мати / По сусідонькам 

ходить, / Сусід своїх просить: / ‒ Да сусідоньки мої, / 

Прибудьте до мене, / Та до моєї хати, / Та до мого дитяти / 
Коровай бгати [1, с. 98−99]. 

Про те, що коровай мав принести молодій родині щастя, 

відображено в обрядовій поезії: Коровайноє тісто / Да побігло 

на місто ‒ / Чи по сир, чи по маслечко, / Чи по добреє щастячко 
[1, с. 83]. 

За припущенням відомого дослідника обрядового хліба 

українців М. Сумцова, символіка короваю пов’язана також 
із культом сонця, місяця, зірок. Це підтверджує й обрядовий 

фольклор: Ой оглянься, Маруся, оглянься, / Як твій коровай 

убрався, / Золотим обручем обнявся, / З ясним сонечком 
зрівнявся [1, с. 84]. 

Ще одним важливим символом весільних українських 

обрядів є рушник – символ злагоди, подружньої вірності, 

працьовитості, гостинності, надії. Рушники були невід’ємним 
атрибутом весілля: ними пов’язували молодих, старостів, сватів. 

Існує такий відомий фразеологізм: На рушник стати ‒ навік 

друга мати. Коли хлопець з дівчиною одружуються, вони 
мають стати найліпшими друзями один одному. 

Багато весільних фразеологізмів пов’язано зі словом 

рушник: готувати рушники, дбати рушники, посилати 
за рушниками (Я вже двічі посилав до дівчини за рушниками 

(Т. Шевченко), засилати старостів (Зачали парубки засилати 

старостів до дівчат (Г. Квітка-Основ’яненко), подавати 

рушники (давати згоду на одруження), вернутися з рушниками 
(засватати).  
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Готуючись до одруження, дівчина вишивала декілька 

видів рушників. Якщо вона давала згоду на шлюб під час 
сватання, то підносила старостам на тарелі два рушники, 

складені навхрест. Тому вислів посилати по рушники означає 

просити руки дівчини в неї та її батьків, сватати. Інший рушник, 
найкрасивіший і найдорожчий, дівчина вишивала, щоб стати 

на нього з коханим у церкві під час шлюбної церемонії. Звідси 

походить інший фразеологізм – стати на рушник, тобто взяти 

шлюб, одружитися [2, c. 74–75]. 
На заручинах молода перев’язувала старостів рушниками, 

а дівчата співали: Молода Марійка / Рушники білила, / 

Старостів дарила… [1, с. 93]. 
Відомі українські письменники використовували у своїй 

прозі такі фразеологізми: Усі бачили, сам бог бачив, як ми перед 

ним у церкві на рушнику ставали (Панас Мирний); Отак воно 

велося до Покрови, а тоді й до церкви пішла Пріся та, 
на рушник ставши, взяла з Микитою чесний шлюб 

(А. Кащенко). 

Фразеологізми – це невичерпні мовні багатства, 
які розширюють мовлення будь-якої стильової спрямованості. 

Фразеологічні одиниці відображають у своїй семантиці 

культуру та історію усього народу, передають з покоління 
в покоління національно-культурні принципи й знання. 

Фразеологізми наповнюють українську мову як старовинною 

колоритністю й ментальністю, так і глибинною свіжістю, 

надаючи їй милозвучного звучання, лексичної й синтаксичної 
виразності тадовершеності. Фразеологізми будуються 

на метафорі й належать до сфери аналогічного мислення, 

до сфери творчої свідомості. 
Отже, українські традиції, звичаї та символіка 

різноманітні за призначенням, змістом, характером, 

функціонуванням і впливом на людину. Вони відображають 
українську дійсність, національний характер народу, його 

самобутній культурно-історичний шлях. 
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТЕКСТАХ 
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

Юлія Хоменко (Київський університет імені Бориса 

Грінченка, м. Київ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Горошкіна О. М. 
У статті охарактеризовано засоби вираження 

експресивності, що активно функціонують у текстах 

публіцистичного стилю. Розглянуто особливості вживання 
тропів і стилістичних фігур на сторінках інтернетних ЗМІ 

(газета „Дзеркало тижня”). 

Основною ознакою публіцистичного стилю є його 

експресивність, що виникає насамперед завдяки оцінним 
висловленням. Експресивність (лат. expressio – вираження) є, 

на думку Л.Мацько, семантико-стилістичною властивістю 

мовних одиниць, психологічно і соціально вмотивованою, 
яка забезпечує цим одиницям повноцінне функціонування і 

створення стилістичного значення, фону, ефекту [8, с. 189]. 

С. Єрмоленко аналізує поняття „експресивність”, наголошуючи, 
що „емоційне в мові завжди є експресивним, але не кожне 

експресивне явище належить до емоційних” [5, с. 156]. 

Емоційність, на наш погляд, не завжди є експресивною, 

вона може мати нейтральне вираження, а експресивність 
породжується не тільки емоціями, а й мисленням, інтелектом, 

волею, етикою та естетикою, конкретним світосприйманням 

мовців. Тому експресивність є значно ширшим від емоційності 
поняттям і може охоплювати мовне вираження всіх, а не тільки 

емоційних сфер життя. 

Доведено, що емоційний складник висловлення допомагає 
передати почуття автора, експресивно підсилює виразність і 

зображальність тексту. Відтак питання мовної експресії 

в медійних текстах набуває все більшої актуальності. 

Мова засобів масової інформації (далі – ЗМІ) 
як функційний різновид публіцистичного стилю виробив свої 

мовні та жанрові особливості: систему композиційних прийомів 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 383 

та усталених зворотів, а також сукупність експресивно-образних 

засобів. 
До експресивних мовних засобів, що надзвичайно 

промовисто характеризують мову ЗМІ, слід віднести: 

новотвори; фразеологічні мовні засоби; лексику зниженого 
стилістичного тону: жаргонізми, сленгізми, професіоналізми; 

суспільно-політичну лексику та евфемізми, тропи і фігури. 

Свого часу експресивно-виражальні засоби та способи їх 

реалізації досліджували такі мовознавці: О. Потебня, 
В. Виноградов, В. Русанівський, Л. Мацько, С. Єрмоленко, 

Л. Шевченко, М. Пилинський, В. Чабаненко, І. Чередниченко, 

П. Дудик, Г. Солганик, Н. Бойко [1] та ін. 
Мета нашого дослідження – розглянути особливості 

вживання тропів і стилістичних фігур як дієвого засобу 

вираження експресивності в публіцистичних текстах. 

Відомо, що образність мови є однією з тих ознак, 
за допомогою яких досягають виразності мовної комунікації. 

Образність здебільшого досягається за допомогою тропів і 

стилістичних фігур. Троп – це вживання слова або вислову 
у переносному, образному значенні [4, с. 40]. В основі тропа ‒ 

зіставлення двох явищ, предметів, які близькі один одному 

за будь-якими ознаками. 
До тропів, що найчастіше застосовані в публіцистичному 

дискурсі на позначення експресії, дослідники (В. Галич, 

Л. Мацько, М. Пентилюк, К. Серажим та ін.) відносять 

порівняння, епітети, метафори, гіперболу, метонімію та ін. 
Розглянемо їх докладніше на матеріалі текстових фрагментів 

інтернетних ЗМІ. 

З-поміж фонетичних засобів стилістики на позначення 
експресивності в публіцистичних текстах найчастіше 

вживається алітерація – стилістичний прийом повторення 

однакових або близьких за акустико-артикуляторними ознаками 
приголосних звуків задля створення звукового образу або фону 

[4, с. 17]. Тут алітерація створює певний емоційний ефект: 

Згодом так і полізуть назустріч герою ‒ досвідченому водієві 

Георгію (його зображає, а не „грає” білорус Віктор Нємєц) ‒ 
і Сказ, і Страх, і Скотство (людське), і різні Суки (підколодні) 
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... і, нарешті, Смерть (безславна) ... („Дзеркало тижня”, 

14.05.2010). 
У фрагменті спостерігаємо повтор великої літери „С” 

у словах, що являють собою негативно забарвлені синоніми, 

нанизування яких створює явище стилістичної градації. 
Метафора – це троп, суть якого полягає у називанні 

одного предмета виразом, який зазвичай позначає інший 

предмет, на підставі певної схожості між ними [8, с. 443]: І наш 

машиніст (у машині часу) ‒ не один („Дзеркало тижня”, 
14.05.2010). І війну „внутрішню” ‒ маленьку, але повсюдну, яка 

димить пекельним вугіллям в ницій душі та діянні кожного 

зустрічного, перетворюючи існування ближнього на спалене 

поле, на суцільну лінію фронту... („Дзеркало тижня”, 

14.05.2010). 

У першому випадку метафора-словосполучення машина 

часу є уявним апаратом, призначеним для здійснення мандрівок 
у часі, атрибутом творів наукової фантастики. У другому 

випадку вбачаємо розширену метафору-абзац, коли в душі 

за певних обставин відбувається справжня війна. 
Порівняння – це зіставлення одного предмета з іншим 

з метою більш яскравої й наочної характеристики одного з них 

[8, с. 447]. Наприклад: Однак уже можна сказати, що 
серед основних цілей будуть не так ліберальні цінності 

відкритого суспільства у звичному сенсі, як відновлення 

суверенітету ЄС в якості автономного гравця світової 

системи, а також надання йому більшого соціального виміру 
„Європи, яка захищає” („Дзеркало тижня”, 1.02.2019). 

У фрагменті Європейський Союз порівнюється з гравцем 

на міжнародній арені, що полюбляє грати самотужки. 
Епітет образно визначає річ, людину чи дію, 

підкреслюючи найбільш характерну чи вражаючу якість: 

І тоді це вже питання кадрової, інформаційної і дисциплінарної 
політики, а не тільки горезвісного людського фактора 

(„Дзеркало тижня”, 10.02.2018). Прикметник горезвісний 

у значенні „сумнозвісний, сакраментальний”, тобто такий, який 

має сумнівну або погану славу [2, с. 254], несе у собі негативну 
оцінку. Разом з іменником фактор утворює епітет 

з відповідними конотаціями. 
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Гіпербола ‒ навмисне художнє перебільшення сили, 

значення, розміру явища, що зображується. Наприклад: 
Не секрет, що є школи, на які попит найбільший, і батьки 

готові на все, аби влаштувати туди свою дитину („Дзеркало 

тижня”, 22.02.2019). Гіперболічне значення досягається завдяки 
використанню прикметника найвищого ступеня порівняння 

найбільший та фразеологічного дієслівного сполучення бути 

готовим на все зі значенням перебільшення. 

Метонімія як вторинна мовна номінація ґрунтується 
на реальному зв’язку об’єкта номінації з тим об’єктом, назва 

якого переноситься на об’єкт найменування: Що стосується 

Росії, то, на думку Меркель, купівля в неї газу та  будівництво 
чергового „потоку”‒ не більш небезпечні, ніж у роки холодної 

війни („Дзеркало тижня”, 19.02.2019). У фрагменті згадується 

про „Північний потік – 2” (англ. „Nord Stream 2”) – 

магістральний газопровід, що будується з Росії до Німеччини 
через Балтійське море довжиною понад 1200 км, і є 

розширенням „Північного потоку”. 

Синекдоха – вид метонімії, вислів, заснований 
на кількісному зіставленні предметів, на заміні одним – 

сукупності, частиною – цілого і навпаки: Ми переконані, що 

голос людей, котрі віддали Батьківщині найдорожче, має бути 
почутий („Дзеркало тижня”, 10.02.2018). У фрагменті 

сукупність голосів (множина) замінюється на однину, 

тобто синекдоха з лексемою голос виконує тут функцію 

експресивного мовного засобу. 
Іронія часто виявляється в мовній оцінці авторів, 

практично завжди відіграючи в текстах публіцистичного стилю 

важливу функціональну роль і займає, як правило, досить 
значний обсяг у тексті періодичного видання. Мова того чи 

іншого автора статті часто буває пародійна або по відношенню 

до певних штампів, або по відношенню до стійких моделей 
поведінки, наприклад: І немає кращого композитора для цього 

фільму ‒ ніж волання народу („Дзеркало тижня”, 14.05.2010). 

Іронічна тональність речення досягається завдяки 

порівнянню та лексемі волання, що являє собою віддієслівний 
іменник, утворений від волати (кричати, голосно кликати). 
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Перифраз – стилістична фігура заміщення, яка полягає 

в заміні назви предмета (або явища) описом його найсуттєвіших 
ознак або вказівкою на їх характерні риси: І все-таки більшості 

українців „жовтий диявол” не застує очей. Дві третини родин 

полеглих одержують підтримку, і, зверніть увагу, ‒ показник 
підтримки досить високий по всій країні, але найвищий ‒ 

на Сході („Дзеркало тижня”, 10.02.2018). У фрагменті йдеться 

про гроші, що метафорично порівнюються з жовтим дияволом. 

Емоційна насиченість комунікації виявляється й у тому, 
що в межах одного й того ж тексту мовні одиниці різної 

денотативної семантики набувають здатності функціонувати 

як експресивні синоніми. Тобто слова, які вживають 
для найменування вже згаданого предмета, явища, дії і 

доповнюють характеристику предмета в будь-якому новому 

аспекті: Майже всі вони, за невеликим винятком, наче заточені 

зробити цей процес якомога важчим, боліснішим і 
принизливішим („Дзеркало тижня”, 10.02.2018). У фрагменті 

синоніми, що є прикметниками вищого ступеня порівняння 

важчий, болісніший, принизливіший, утворюють градацію 
з негативними оцінними конотаціями. 

Вставні словосполучення (парентези) оформлені 

як граматично незалежні від речень, у структуру яких вони 
вклинюються, можуть створювати різні стилістичні ефекти: 

Окрім того, державою гарантуються забезпечення 

житлоплощею (у разі її відсутності), знижка на оплату 

комунальних послуг, підвищена пенсія, пільги на медичне 
обслуговування, освіту тощо („Дзеркало тижня”, 10.02.2018). 

У цьому випадку парентеза виконує роль уточнення інформації, 

необхідної для кращого розуміння ситуації. 
Персоніфікація увиразнює мовлення, неформалізує 

спілкування, надає повідомлюваному урочистості. 

Тут найчастіше персоніфікуються поняття, пов’язані 
з предметом позитивної чи негативної оцінки, наприклад: Однак 

такий символізм промовляє не до кожного європейського серця 

(„Дзеркало тижня”, 1.02.2019). Персоніфікація виступає 

втіленням абстрактного поняття в образі людини, що має 
людські властивості. 
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Засобами експресивного синтаксису визнаються 

трансформації структури речення, наприклад, парцеляція: 
„Дзеркало тижня. Україна” спільно з благодійним проектом 

„Небесна гвардія” виступили ініціаторами опитування 

понад 1000 членів родин загиблих військовослужбовців. Щоб 
дізнатися, як вони живуть і як, на їх думку, жити країні 

(„Дзеркало тижня”, 10.02.2018). У фрагменті розчленування 

речення на дві синтаксичні структури зроблено автором 

задля привертання негайної уваги до порушених проблем сімей 
загиблих. 

Усі стилістичні фігури, лінгвістичною основою яких 

слугують словосполучення (антитеза, повтор), також є засобами 
експресивного синтаксису: Аплодували Пенсу не дуже, але 

зміст сказаного змусив замислитися („Дзеркало тижня”, 

19.02.2019). У фрагменті завдяки стилістичному явищу антитези 

теж акцентується увага на важливості слів американського 
політика, віце-президента США, Майкла Пенса. 

Але питання в тому, чи варто це робити саме тепер. 

Тепер, коли тільки починається реформа професійної освіти, 
коли ще навіть не прийняті ні закон „Про професійну 

(професійно-технічну) освіту”, ні закон „Про загальну середню 

освіту” („Дзеркало тижня”, 22.02.2019). У фрагменті завдяки 
двократному повтору робиться наголос на доцільності робити 

певні речі саме зараз, і далі наводяться аргументи, 

які спростовують необхідність цього. 

Алюзія – стилістична фігура, що містить вказівку, 
аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, 

літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений 

у текстовій культурі або в розмовному мовленні: Символічно 
навантаженій Аахенській угоді закидають невисоку амбітність 

щодо конкретних зобов’язань, покладаючи відповідальність 

передовсім на пані Меркель („Дзеркало тижня”, 1.02.2019). 
У фрагменті згадується Аахенська угода, що є політичною 

алюзією. Ангела Меркель і Еммануель Макрон уклали новий 

договір про дружбу в німецькому Аахені. За чотири місяці 

до виборів до Європейського парламенту цей жест німецької 
канцлерки і французького президента став спробою показати, 

що сильний Євросоюз – єдина надія на мирну Європу. 
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Риторичне запитання – риторична фігура, яка полягає 

у використанні запитання, що містить у собі ствердну відповідь 
[4, с. 45]. Це запитання, яке ставиться не з метою отримання 

відповіді, а з метою афористичного узагальнення 

загальновідомої або очевидної думки, наприклад: „Вам що, 
отриманих грошей мало?”‒ вголос дратуються чиновники 

на спроби літніх батьків добровольців із ДУК ПС домогтися 

законних пільг на оплату квартири. „Я що, через одного вашого 

сина мушу всі закони знати?”‒ щиро обурюється працівниця 
соціальної служби в Київській області на прохання матері 

полеглого 18-річного солдата 93-ї бригади оформити 

передбачену на такий випадок допомогу („Дзеркало тижня”, 
10.02.2018). 

У фрагменті риторичні запитання підсилюють загальне 

враження від неналежної поведінки чиновників та соціальних 

служб з приводу небажання надати допомогу батькам та 
родинам загиблих вояків, що викликає справжнє обурення 

у читача. 

Умовчання (апосіопеза) – стилістична фігура, 
що утворюється несподіваною паузою, яка розриває 

конструкцію, наприклад: Машина мчить пострадянськими 

рівчаками (знімали в Чернігівській області) темним-темним 
лісом ‒ за якимось, бачте, „інтересом”... („Дзеркало тижня”, 

14.05.2010). У фрагменті ця фігура використовується 

для вираження емоцій збурення та невдоволення. 

Антономазія – стилістичний засіб оцінної експресії, 
що досягається заміною власної назви описовим зворотом; 

вид метонімії, побудованої на вживанні власного імені 

замість загального: Як бути з нею? Чи з такою системою відсіву 
ми не втратимо Фарадеїв або Ейнштейнiв? („Дзеркало тижня”, 

22.02.2019). 

Шляхом суцільного відбору зі 100 текстових фрагментів 
нами було відібрано мовні засоби вираження експресивності 

у публіцистичному дискурсі, а саме на матеріалі текстів 

інтернетного ЗМІ (газета „Дзеркало тижня”). Отримані 

результати виявилися досить неоднорідними (див. Табл.). 
Розподіл мовних засобів вираження експресії на матеріалі 

газети „Дзеркало тижня” 
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Вид Кількість % 

1. Неологізми 10  

2. Фразеологізми 18  

3. Жаргонізми, професіоналізми, сленгізми 26  

4. Евфемізми і суспільно-політичні терміни 9  

5. Тропи і фігури 37  

За результатами дослідження, у статтях на суспільно-
політичну тематику найбільший відсоток належить 

фразеологізмам (18%), неологізмам (10%), а також евфемізмам і 

суспільно-політичній лексиці (9%). Водночас у статтях 

культурологічного напряму домінують жаргонізми, 
професіоналізми та сленгізми (26%), чого не скажеш про тексти 

політичного, економічного, юридичного спрямування. 

Серед тропів та фігур у текстах газети „Дзеркало тижня” 
на позначення експресії широко представлені: метонімія, 

перифрази, порівняння, епітети, іронія, метафора, гіпербола, 

персоніфікація, алюзія, синоніми, а також вставні 

словосполучення (парентези), антитеза, інверсія, градація тощо. 
Важлива роль художніх засобів як неоціненного 

стилістичного явища у текстах публіцистичного стилю 

підтверджується наявністю значної кількості мовних одиниць 
(37%). До речі, останні характеризують як суспільно-політичні 

статті, так і статті культурологічного напряму. 

Отже, ЗМІ має широку палітру експресивних 
стилістичних засобів, які забарвлюють мову й мають майже 

стовідсотковий – негативний чи позитивний – вплив 

на реципієнта. По-перше, ці мовні механізми можуть 

забезпечувати високу ефективність впливу на споживача 
шляхом створення певного емоційного ефекту, а по-друге – 

надають можливості маніпулювання свідомістю аудиторії. 
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ЕМОТИВ СТРАХУ В ОПОВІДАННІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

„ЕКЗАМЕН” 

Оксана Цалапова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 
У лінгвістиці тексту розглядають мову опису емоцій і 

мову вираження емоцій. На мовному рівні емоції 

трансформуються в емотивність, тобто емоції є психологічною 
категорією, а емотивність – мовною.  

Емоції – специфічна форма когніції, відтворення й оцінки 

дійсності, яка оточує людину. Людські переживання відповідно 
віддзеркалюються в мові й культурі соціуму, у кожній мовній 

особистості. Тож, емотивне значення тексту є, поза сумнівом, 

найбільш антропоцентричним явищем лінгвістики. Статус 

емотивності в сучасній текстолінгвістиці недостатньо 
визначений, адже доволі часто розглядається у складі 
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оціночного, експресивного або емоційного (емоційно-

психологічного) текстових пластів.  
Під шляхами вияву емоцій у емотиології розуміємо їх 

безпосереднє мовленнєве оформлення за допомогою 

специфічних одиниць – емотивів, семантика яких „індукує 
емоційне відношення” [2, 96]. 

Складність і багатоаспектність феномену текстової 

емотивності зумовлює існування декількох підходів до її 

дослідження, а саме: психолінгвістичного (Н. Вип, В. Грідін, 
Е. Носенко), стилістичного (Е. Азнаурова, А. Болотов, 

Т. Матвеєва), комунікативного (І. Бидіна, М. Городникова, 

Л. Піотровська), лінгвокультурологічного (А. Вежбицька, 
А. Селяєв, І. Томашева), когнітивного (А. Баранов, Е. Книпкенс, 

Р. Цван). Таким чином, у тексті категорія емотивності відтворює 

різні види емоційного змісту: з одного боку, емоції у вигляді 

емотем формують когнітивний зміст тексту, з іншого – 
складають частину прагматичної стратегії автора. У тексті 

емоційність може бути виражена у вигляді емотивної 

тональності, емотивного забарвлення, тощо.  
Емотивна тональність тексту – це емотивність 

комунікативного (психологічного) рівня тексту, яка 

розглядається в аспекті домінування одного з прагматичних 
завдань. Набір мовних і текстових засобів, які використовує 

автор для кодування емоційного зміст, складають його емотивне 

забарвлення. 

Текст оповідання Б. Грінченка „Екзамен” (1884) 
вражаючий за своєю емоційною палітрою, оскільки кількість 

тональностей, які можна тут відстежити, варіюються 

від піднесеного хвилювання до гнітючого страху.  
Враховуючи той факт, що лексичний потенціал тексту 

оповідання складають не лише слова з вираженим стилістичним 

забарвленням або зі структурним компонентом, який дає змогу 
виразити емоції (страшно, страшний, стурбовані, лякався, 

несміливо, сердитися тощо), але й слова, чиї емоційні якості 

перебувають у потенціалі, й використання їх тільки у певному 

контексті надає слову емоційного забарвлення. Зокрема, на 
початку оповідання автора подає декілька описів, які створюють 

ауру загального неспокою, стурбованості: „<…> учитель 
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власноручно порався коло пообпадалих шпарун на стінах та 

на грубі і, закотивши рукава за лікті, щиро примазував рудою й 
білою глиною, зовсім незважаючи на те, що така праця 

анітрохи не відповідала його вчительським обов'язкам”; 

„сьогодні й школярі поприходили, одягшись, мов по-
празниковому: мало не на всіх були новіші свитки, а то й 

чумарки, босих не було”; „сторож востаннє витирав три вікна 

шкільної світлиці. Батюшка та вчитель розмовляли проміж себе 

і боялись за того або іншого школяра, що міг не здати екзамену” 
[1]. З точки зору оціночного критерію емотиви поділяють 

на позитивні та негативні, стверджуючи, що смуток і страх 

належать до однієї категорії і відрізняються лише ступенем 
стилістичної навантаженості, або зарядом негативу [4, 31]. 

Атмосфера стурбованості, яка панує в тексті на початку, швидко 

зміюється: „ – Чого ж він приїде, той пан? – допитувався 

маленький хлопчик, що тільки одну зиму походив до школи, 
у свого старшого товариша” [1]. Тут же вперше в тексті 

з’являється слово „страх”, яке у поєднанні зі словом „пан” 

утворює емоційний фон переляку. 
Номінації емоції страху в творі об'єднуються на підставі 

спільного для них інваріантного значення, яке актуалізується 

лексему «страх» як найбільш узагальненого позначення емоції, 
а також додатковим полем емоційності виступають додаткові 

вербальні засоби – описи, монологи, діалоги тощо. У якості 

важливої особливості емотивного оформлення тексту почасти 

недостатньо виключно мовних засобів для передачі складних 
емоційних станів, тож виникає необхідність актуалізації цілого 

комплексу засобів для адекватної передачі емоцій. 

Так, В. Шаховський виділяє мовні та немовні компоненти 
емотивного тексту. До перших він відносить „емотивну лексику, 

фразеологію, набір емотивних конструкцій, емоціональні 

„кінеми” і „просодеми” в їх лексичному значенні”. 
А емоціональна ситуація, яка включає в себе „емоціональну 

пресуппозицію, емоціональні наміри, емоціональні позиції 

комунікантів у момент спілкування та їх спільний 

емоціональний настрій”, відноситься до немовного компоненту. 
„Все це знаходить формальне вираження у спеціальних засобах: 

просодії та кінесиці, лексиці та синтаксису, структурі та 
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стилістиці, які виступають у функції сигналів емоціональної 

інформації даного тексту” [3, 145 – 146].  
Таким чином, у формуванні емоційної тональності 

оповідання Б. Грінченка „Екзамен” більш активними чинниками 

є нейтральні мовні одиниці, які називають або описують 
емоційні ситуації опосередковано й виступають у якості 

маркерів емоцій. Так, ефект наростання страху створюється 

за допомогою градації емоційних ситуацій із покроковим 

посиленням рівня напруження: „Один маненький хлопчик заліз 
у куток і наляканими очицями поглядає навкруги: 

він заздалегідь злякався "пана"”; „<…> діло не ладналося: і 

вчителі, і школярі були стурбовані”, „Страшний пан, що так 
довго примушував себе дожидатися, ще більше тепер лякав 

школярів. І потомились усі, і пана, – так би i втік”; „Миттю 

посідали, випростались і затихли”; „У багатьох перехопило дух. 

Вони півзлякано, півдивуючись прислухалися до дзвоника, 
що все голосніше та голосніше видзвонював і, нарешті, востаннє 

гучно дзвенькнувши, замовк біля самої школи. Приїхав!”; 

„Хлопець то червоніє, то біліє, він тремтячою рукою тре чоло, 
видко, як замружіли і змокріли очі, затіпалися губи. Йому стало 

страшно”; „Школярі сиділи білі, як крейда”; „Зненацька 

озвалося хлипання, спершу тихше, а далі все голосніше й 
голосніше, і перейшло, нарешті, у голосні заводи плачу” [1]. 

Останнє речення з наведених прикладів у тексті сприймається 

як кульмінаційне, бо після нього емоційний фон тексту 

змінюється і на зміну панічному страхові проступає непевність, 
але з елементами надії на успішне закінчення випробування.  

Крім того, в оповіданні Б. Грінченка кінесика виконує 

особливу функцію – вона є засобом хронометрації стану 
напруження й перехідником від одного емоційного стану 

до іншого: „Зненацька розітнувся скрик”, „Минає година, друга, 

третя”, „так довго примушував себе дожидатися, ще більше 
тепер лякав школярів”, „Нарешті, години в три, зненацька 

почувся дзвоник” [1]. 

Отже, емотивність це текстова категорія, підпорядкована 

інформативності або модальності, яка виражає емоційне 
ставлення автора, його функції у тексті, дійових осіб, 

імовірність емоцій реального чи модельованого авторською 
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свідомістю гіпотетичного читача щодо описуваних подій, явищ, 

персонажів, їхньої поведінки й аналізується за допомогою 
емоційно заряджених текстових компонентів. У тексті 

оповідання „Екзамен” Б. Грінченка створено цікавий дискурс 

страху в дитячій підсвідомості й на поверхню людських емоцій 
виведено поведінкові стереотипи людини під час ситуації, 

як сильної неусвідомленої реакції. 
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ПРО СЕЛО, ЩО ПІД ГОРОЮ 

Тетяна Царевська (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 

Підгорівка – мальовниче село площею 6,617 кв.м., 
що розташоване поблизу Старобільська. Свою назву 

воно отримало через те, що над ним височіє крейдяна гора й 

населений пункт знаходиться саме у її підніжжя. Цікавим є той 
факт, що село простягається нерівномірно, тому місцеві жителі 

умовно його поділили на верхню та нижню Підгорівку. 

Село засноване у 1686 році вихідцями з Чернігівського та 
Полтавського полків, які згодом увійшли до складу 

Острогзького слобідського полку та оселилися на території 

сучасного села [2, с. 422]. Спочатку це було невелике козацьке 

містечко, яке вигідно розташовувалося між двох річок – 
Айдаром та Білою. На лівому березі згодом виникла слобода 

Стара Біла, а невелике містечко, де залишилася будувати своє 
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життя зовсім невелика кількість людей, стали називати 

Підгорівкою або Підгородком. 
До 1732 року на території проживало досить небагато 

мешканців до того часу, поки її не заселили службові люди 

сотника Івана Синельникова. Хтось потім виїхав, а хтось 
оженився та назавжди залишився в Підгорівці. Саме завдяки 

цьому межі села почали розширюватися. 

Підгорівка відома не тільки тим, що від неї пішло 

заснування слободи, а й своїми природними багатствами. Одним 
з таких є мінеральне джерело, яке знайшли у 1934 році. Воно 

містило 16% корисних мінералів, завдяки чому вже 

через чотири роки на березі Айдару височіла водолікарня. 
Окрім того, Старобільський район – аграрний край, 

де були колгоспи, а наразі колосяться кукурудзяні та пшеничні 

поля. На території Підгорівки розташовувалася центральна 

садиба ордена Жовтневої революції колгоспу „Україна”, за яким 
було закріплено 3,8 тис. гектарів земельних та 3,1 тис. гектарів 

орних угідь. У колгоспі „Україна” працювали тисячі людей, 

але згодом його було розформовано. На його місці залишилися 
руїни, нагадуючи про минуле людям, які пропрацювали 

у колгоспі більше 25 років свого життя. 

Не тільки щасливе минуле запам’яталося старожилам 
селища, а й страшні 1932 – 1933 роки, коли внаслідок геноциду 

загинуло 417 людей, які односельчани згадують з жахом та 

невимовним сумом в очах [1]. 

Відрізнялася Підгорівка й своєю освітньою та культурною 
діяльністю. На території села працювало дві восьмирічні школи, 

де навчалися 374 учні й здійснювали навчальний процес 

37 педагогів. Окрім цього працював будинок культури, 
бібліотека з книжковим фондом у 8 тисяч примірників, їдальня, 

ощадна каса, побутові майстерні та шість магазинів.  

Сьогодні у Підгорівці працює загальноосвітня школа, 
де навчається близько трьохсот дітей, сільський клуб, біля якого 

щовесни та осені збираються усі люди та святкують День села, 

Масляну, зберігаючи давні традиції. Дошкільну підготовку 

здійснюють освітяни у дитячому садку „Ластівка”, 
який обладнаний ігровим майданчиком. Мальовничою є 

природа села, яка відображається у цвітінні дерев та лісу. 
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„Душистий” – так називають ліс місцеві жителі, різнотрав’я 

якого є вражаючим. Через ліс паралельно протікають річки 
Айдар та Біла, неначе замикаючи коло. 

Підгорівка – це лише невеликий клаптик землі на карті 

Луганської області, для мене рідний край, сповнений любові та 
спогадів. Тому завжди приємно повертатися додому, 

милуватися мальовничою природою, спілкуватися 

з односельцями, з ностальгією згадуючи минуле. 

Література 
1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Підгорівка_(Старобільський_район); 

2. Українська академія геральдики, товарного знаку та 
логотипу. Міста і села України. Луганщина: історико-

краєзнавчі нариси. Київ, 2012. 472 с.  

 

СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКІ НАЗВИ ОБРЯДОВИХ ДІЙ  
ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЕРІОДУ 

Марина Шарапа (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир, викладач) 
Важливою складовою сучасних діалектологічних 

досліджень залишається системний опис тематичних груп 

лексики, який передбачає встановлення структури реалемного 
плану описуваної групи лексики, виділення основних її лексико-

семантичних груп, опис складу й семантичної структури 

номінації, опис типів номінації за структурою, опис її з погляду 

функціонування та походження, встановлення співвідношення 
первинної та вторинної номінації, співвідношення номінації 

предметів, дій, ознак й таке ін. [2, с. 406–410].  

Оскільки номінативний репертуар культурного явища 
(обряду чи системи обрядів) можна розглядати як тематичну 

групу лексики, то етнолінгвістичне дослідження має бути 

обов’язковим елементом її системного опису, який передбачає 
виділення лексико-семантичних груп, що зумовлене структурою 

реалемного плану досліджуваного явища чи предметно-дійовим 

складом культурного явища. 

Номінацію середньополіських весняно-літніх календарних 
обрядів розглядаємо як тематичну групу лексики, яку можна 

поділити на лексико-семантичні групи на основі структури 
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предметно-дійового складу обрядового тексту, зважаючи на те, 

що семантичні зв’язки вербального компонента 
середньополіських весняно-літніх календарних обрядів 

з різноплановими невербальними одиницями обрядового тексту 

зумовлюють необхідність виявлення уявлень діалектоносіїв 
про ритуал.  

Так, семантику аналогічних назв різних лексико-

семантичних груп, можна дослідити оперуючи відомостями 

про культурний контекст, у якому їх використано; семантика 
назв обрядових предметів, які мають спільну похідну основу 

з назвами обрядових дій, може бути з’ясована за допомогою 

встановлення мотивів постання цих обрядових дій; 
також мотиви називання значної кількості обрядових назв 

зумовлені народними віруваннями, повір’ями тощо.  

Так, до складу лексико-семантичної групи назв обрядових 

дій входять словосполучення різних типів. У середньополіських 
текстах зафіксовано назви обрядових дій представлені 

дієслівними словосполученнями із об’єктними семантико-

синтаксичними відношеннями:  
зустрічати весну – ‘виконувати пісні, веселитися, брати 

участь у гуляннях та іграх на початку весни’ та палити весну – 

‘спів веснянок з вогнищами’ [1, с. 386];  
чіпляти колодку – ‘прив’язувати колодку на шию 

неодруженим хлопцям під час святкування Масляної’; тягнути 

колодку – ‘гуляти, співати, веселитися, випивати на Масляну’ та 

‘ходити один до одного в гості на Масляну’;  
обходити поля – ‘виконувати процесію перших обходів 

полів навесні’;  

ставити вечерю – ‘залишати протягом троїцьких свят 
вечерю для померлих’;  

грати (гуляти) в битки – ‘виконувати великодній обряд 

вибивання крашанок для випробовування їх на міцність’, також 
бити битки – ‘тс’ та битися у битки – ‘тс’; 

робити хреста (хрести), хрестика (хрестики) – 

‘випалювати хрестики в хаті (на стелі, на сволоці, біля дверей) 

вогнем з освяченої свічки в Чистий четвер’ 
(у середньополіських обрядових текстах назва обрядової дії 

робити хреста (хрести, хрестики) зафіксована у варіантах 
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словосполучень із дієсловами ставити, коптити, малювати, 

писати, випалювати, попалити);  
приносити вогонь – ‘приносити в Чистий четвер запалені 

свічки, освячені в церкві’;  

бити вербою (вербичкою) – ‘символічне биття один 
одного (або худоби) освяченою вербовою гілкою у Вербну 

неділю з побажаннями здоров’я та багатства’ (у 

середньополіських аналізованих текстах назва обрядової дії 

бити вербою зафіксована у варіантах словосполучень із 
дієсловами шлопати, благословляти, величати); 

 умиватися крашанкою (яйцем) – ‘великодній обряд 

умивання водою, у яку занурені крашанки’ (зауважимо, що 
в деяких обстежених говірках великодній обряд умивання 

водою із крашанками не має спеціальної обрядової назви);  

гуляти на березах – ‘гойдатися на закручених 

прикрашених квітками гілках берез під час Зелених свят’; 
утопити русалку – ‘повечеряти в день проводів русалок 

(понеділок, який має назву Русалка)’;  

справляти дзєди – ‘виконувати обряд поминання 
померлих у п’ятницю перед Трійцею’ (варять вечерю та 

ставлять для померлих);  

У творенні назв обрядових дій приносити вогонь 
(приносити запалені освячені свічки), бити вербою (бити 

вербовою гілкою); вмиватися крашанками (вмиватися водою 

із крашанками) спостерігаємо семантичний процес метонімії. 

Деякі назви утратили своє первинне значення й набули 
вторинного, яке може бути повністю або частково вмотивоване 

лише в обрядовому контексті: зустрічати весну, тягнути 

колодку, гуляти на березах, утопити русалку, справляти дзєди 
[3, с. 81–82] тощо.  

Назви обрядових дій у середньополіських говірках 

представлені також дієслівними словосполученнями 
із обставинними семантико-синтаксичними відношеннями: 

ходити христувати – 1) ‘відвідувати хрещених та рідних 

на Великодні свята для виконання обряду христування’; 

2) ‘відвідувати хрещеників на Великодні свята для виконання 
обряду христування’; 3) ‘відвідувати близьких, рідних, сусідів 

для виконання обряду христування’;  
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ходити в жито – ‘виходити на Юрія в поле, щоб 

виконати обряди, пов’язані з аграрною магією, зокрема 
покачатися в житі’;  

качатися по житу (по житі), по пшениці – ‘весняний 

обряд, який виконували на Юрія в полях, щоб забезпечити 
гарний урожай’; качатися у житі – ‘тс’; качатися на житі 

(на жито) – ‘тс’, гуляти по житу – ‘тс’. 

У обрядовому тексті також зафіксована середньополіська 

назва обрядової дії, представлена складним дієслівним 
словосполученням з об’єктно-обставинними семантико-

синтаксичними відношеннями: поставити діжку до сонця – 

‘обряд очищення діжки, у якій печуть хліб, у Чистий четвер’. 
Серед назв обрядових дій, представлених одним дієсловом 

або віддієслівним іменником, зафіксовано також назву 

христуватися, христосуватися (христування) – ‘бити 

крашанки, обмінюватися ними, промовляти словесні вітання та 
цілуватися у Великодні свята’. 

Отже, у назвах обрядових дій насамперед відбито 

спрямування дії на об’єкт. Тому найбільш поширеними є назви, 
представлені дієслівними словосполученнями з об’єктними 

семантико-синтаксичними відношеннями. Рідше назви вказують 

на обставини, за яких відбувається дія.  
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УКРАЇНСЬКІ ОБЕРЕГИ У ЗБІРЦІ АЛЛИ БІР  

„МАМИНА КАЛИНА” 
Людмила Шуліка (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Лисичанськ, викладач) 

Для українців обереги – це символічні речі, що бережуть 
людину від негараздів, нещасть. Оберіг має надприродну 

здатність захищати людину. На неї вона покладає свої надії 

щодо збереження не лише фізичного здоров’я, а й душевного 

спокою. Наші національні обереги поділяються на суто магічні, 
які дійсно є предметами для охорони людини від злих сил 

(ляльки-мотанки), та ті, що створюємо ми у своїй душі 

як образи, які нагадують нам про радість, надають упевненості 
в житті, роблять щасливішими й відтак – зберігають наше життя 

не гірше, а, мабуть, навіть краще за перші, магічні обереги. 

Особливо дієвими є такі образи в нашій свідомості, 

коли вони пов’язані зі спогадами про рід та ще й поєднуються 
з національною ідентичністю. 

Такими оберегами наповнена поетична збірка 

лисичанської поетеси Алли Бір (Проневич) „Мамина калина”. 
Уже сама назва створює образ-оберіг, що виник в уяві дитини. 

Традиційне тлумачення образу калини як символу дівочої краси 

та жіночності тут втрачає значення. Калина є рослиною-
оберегом, цілющою рослиною, наділеною ще й силою 

материнської любові, бо посаджена матір’ю для сина на щастя: 

„Ой це, сину, ягода цілюща, / І вродлива і така родюча – / нашої 

родини оберіг…” („Ой калино, ягодо калино!”) [1, с. 30]. 
Традиційні українські чорнобривці та рута теж стають 

оберегами для дитини у материній хаті: А у мами! А у мами! / 

Чорнобривці п’янкі й рута-мята. / А у мами, а у мами / 
найщасливіша я ще й багата („Пісня про матір”) [1, c. 28]. 

Рослинними оберегами є у поетеси й берізки, посаджені батьком 

на долю трьом дітям („Пам’яті батька”, „Нема вже батька”) [1]. 
Традиція саджати дерева на долю дитині була поширена 

на Луганщині до кінця XX століття. Найчастіше наші 

співвітчизники саджали неплодові дерева, що в їхній уяві 

служили оберегами – березу, калину, дуб. Так на мою честь 
батьками посаджена береза, яка зараз росте й буяє біля маминої 

хати. І досі усі ми віримо, що її форма з двох великих 
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рівноцінних стовбурів віщувала щасливу родинну долю. Тому 

такими зрозумілими стають рослини-обереги для людей у збірці 
місцевої поетеси. 

Оберегом стає в уяві автора й хата батьків. Вона є храмом 

для нащадків, де вони відчувають себе затишно й безпечно: 
Звичайна хата з вікнами та ганком, / з соломи стріха, чобітком 

димар, / Та кожний раз: чи ввечері чи зранку / Заходила я в неї, 

наче в храм („Стара хата”) [1, c. 9]. Захисна сила старої хати 

підкреслюється й традиційними її оберегами – рушниками: 
В кімнаті другій, попідстинню – лави, / як у віночку – всюди 

рушники… / У хаті цій моя душа співала / Й просилась 

у нестримнії танки [1, c. 10]. Оберегами сповнена й бабусина 
скриня, у якій – вишиті рушники та сорочки на долю людині: 

В них хрестиком вишита доля, / а колір червоний – життя, / 

в них пахощі рідного поля, / яке вже пішло в забуття. / І серце 

моє відчувало / якесь ніби дійство святе… / Із неба на мене 
злітало / сяйво душі золоте („Бабусина скриня”) [1, c. 11]. 

Символом-оберегом традиційно стає святий цей хліб 

в руках матусі: І поки на столі біліє хліб – / Лунає пісня, обмина 
розпука! („Хліб”) [1, c. 8]. Хліб завжди був для українців, та й 

для всього людства, символом достатку, а у Алли Бір це ще й 

символ щастя. Таке ж значення має й ще один традиційний 
людський оберіг – вода, що наповнює батьківську криницю: 

Душа хмеліє з щастя, розцвіта, / А в тіло входить благодатна 

сила… („Криниця”) [1, c. 9]. 

І вже прямо говорить про оберіг своєї душі ліричний 
герой твору „Моєї душі оберіг”. Знов виникає символ калини-

оберегу, але тепер вже не для захисту окремої людини, а 

як хранитель України, нашого народу, нашої нації в цілому: 
Ой калино, червона калино! / Я красу твою в серці зберіг, / ти – 

кровинка моєї країни / І моєї душі оберіг [1, c. 28]. 

Отже, особиста доля ліричних героїв збірки А. Бір 
„Мамина калина” з’єднується з долею української нації. Автор 

підкреслює, що людина тоді по-справжньому щаслива й 

захищена, коли вона – представник щасливого роду й народу, 

коли відчуває зв’язок поколінь, цінує батьків, минуле, й тоді 
вона має захисток від своїх пращурів, має ті духовні обереги, 
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які не можна створити за допомогою магічних ритуалів. 

Їх можна створити лише справжньою любов’ю. 

Література 

1. Бір А. Мамина калина. Луганськ : Книжковий світ, 

1999. 34 с. 
 

ТВОРЧИЙ МАТЕРИК ІВАНА НИЗОВОГО 

Дар’я Щекатунова (Комунальний опорний заклад 

,,Теплівський НВК Станично-Луганського району Луганської 
області’’, учениця, член МАН) 

Наук. керівник – Щекатунова Н. А. 

Позія – понад усе , 
Коли душа в напрузі. 

Поетів істинних пасе  

Сам Бог у райськім лузі. 

(Іван Низовий) 
Іван Низовий – ,,жайвір” із царини Слова. Він 

письменник, гордість Луганщини, який ,,співом’’ своїм може і 

збентежити душу і втішити її, втамувати душевну та духовну 
спрагу. Мета розвідки – проаналізувати поетичне слово поета-

земляка.  

Майже півстоліття життєва і творча доля талановитого 
митця була пов’язана з Луганщиною. Серце поета переповнене 

любов’ю не тільки до своєї малої батьківщини, але й до всієї 

України. Його слова звучать щиро, а тому й вірить йому читач: 

,,…До загину / В душі палатиме одне :/ Люблю і вірю в Україну! 
/’’ Автор не байдужий до всього, що коїться навколо, 

він переконаний: ,,Мені дано / Від Господа самого / Високе слово 

– / Усне і писемне – / Щоб я кричав у Всесвіт: ,,Ук-ра-їна!” / 
Щоб я писав у Вічність: ,,Україна”…/  

Поета до глибини душі непокоїть доля рідної української 

мови: ,,…Над Луганню вітрець журбу вербову бадьорить, і 
хочеться мені в цю пору ранню по-українськи з Богом 

говорить”. Іван Низовий пишається, досить часто сакралізує 

мову, виводячи її у ,,ранг’’ райської: ,,Ця мова могла / 

Народитися тільки в раю…” ( ,,Ця мова могла…”). Рідна мова 
у нього – це першоджерело життя людського: ,,Мені відкрилась 
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мова – / Народу нашого добро / Й життя першооснова” 

(,,Любов дрімучою була…”) [1, с. 15]. 
Автор не уявляє свого життя без гармонії з природою. 

Він презентує поезії про природні явища, рідний край, красу 

навколишнього світу. Природний аспект розкривається 
інтенсивно та непослідовно, мов сповнений невідомою 

енергією: Тиха, розважлива осене, / Тихо мене врівноваж: / 

Всерозуміння – ось воно – / Досвіду – світиться аж!.. 

Іван Низовий любив осінь з її багатими барвами гаїв і 
байраків, шовковистістю степу, тихоплиністю річок Дінця та 

Айдара, із багатством дарів полів. А ще тішили різнокольорові 

луганські троянди, айстри та чорнобривці. Тому пейзажна 
лірика відзначається особливою частотністю використання 

кольору, кольорової символіки задля підсилення образності 

поезії. Художнє полотно митця насичене яскравою палітрою 

образних засобів. Мова віршів різнобарвна. Однією із 
особливостей творчої манери поета є використання метафори 

(принишкли верби і осоки, коні), порівняння (і затишно мені, і 

втішно в теплі копиці, мов щось посвітлено-безгрішне уперше 
сниться; закипаючи у моїх очах, мов козацька кров на чужих 

мечах; ще ж Україна зацвіте, мов полум’яна ружа; у землю 

терпку наче камінь), епітетів (пахку солому, криничні соти, 
теплі копиці, не збайдужіла душа, всетерплячий папір, криваві 

криві береги, світ соняшниковий), неологізми (промінно-

світанкове, бджолинотоненька, всепроклято-запеклі, 

мікроновонікчемний). 
Отже, поезії Івана Низового дарують читачам найдорожче 

– духовне національне багатство. 

Література 
1. Неживий О.І. Луганщина – земля українська: 

літературно-краєзнавчі статті та нариси. Видання друге, 

доповнене й перероблене. Полтава: Полтавський літератор, 
2017. 166 с. 2. Низовий І. Д. Бути народом!: Вибрані твори: 

У 5 т. Т.2: Визбирувать розкидане каміння: поезії / передмова 

О. М. Манько. Київ: Видавництво ,,Український пріоритет”, 

2018. 792 с.  
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РОБОТА З ТЕКСТАМИ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ-ЗЕМЛЯКІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Наталія Щекатунова (Комунальний опорний заклад 

„Теплівський НВК Станично-Луганського району Луганської 

області”, учитель-методист) 
На сучасному етапі розвитку національної школи мовна 

освіта спрямована на виховання творчої особистості, яка вільно 

володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя, 

здатна комунікативно доцільно користуватися мовними 
засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Одним із показників багатства мовлення є якість 

словникового запасу людини, тому в процесі аналізу текстів-
взірців приділяється особлива увага словниковій роботі, адже 

важливо, щоб учень засвоював слово у всій різноманітності його 

значень, оволодівши й метафоричним уживанням слова. 

В аналізованих текстах учні виділяють слова, які містять 
головну думку, передають тему висловлювання, указують 

на тип і стиль мовлення, оцінюють використання мовних 

засобів. Покажемо це на прикладі уривка з твору Бориса 
Грінченка. 

Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь 

позбігав лепетливими дзюркотливими струмками. 
Серед пучечків торішньої трави де-не-де визирали вже 

блакитними оченятами проліски, але вся земля лежала ще 

чорна, дожидаючися, поки пресвітлеє сонце обніме її своїм 

палким промінням та й убере в пишні зеленоквітчасті м’які 
шати. Лежала ще півсонна й зітхала до неба теплими грудьми, 

і теє зітхання злітало вгору легенькою білястою парою. Пара 

линула вгору, збиралася там у хмари, і хмари тьмарили небо, 
затуляючи землі сонце. 

Земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона 

потопне в його золотих обіймах, і ті сльози-тумани 
розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду 

[1, с. 537]. 

Завдання: 

1. Прочитайте й доведіть, що це текст. 
2. Доберіть заголовок до тексту. 

3. Сформулюйте основну думку тексту. 
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4. Яку основну мету ставив перед собою автор, 

створюючи текст? 
5. Визначте, до якого типу мовлення належить текст. 

6. Якого стилю текст? Як ви можете це довести? 

7. Випишіть з тексту ключові слова або 
словосполучення, за якими, на вашу думку, можна поновити 

текст. 

8. Яке загальне запитання можна поставити до всього 

тексту? 
9. Про які зміни в природі говорить автор? 

10. Знайдіть у тексті слова-синоніми. З якою метою їх 

використано? 
11. Назвіть засоби зв’язку речень у тексті. 

12. Опишіть одну з весняних квіток. 

Пропонована робота з текстами дозволяє проілюструвати 

учням сутність мовленнєвих понять, необхідних для засвоєння 
норм і правил побудови висловлювань, сприяє усвідомленню 

стилів, типів і жанрів мовлення, зверненню уваги школярів 

на внутрішню (змістову) й зовнішню (структурну, граматичну) 
організації тексту. Це сприяє формуванню вмінь і навичок 

текстосприйняття й текстоутворення. Творчі завдання до текстів 

активізували продуктивну мовленнєву діяльність учнів. 
Завдання до тексту спрямовані на розвиток аналітичних 

здібностей і синтетичних комунікативних умінь учнів: 

з’ясування теми й мікротем висловлювання, виділення основної 

думки й комунікативної мети мовця, системи доказів тощо. 
На прикладі текстів-взірців можна продемонструвати учням, 

що кожна мікротема тексту є частиною головної теми, 

її складником, і без цієї мікротеми текст утратить свою повноту; 
кожна думка, що прослідковується в мікротемі, складає головну 

думку тексту, й без неї не реалізується повністю авторський 

задум; вибір кожного слова не є випадковим, 
він підпорядкований розкриттю авторського задуму.  

Отже, аналіз тексту, його вдосконалення й редагування 

сприяє розвитку логічного та образного мовлення, засвоєнню 

мовленнєвих понять, розвиткові естетичних норм, емоцій, 
якостей мовлення – розвиткові особистості взагалі. Виконуючи 
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вправи, учні розвивають власне мовлення, вчаться аналізувати й 

коректувати складені тести. 

Література 

1. Бондарчук Л. І. Методику підказує текст // Укр. мова і 

літ. в школі. 1992. №2. С. 4 – 6.; 2. Грінченко Б. Д. Твори / 
Борис Грінченко. Луганськ : ТОВ «Прес-експрес», 2012. 608 с. 

 

КОБЗАР З РОМЕНЩИНИ – ЄВГЕН АДАМЦЕВИЧ 

(Матеріал для позакласного читання з літератури рідного краю  
„Кобзарі і лірники Сумщини”). 

Ольга Щербак (Грабовський навчально-виховний 

комплекс Краснопільської районної ради Сумської області, 
с. Грабовське, вчитель) 

Кобзарство – унікальне явище, характерне 

для Слобожанської та Гетьманської України, що визнано 

феноменом національної культури. 
Життєвий і творчий шлях кобзарів невіддільні від історії 

народу, долі етносу взагалі. Інформація про кобзарське 

мистецтво, про традиції кобзарювання, про народну культуру 
вимагає докладного вивчення і пропагування. З цією метою, 

вважаємо, потрібно культивувати знання з означеної тематики у 

шкільному курсі української літератури. 
Про життєпис Євгена Адамцевича, його творчий шлях 

відомі публікації Т. Беценко, О. Вертія, М. Данька, 

Б. Жеплинського, Д. Кулиняка, О. Правдюка, Л. Адамцевича та 

ін.  
Мета статті – схарактеризувати життєвий і творчий подвиг 

роменського кобзаря Євгена Адамцевича, представивши 

фрагменти біографічного опису про віхи життєдіяльності 
народного митця. 

Основними завданнями підготовленого для школярів 

матеріалу є такі: повідомити про феномен народного співця, про 
утиски і знущання, яких зазнавав митець, використовуючи 

спогади рідних та знайомих; розкрити багатство внутрішнього 

світу народного співця-кобзаря, висвітлити різноманітність 

тематики і глибину змісту його творчості, що утверджувала дух 
національної гідності, культивувала ідеали добра, 

справедливості, високої моралі в суспільстві; визначити роль 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 407 

кобзаря у духовному та суспільно-політичному житті України; 

спонукати до бажання відроджувати і вивчати кобзарську 
творчість; виховувати кращі людські якості на прикладі життя 

митця. Уважаємо, матеріал про Євгена Адамцевича доцільно 

подавати учням 9 класу на уроках позакласного читання 
з літератури рідного краю „Кобзарі і лірники Сумщини”. 

Кобзарство – мистецтво кобзарів – народних співців-

музикантів, які виконують (і часто складають самі) думи, пісні 

та інші твори, супроводжуючи їх грою на кобзі (бандурі). 
Уперше імена кобзарів (Чурило, Стечко, Тарашко) згадано в 

польських хроніках 15–16 ст. Особливо популярними були 

кобзарі на Запорозькій Січі. Вони супроводжували козаків у 
походах, думами й піснями підносили бойовий дух війська, 

уславлювали народних борців проти поневолення й гніту. За 

волелюбну творчість кобзарів постійно переслідувала влада. 

Таке визначення подає Богдан Жеплинський, бандурист, 
кобзарознавець, голова Львівського відділення Національної 

спілки кобзарів України [4]. 

Сумщина – кобзарський край. Тут жили і працювали такі 
відомі народні виконавці, як М. Олексієнко, С. Пасюга, 

Г.Кожушко, Є. Мовчан, Є. Адамцевич, Г. Петренко, 

Д. Терещенко, Д. Циганенко та інші. Одним з неперевершених і 
самобутніх майстрів був Євген Адамцевич, що мешкав у місті 

Ромни Сумської обл. Коротко і правдиво описав свою біографію 

Євген Олександрович у листі до Богдана Жеплинського[5, с. 

83]: „2.02.68 р.        Шановний Богдане Михайловичу! 
Листа Вашого одержав, зразу не міг відповісти, бо тяжко 

хворів, а також і дружина. Ви хочете, щоб я Вам написав свою 

кобзарську автобіографію, це в листі описать неможливо, хіба 
дуже скорочено. Граю я сорок років, а маю 64. Родився я на ст. 

Солониця біля Лубен (Полтавщина). Спочатку вчився грати на 

скрипку, потім на духовий інструмент кларнет. Потім почув 
ГРУ на бандурі М. П. Олексієнка, в якого і вчився. В 1927 р. я 

керував невеликою капелою – 8 чоловік, зробили декілька 

подорожей, а потім я років 30 працював по клубах один, мав на 

те дозвіл по УРСР. 1939 р. був учасником Республіканського 
з’їзду кобзарів та лірників України в м. Київі, в 1940 нас, 

премійованих декілька чоловік, возили в Москву на Всесоюзну 
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олімпіаду, виступав по радіо. Зараз одержую персональну 

пенсію місцевого значення – 40 крб., на які удвох з дружиною 
живемо. Бувають іноді коресподенти, пишуть статті, буває, що 

записують на магнітофон. Зараз маю два струмента, один зробив 

роменський майстер І. С. Демченко (він вже вмер), а другий 
чернігівської фабрики. Стрій на бандурі в мене Олексієнка: 13 

(?) басів та 25 приструнків, перша гама деотонична, друга і 

третя мають по два дієза…” 

Майже півстоліття (47 років) прожив Євген 
Олександрович зі своєю дружиною Лідією Дмитрівною, родичі 

якої не схвалювали цього шлюбу, довгий час не підтримували 

родинних зв’язків, а потім змирилися. Та можна і зрозуміти їх, 
адже Ліда, за спогадами їхньої доньки, „була приємної 

зовнішності, вихована, тактовна”, навчалася у Полтавській 

жіночій гімназії. І не дивно, що їй сподобався саме він. Друзі 

кобзаря згадують, що він „був незрячим, але ніхто зі слухачів 
цього не відчував. Його обличчя не спотворювала сліпота. Воно 

було мужнім, красивим, одухотвореним” [5, c. 39]. 

Повну і цікаву характеристику батькові дає донька Тетяна 
Бобрикова. За її спогадами, батько був енергійним, веселим, 

знав багато історій, прислів’їв, приказок, а ще „мав добру 

пам’ять, находу вловлював мотиви та слова пісень, „в умі” 
додавав і віднімав”. Любив повторювати, що „кожній речі своє 

місце” [5, c. 7].  

Отже, життєпис Євгена Олександровича Адамцевича – 

тяжка сторінка не тільки долі кобзаря, а й долі нашого народу. 
Навчання у кобзаря Мусія Олексієнка. Євген 

Олександрович був чесною, вдячною людиною, не забував про 

добро, яке йому робили інші. Від народження сліпий, 
він розумів, що потрібно жити і такому, як він, потрібно знайти 

свою стежку, правдиву, неповторну, щоб нею йти усе життя. 

Обрати своє майбутнє допомогла випадковість, коли знайомий 
кобзаря Олексієнка, на прізвище Буфіус, привів до нього 

незнайомого чоловіка (це був Адамцевич) саме у той час, коли 

старий кобзар виконував „Запорізький марш”. Синів Олексієнка 

вразила поведінка молодого хлопця, який „став на коліна, взяв 
батька за руки і почав умовляти навчити грати його на бандурі” 

[5, c. 17]. Зразу ж провели й іспит – перевірку на слух та голос. 
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Адамцевич мав добрий музичний слух, знав багато пісень, дум, 

а от голос мав хриплуватий, але це не завадило вчителю 
розгледіти у молодому юнакаві майбутнього відомого кобзаря, 

тому що юнак вибрав для навчання бандуру, яку йому відразу і 

подарував учитель Олексієнко. 
Через багато років брати Олексієнки на старому 

роменському базарі почули хриплий голос кобзаря, заслухалися 

його співом, пригадали минуле. Під час розмови з братами 

Євген Олександрович „аж затремтів, встав і почав тиснути нам 
руки, схвильовано говорив про вдячність своєму учителеві за 

бандуру, за пісні, які, як добрі, надійні поводирі, водили його по 

світу” [5, c. 19]. Кобзар Олексієнко дуже любив свого здібного 
учня, недаремно присвятив йому свої вірші, які назвав „Доля 

темного Євгена”. В іншому джерелі траплялася думка, що 

автором цих слів був сам Адамцевич.  

Доля кобзаря у роки війни. Мандруючи Україною у роки 
війни, Адамцевич зажив слави запорізьких кобзарів, своїми 

піснями закликав до боротьби з окупантами, за що на два-три 

дні поліцаї кидали його до холодної. У 1942 році на Сумщині, 
недалеко від Тростянця, сталася пригода, яка могла б позбавити 

кобзаря життя. А співав він тоді про Морозенка, славного 

козака, але замість слів „За тобою, Морозенку, вся Вкраїна 
плаче” грізно лунало „Через тебе, Морозенку, хриць гіркими 

плаче”. Простолюду пісня сподобалась, а от поліцай був не в 

захваті, за що поволік до управи. І тільки мудрість та 

винахідливість допомогли врятуватися, бо Адамцевич сказав, 
що співав про”Гриця, а не про хриця. Ледве випустили живим 

[5, c. 20]. Отже, кобзарювання Євгена Адамцевича полягало 

у служінні народу. 
Із спогадів роменців про кобзарювання Євгена 

Олександровича Адамцевича. У післявоєнні роки на базарі часто 

можна було побачити чоловіка невисокого зросту, у сірому 
поношеному піджаку та чорному кашкеті. Він сидів на ящику, 

впевнено тримав свою бандуру, а біля нього на землі лежала 

біла хустка, на яку перехожі за спів давали плату на прожиття: 

гроші, картоплю, огірки, цибулю…[5, c. 22]. Біля співця-
бандуриста зупинялися перехожі, кожен про щось своє думав, 

стояли старі люди, молодь, дітлахи. 
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Світлана Шурхало, ветеран освітянської ниви, вчитель 

української мови та літератури (м. Ромни) у спогадах пише: „А 
ось як згадує про Є. Адамцевича Людмила, моя знайома, котра 

колись жила по вул. Луначарського (нині Петра 

Калнишевського) недалеко від базару: „У базарні дні ми бачили 
бандуриста Євгена Адамцевича на тому місці, де зараз 

знаходиться „магазин Іванів”. Одягнений він був у вишиту 

сорочку, зверху якась сіра одіж, на ногах – чоботи, а через плече 

на боці висіла невиразного кольору полотняна торбина, куди він 
скидав усе те, що давали люди. На свята, крім грошей, йому 

клали пиріжки, пряники, яблука, цукерки, різні продукти. 

Кобзар деякий час настроював бандуру, потім звучав музичний 
вступ, а далі – різні пісні, часто на слова Шевченка (про 

гайдамаків, про Україну та ін.). Часом виконував не лише 

співом, а й речитативом – напевне, це були українські думи – 

тільки тоді ми, діти, на цьому не розумілися. По закінченні 
виступу, не раз бувало, казав: „Ану, дітки, пригощайтеся, – і 

показував на цукерки. Звичайно, що нас не треба було довго 

припрошувати… Іноді просив нас принести водички, щоб 
напитися. Були ми свідками і того, як його намагалися прогнати 

стражі закону, кричали: „Скільки разів тобі казати, що тут 

сидіти не можна”. Але при людях, які завжди заступалися за 
сліпого співака, не наважувалися його забирати. Лише ногою 

перекидали на землю кухоль з мідяками і йшли геть” [3, с 110]. 

Краєзнавець із Ромна Петро Михно у статті „Спів Євгена 

Адамцевича” спогадує про далекі роки, коли на базарному 
майдані тішив своїм співом роменців і гостей міста кобзар 

Євген Адамцевич: „Минуло багато часу відтоді, як чув я його 

задушевний тонкий голос… Здається, вічність! Отак-бо швидко 
і невпинно плинуть роки. Було це, пам’ятається, десь в роках 

минулого століття. Пригадую, що часто, у святкові або в 

буденні погожі дні на базарній площі у Ромні, у тому місці, де 
була автобусна зупинка, можна було побачити цього по-

справжньому нині легендарного чоловіка. Не тільки побачити, а 

й почути його голос, послухати рідних українських пісень, 

помилуватися звуковими переливами людського співу та 
звучанням музичного інструменту. Ото була дивина! Лише 

через роки осмислюєш велич тієї людини, велич рідної землі, 
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силу національного духу, що не згасав навіть у роки 

тоталітарного режиму. 
Євген Адамцевич, як завжди, був одягнений у вишиванку. 

Худорлявий, біле волосся, уже немолодий на вигляд… 

Виконував Є. Адамцевич під акомпонемент кобзи чи бандури як 
твори власні, так й інших авторів. Співав він про долю рідної 

землі, про національні звитяги. Про козаччину… Недаремно 

вважають його автором „Запорозького маршу”! Співав із 

перервами на відпочинок, по дві і більше години. Спів його був 
мелодійним, вражаючим, таким, що, назавжди відкарбувався в 

памяті. 

Базарна площа завжди була вселюдною. Тому 
Є. Адамцевича слухали не тільки роменці, а й мешканці сусідніх 

сіл, що базарували у Ромні: така-то тут традиція! Стояли і 

довкола люди або й ішли неподалік, милувалися проникливим 

виконавським хистом кобзаря. І, опромінені світлом його 
національного духу, національної ідеї, мандрували у своїх 

справах, полишаючи в серці назавжди промінець любові до 

рідного народу, переданий у спадок невидимим душевним 
вогнем Є. Адамцевича. Часто кобзаря хтось супроводжував. А 

мешкав він неподалік. Дуже бідував… Інакше не могло і бути. 

Інакше не було б співу, не було б душевного вогню, не було б 
наснаги. Ситі творити мистецтво не спроможні… 

Минули роки… Багато відійшло людей, що чули голос 

Є. Адамцевича. Багато народилося відтоді. Вони ніколи 

не бачили і не чули кобзаря. Але історія повернула нам образ 
того легендарного (так оцінюємо нині життєвий подвиг 

Є. Адамцевича) кобзаря. Уже навічно. Я вельми вдячний долі, 

що зміг доторкнутися до таїни таланту Є. Адамцевича і бодай 
щось розказати про свого славного земляка нащадкам” [6, с. 72]. 

Ці спогади вельми цінні для нащадків. Отже, пам’ять про Євгена 

Адамцевича ревно бережуть його земляки – роменці. 
Про авторство „Запорозького маршу”. „Запорізький 

марш” київський оркестр народних інструментів записав 

від Євгена Олександровича, і сьогодні цей твір користується 

великою популярністю. Багато хто приписує авторство самому 
Адамцевичу.  
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Сини вчителя Олексієнка згадують, що батько 

на прохання роменських музик виконував думу про Богдана 
Хмельницького, але перед виконанням думи він марширував 

навколо столу, граючи незвичайний марш та наспівуючи 

під мелодію. Під цей марш і відбулося перше знайомство 
Адамцевича зі своїм учителем, який передав учню усе своє 

кобзарське мистецтво, збагатив його репертуар своїми піснями. 

[5, c. 16]. Сергій Бондаренко у газетній статті „Співець 

минувшини” також стверджує, що багато хто вважав 
Адамцевича автором маршу. Він пише, що Євген 

Олександрович почув його від кобзаря Івана Положая, а потім 

мелодію обробив, додавши мажорну частину, дав назву 
„Запорізький марш” [2, с. 14]. 

Письменник Данило Кулиняк, який добре знав кобзаря і 

деякий час жив у його господі, також стверджує, що Адамцевич 

не був автором „Запорізького маршу”: „Він лише зберіг і доніс 
до наших днів цю геніальну мелодію, перейнявши її від тих, хто 

навчив його кобзарського мистецтва, а ті, в свою чергу, 

перейняли від своїх учителів. Цю обставину Євген 
Олександрович завжди підкреслював і сердився, коли його 

називали батьком „Запорізького маршу” [5, c. 44]. 

Сам Адамцевич згадував, що цей марш був автентичним 
козацьким маршем, створеним ще десь у ХVII ст. Вражений 

мелодією, письменник Данило Кулиняк написав слова до 

„Запорізького маршу”, їх потім інколи співав Адамцевич. Автор 

слів вважає, що його текст є художньо слабким порівняно із 
маршовою мелодією [5, c. 44].  

Десь наприкінці 60-х років під час концерту в оперному 

театрі в Києві Адамцевич виконав „Запорізький марш”. Нову 
інтерпретацію отримав твір після обробки Віктором Гуцалом 

для оркестру народних інструментів, після чого він став чи не 

найпопулярнішим маршем 70-90-х років ХХ ст. Велика шана 
Євгенію Олександровичу за те, що він зберіг, доніс і подарував 

нам „Запорізький марш” [5, c. 46]. 

Цікаве свідчення очевидця тих подій поета Бориса 

Олійника: „Торкаючись струн бандури, геніальний Адамцевич, 
можливо, й не сподівався, що збудив не лише музику горніх 
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сфер, а й пробудив ті глибинні струни, які мовчки лежали в 

генетичному коді приспаного національного самовідчуття” [8]. 
Отже, кобзарство – унікальне явище історії національної 

культури, це візитна карта Слобожанської та Гетьманської 

України. Сумщина – воістину кобзарський край. Серед славних 
імен кобзарів чільне місце посідає особистість Євгена 

Олександровича Адамцевича.  
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ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО МЕТОДУ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8–9 КЛАСАХ 

Антоніна Щербакова (ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник ‒ доц. Попова Л. О. 
Одним із завдань шкільної мовної освіти є формування 

в учнів умінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні 

факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності 

ситуації та сфери спілкування; працювати з текстом, 
здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, 

використовувати її в самостійно створених  висловленнях різних 
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типів, стилів і жанрів [3, с. 1]. Отже, програма орієнтує вчителя-

словесника на застосування на уроках української мови таких 
методів навчання, мета яких ‒ моделювання умов спілкування, 

максимально наближених до життєвих.  

На думку Н. Голуб, „особливістю ситуаційного методу 
на уроках української мови є орієнтованість на два аспекти: 

аналіз мовних засобів вираження думки учасниками ситуації та 

жанровий аналіз. Це означає, що учні не просто аналізують 

конкретну ситуацію і шукають шляхи розв’язання проблеми, 
а водночас відчувають роль мови в цьому нелегкому процесі, 

мають реальну можливість застосувати знання та вміння 

в конкретних життєвих обставинах” [2, с. 114]. З огляду на це 
важливо, щоб учитель-словесник, моделюючи учням ситуації, і 

враховував здобутий ними досвід, і водночас передбачав 

можливість нагромадження іншого досвіду, зокрема й складання 

висловлень різної жанрової належності.  
Дискусійним також є питання, чи потрібно пропонувати 

учням ситуації, що передбачають неоднозначне розвʼязання 

проблеми. На наш погляд, такі ситуації обов’язково повинні 
бути використані за уроках української мови, оскільки таким 

чином спонукатимемо учнів до висловлення власних думок, 

до пошуку кожним із них свого виходу із ситуації. „Ситуація, ‒ 
зазначає Н. Бондаренко, ‒ спонукає учасників висловити 

співпереживання, ставлення до вчинків, подій, дати оцінку, 

пояснити, переконати, довести, спростувати, з’ясувати щось, 

прийняти відповідальне рішення. Саме назва суті ситуації 
вказує на її жанрову належність. Зміст висловлювань певною 

мірою визначає їх мовну форму” [1, с. 2]. Вчена зауважує, 

що „саме в ситуаціях актуалізуються виучуваний граматичний 
матеріал, різні функціональні типи висловлювань (обмін 

інформацією, підтримання розмови, виявлення інтересу, 

висловлення ставлення, мовленнєвий етикет тощо), типи 
комунікативної взаємодії співрозмовників” [1, с. 2]. 

Узагальнення сформульованих ученими (Н. Бондаренко, 

Н. Голуб, Р. Дружененко, О. Кучерук, Н. Подлевська, 

Л. Шевцова та ін.) рекомендацій стосовно особливостей 
використання ситуаційних вправ дало змогу дійти висновку, 

що ефективними на уроках української мови будуть такі їх 
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види: навчальні, проблемні й рольові. Наведемо приклади 

кожного: 
Вправа 1. Поясніть учневі 5 класу, що іменники 

не змінюються за родами. Добирайте переконливі приклади. 

Вправа 2. Ви домовилися разом із друзями попрацювати 
над навчальним проектом, але вчитель географії залишає Вас 

на додаткове заняття. Який вибір зробите? Що скажете тому, 

кому відмовите в зустрічі? Які аргументи наведете на користь 

свого вибору? 
Вправа 3. Уявіть, що Вас як журналіста запросили взяти 

інтерв’ю у відомого футболіста (розробника комп’ютерних ігор, 

модельєра, редактора модного журналу та ін.). Які запитання 
поставите? 

Отже, застосування ситуаційного методу на уроках 

української мови сприятиме формуванню вмінь учнів добирати 

адекватні меті й завданням спілкування мовні засоби, обирати 
відповідні мовленнєві тактики й змінювати їх залежно від умов 

мовленнєвої ситуації. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОВНО-СТИЛЬОВОГО АНАЛІЗУ 

В ПІДРУЧНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ 

Таміла Яценко (Інститут педагогіки НАПН України, 

м. Київ, доктор педагогічних наук) 

Проблема вивчення мови художнього твору, його 
зображувально-виражальних засобів традиційно була предметом 

дослідження вчених-методистів. Свого часу Т. Бугайко та 
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Ф. Бугайко надавали виняткового значення цьому питанню, 

вважали, що така робота забезпечує можливість глибокого 
розуміння ідейно-тематичного змісту твору, сприяє 

формуванню словникового запасу, вихованню естетичних 

смаків учнів [1, с. 104]. Є. Пасічник застерігав учителів-
словесників від зведення аналізу мови художнього твору 

на уроках літератури лише до механічного називання поетичних 

засобів та розгляду тропів. Натомість акцентував 

на необхідності спрямовувати учнів на визначення ролі слова 
в розкритті ідеї твору, на те, що насамперед слово є виразником 

змісту, носієм емоційної інформації [3, с. 278]. Н. Волошина 

пропонувала мовно-стильовий підхід до аналізу художнього 
твору, акцентувала на тому, що художні засоби виразно 

передають ставлення автора до зображуваного, викликають 

в учнів-читачів певні відчуття й переживання [2, с. 64]. 

Дієвим чинником розвитку в учнів умінь виявляти мовно-
стилістичну специфіку художнього твору, особливості 

індивідуального стилю його автора є дидактико-методичний 

потенціал підручника української літератури (рівень стандарту) 
для 11 класу (авторський колектив – А. Фасоля, Т. Яценко, 

В. Уліщенко, Г. Бійчук, В. Тименко) [4]. Його концепцією 

передбачено, що пріоритетним завданням у процесі розгляду 
художнього твору є розкриття авторського задуму та аналіз 

способів його реалізації, серед яких важливе значення надається 

засобам художньої виразності твору. Для прикладу окреслимо 

особливості організації такої навчальної діяльності у процесі 
опрацювання в 11 класі теми „Літературний авангард”. 

Під час текстуального розгляду віршів Є. Плужника та 

оглядового – герметичної лірики В. Свідзинського 
рекомендується вивчати мову поетичних творів в органічному 

зв’язку з тими образами, думками й почуттями, які переживали 

поети та намагалися передати їх читачам, упливаючи цим на 
їхню почуттєво-вольову, емоційну сферу. Так, у рубриці 

„Художній світ поезії Є. Плужника” презентовано навчальний 

матеріал, що збагачує учнів предметними знаннями про 

різноманітні засоби художньої виразності у віршах „Вчись 
у природи творчого спокою…” та „Ніч… а човен – як срібний 

птах!..”. Імпресіоністична картина осені, її символічний зміст 
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виразності у „Вчись у природи творчого спокою...” 

розкриваються за допомогою порівняння як від озер, порослих 
осокою; епітети визнаних взірців, творчого спокою, дні вересневі 

створюють виразну картину осінньої пори, передають 

захоплення поета красою природи; риторичне запитання хто ж 
твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з манівців? 

робить читача не пасивним спостерігачем осіннього пейзажу, а 

дає змогу розділити авторські емоції. 

Система запитань до цього твору спонукає учнів подумати 
над тим, які почуття і роздуми пробуджує осіння пора в душі 

ліричного героя. Школярі повинні пояснити символічний зміст 

образу осені, назвати художні засоби, використані у вірші та 
розкрити їх значення. Для глибокого усвідомлення основного 

мотиву вірша пропонується прочитати риторичне запитання, 

яким завершується поезія та поміркувати чому воно є 

кульмінацією ліричного твору. Для з’ясування особистого 
ставлення учнів до прочитаного запропоновано запитання: 

А якою буде ваша відповідь на авторське запитання? 

У процесі вивчення поезії Є. Плужника „Ніч… а човен – 
як срібний птах!..” учням пропонується схарактеризувати 

художні засоби використані в цьому вірші. Повноту їхньої 

відповіді забезпечуватиме навчальний матеріал підручника. 
Зокрема, наголошується, що за допомогою влучних 

метафоричних інверсійних виразів „горять світи”, „не спіши, 

не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!” поет 

налаштовує читача осягнути свій життєвий шлях у складному 
суперечливому світі, а порівняння «…човен – як срібний птах!” 

указує на свободу і незалежність, що є важливими для кожної 

людини. 
Одним із варіантів роботи над мовою художніх творів 

може бути порівняння творів різних письменників на одну тему 

для виявлення особливостей авторської манери. Так, у рубриці 
„Читацькі діалоги” зазначається: „Сподіваємося, 

що модерністська „поезія спокою” Є. Плужника може стати 

для вас поштовхом прочитати вірші В. Свідзинського – одного 

із митців Розстріляного відродження. Важливо, щоб ви помітили 
ідейну спорідненість лірики цих поетів”. 
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Із тексту підручника учні мають можливість дізнатися, що 

для герметичної поезії В. Свідзинського, як і для творів 
Є. Плужника, характерні багатозначність, екзистенційність, 

безсюжетність, абстрактність змісту та окремих образів, мотиви 

нещасливого кохання, туги, сугестивний ліризм, самозаглиблена  
рефлексія, лаконізм і виразні художні засоби. Школярам 

пропонується порівняти „поезію спокою” цих авторів, а також 

провести мистецькі паралелі для виявлення співзвучність лірики 

Є. Плужника, В. Свідзинського та пейзажів живописців-
модерністів Ф. Кричевського, П. Нілуса і М. Бурачека, 

роздумуючи за допомогою яких засобів художньої виразності 

розкрита тема краси природи у різних видах мистецтва. 
Отже, застосування в означеному підручнику прийомів 

мовно-стилістичного аналізу художнього твору сприятиме 

підвищенню рівня читацької компетентності учнів, зокрема 

вдосконаленню їхніх умінь визначати роль художніх засобів у 
створенні образів і художніх деталей, також розкритті ідейно-

тематичного змісту твору та з’ясуванні особливостей 

індивідуального стилю його автора. 
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 

 
Я НА ЧЕРНЕЧУ ГОРУ ПІДІЙМУСЯ… 

Наталія Клименко (Колелж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка, викладач) 
Я на Чернечу гору підіймуся, 

У променях окрилений Тарас. 

Снаги завзято в тіло наберуся 

Зі слів його, пророчих повсякчас. 
 

Під небом монумент високий, 

Як на долоні, серце України. 
Реве та стогне Дніпр широкий 

І котить хвилі, мов лавини. 

 

Тамую подих, рим мотив 
У душі катренами іскриться. 

За те, що жив ти і творив 

Дозволь доземно уклониться! 
 

Тобі, Кобзарю, посміхнусь, 

Хоч нелегкий і зараз час. 
За Україну рідну помолюсь, 

Так, як колись моливсь Тарас! 

 

МОВА 
Таїсія Шереметьєва (КЗ „Красноріченський ЗЗСО 

I ‒ III ступенів, с. Красноріченське, учениця) 

Наша рідна мова 
Така яскрава й вічно молода. 

Вона, як пісня, ніжна, колискова, 

Вона, як пташка, в’ється із гнізда. 
Наша рідна мова 

Така чарівна й чиста, як сльоза. 

Вона, як вітер, шумить над колоссям, 

Вона завжди юна, як дівчина-весна. 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 420 

 

Наукове видання 

 

ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ 

 

Матеріали  

ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  

імені Віктора Ужченка 
(15 травня 2019 року, м. Старобільськ) 

до 80-річчя присвоєння імені Тараса Шевченка  

Луганському національному університету 

 

 

Редакційна колегія: 

Савченко С.В., д-р пед. наук, професор, ректор (голова); 

Нікітіна А.В., д-р пед. наук, професор (відпов. редактор); 

Барилова Г.К., канд. філол. наук, доцент (відпов. секретар); 

Карлова Н.М., ст. викладач каф. укр. мови (відпов. секретар). 

 

За заг. ред. д-ра пед. наук, проф. А.В. Нікітіної 
Коректори – Г. К. Барилова, Н. М. Карлова 

Комп’ютерне макетування – Н. М. Карлова 

 

 

Відповідальні за випуск: 

Нікітіна А.В. − д-р пед. наук, професор (відпов. редактор); 

Карлова Н.М. – ст. викл. кафедри укр. мови (відпов. секретар). 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Здано до складання 28.02.2019 р. Підписано до друку 29.03.2019 р.  
Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. 
Друк ризографічний. Умов. друк. арк. 20,29. Наклад 100 прим. 

_____________________________________________________________ 
 

Видавець і виготовлювач 

Видавництво Державного закладу  

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 
пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703. Тел./факс: (06461) 2-26-70. 

e-mail: luguniv.info.edu@gmail.com 

 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р. 



ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка  
„Образне слово Луганщини” – 2019 

 421 

 


	Кожній професійній групі властиве певні слова чи вислови, які називають професіоналізмами. Вони існують як неофіційні синоніми до термінів, проте на відміну від останніх, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення [6]. Їм властива образніст...
	Олена Похилюк (Комунальний заклад вищої освіти „Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”, декан філологічного факультету)
	Література
	Чай, як зазначає етнограф Л. Артюх, порівняно недавній у традиційній українській кухні напій. Здавна п’ють традиційний слов’янський чай із цілющих рослин. З другої половини XIX ст. починають споживати китайський чай, а протягом XX ст. чаювання стає по...
	Не випадково, що першою згадкою про чай в українській літературі є згаданий фрагмент з четвертої частини „Енеїди” (1799 р.) Івана Котляревського. Символічно для нашого дослідження й те, що чай тут контекстуально поєднується із алкоголем, у цьому випад...
	Уперше в українській літературі чаювання стає елементом сюжету в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка „Сердешна Оксана” (1841 р.), у якій офіцер спокушає сільську дівчину, пригощаючи її чаєм з алкоголем – ромом чи вином. Важливим символом є чай і для ...
	Література (1)
	Література (2)
	І. Прочитайте уривок зі статті «Звичка читання: користь чи шкода?» Віри Кравчук. Наведіть власні аргументи на користь читання.
	ІІ. Поясніть написання підкреслених слів.
	Оскільки ми вже з’ясували, що саме читання на зір впливає мало, то можемо сміливо читати до ночі. Та чи корисно робити це в ліжку? Перед сном ‒ так, у ліжку ‒ читати не бажано, на думку сомнологів і психологів. Нейропсихолог Девід Льюїс визначив, що ч...
	І, з погляду науки, там має лежати саме паперове видання. Учені радять прибирати зі спальні смартфони, планшети й телевізор. Пильний погляд, спрямований в екран, перед засинанням може перешкодити сну.


