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УДК 373.5.064.2/.091.59-048.94 

БАБІЧЕВА М., ВОРНИК М., САДЛОВСЬКА Ж. 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

 

ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ АВТОНОМІЇ ШЛЯХОМ ДЕЛЕГУВАННЯ РОЛЕЙ 

УЧИТЕЛЯ УЧНЯМ 
 

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності делегування ролей учителя учням задля розвитку учнівської 
автономії. Авторами схарактеризовано структурні компоненти делегування повноважень учням (когнітивно-ціннісний, 
комунікативний, організаційно-діяльнісний, рефлексивний). Визначено необхідні передумови успішної реалізації делегованих 
повноважень. Значну увагу присвячено опису широкого спектру функцій та завдань, що можуть бути делеговані учням у 
різноманітних сферах життєдіяльності класу: керування класом, підготовка навчальних матеріалів, оператор технічних засобів 
навчання, контролер часу, асистент інструктажу, асистент оцінювання. Автори зазначають, що перелік делегованих 
повноважень може бути продовжено за рахунок таких ролей, як: статист,  прес-секретар класу, класний блогер, дослідник 
громадської думки, дизайнер класу тощо. 

Ключові слова: делегування ролей учителя, повноваження, доручення, учнівська автономія, мотивація. 

 

BABICHEVA M., VORNYK M., SADLOVSKA Zh. 
Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy 

 

FORMING LEARNER’S AUTONOMY BY MEANS OF TEACHER’S ROLES 

DELEGATION  
 
The article deals with the peculiarities of forming learner’s autonomy by means of teacher’s roles delegation to students. 

The communicative, reflective, activity-organizational cognitive-axiological structural elements of roles’ delegation are characterized 
by the authors of the article.   

The relevancy of application of teacher’s roles delegation to students is proved by the necessity of building skills of 
autonomous life-long foreign language education as a basic capacity of successful personal and professional development. 

 The aim of the paper is to justify the expediency of teacher’s roles delegation to students in order to develop learner’s 
autonomy and the description of wide spectrum of roles and functions which may be delegated.   

Necessary preconditions for successful implementation of delegated powers have been identified. 
 Considerable attention is paid to the description of a wide range of functions and tasks that can be delegated to students 

in various spheres of class life. The authors carefully describe the roles of class-manager, instruction content developer, time-manager 
and time-keeper, tool-manager, instruction-assistant, assessment-assistant. The range of the roles described can be prolonged by 
the functions of class press-secretary, class blogger, class designer, public opinion researcher etc. 

The process of teacher’s roles delegation to students not only engages them to active leaning but develops their 
organizational skills, skills of time-management, short-term and long-term planning, objectivity and assessment skills.  

In addition, the systematic and alternate performance of various class functions by students promotes the development of 
cooperative tolerance, team cohesion, empathy in the student body. 

The prospects for the study of this issue is in the development of methods for delegating the teacher’s roles within  a single 
lesson, as well as studying the specifics of this phenomenon in accordance with the age characteristics of students. 

Key words: teacher’s roles, roles delegation, learner autonomy, management skills, cooperation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Cучасна освіта розвивається в перманентно кризових умовах: глобальна пандемія та військовий 

конфлікт в Україні тривають не перший рік. В таких умовах особливої цінності набувають якості учасників 

освітнього процесу, яким раніше надавали значно меншого значення. До таких перш за все відносимо 

учнівську автономію – тобто здатність учня здобувати освіту максимально самостійно та незалежно від 

формального освітнього середовища (аудиторних занять, вчителя, розкладу навчальних занять, іспитів чи 

інших форм контролю тощо). Розвиток учнівської автономії нерозривно пов'язаний з вихованням у учнів 

активного, діяльнісного ставлення до освітнього процесу. «Одна з важливих задач школи полягає в тому, щоб 

формувати сприйняття дитиною освітнього процесу не тільки як зовнішньої стосовно її діяльності, а і як 

результату своєї власної діяльності, турботи, особистої відповідальності за створення, розвиток себе, своєї 

індивідуальності» [3]. Існує чимало різноманітних шляхів формування учнівської автономії та діяльнісного 

підходу до навчання, однак, на нашу думку, одним із недооцінених та недостатньо досліджених є  делегування 

ролей учителя учням. Адже делегування ролей чи хоча б співвиконання ролей учителем та учнями є потужним 

фактором їх мотивації до навчання, стимулом розвитку відповідальності, самостійності  тощо.  Однак ще й 

досі типовим, масовим явище є шкільні класи, де вчитель несе повну одноосібну відповідальність за 

виконання практично усієї роботи та повноважень від розробки навчальних програм, завдань, підготовки 

навчальних матеріалів до  оздоблення класу та його прибирання. Це створює не лише додатковий часоємкий 

тягар для вчителя, а й позбавляє учнів цілого різноманіття цінних можливостей особистісного та академічного 

зростання.   

 

https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-25-1
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Аналіз досліджень та публікацій 

 У педагогічній науці поняття «делегування ролей» застосовується відносно недавно та переважно 

запозичене з іноземних практик. Однак саме явище не є новим та має дуже схожі риси з поняттями «учнівські 

доручення» та «учнівські обов’язки». Проблему делегування в теорії управління досліджено в працях 

П.Алєксєєва, М.Альберта, М.Виноградського, О.Паніна, Ф.Хедоурі, О.Шканової та ін.; делегування 

повноважень, як один з чинників, принципів самоуправління розглядали Н.Ліпаткіна, П.Трєтьяков, Т.Шамова. 

[1; 5].  Однак досі залишаються недостатньо дослідженими конкретні тактики делегування та можливі сфери 

діяльності вчителя де можна залучити допомогу учнів. Практично відсутні публікації і про те, як саме 

делегування ролей може сприяти розвитку учнівської автономії.  

 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є обґрунтування доцільності делегування ролей учителя учням задля розвитку 

учнівської автономії та  опис широкого спектру вчительських функцій та завдань, що можуть бути делеговані.  

 

Виклад основного матеріалу 

Данієлян А.Я. визначає делегування повноважень як складний багатогранний процес, який становить 

передачу повноважень іншій особі, передбачає сформованість у дитини цілого комплексу необхідних якостей 

(працелюбство, наполегливість, воля, терпіння, відповідальність та ін.), умінь (організовувати, планувати, 

працювати, долати труднощі, знаходити спільну мову, взаємодіяти, досягати мети та ін.) та ціннісних 

орієнтацій [1]. Дослідники вважають явище делегування повноважень в навчальному процесі 

багатоаспектним і виокремлюють в його структурі ряд взаємозалежних та взаємопов’язаних компонентів. До 

структурних компонентів делегування Н.Ліпаткіна відносить: когнітивно-ціннісний (передбачає наявність у 

учнів знань про зміст та суть ролі чи повноваження, які їм буде делеговано, а також усвідомлення цінності та 

важливості цих ролей);  комунікативний (обумовлює достатній розвиток умінь та навичок комунікації, 

командної роботи, кооперації та кооперативної толерантності, необхідних для успішного виконання 

делегованих ролей у колективі шкільного класу); організаційно-діяльнісний (передбачає володіння 

необхідним комплексом навичок організації різноманітних форм академічної, виховної та дозвіллєвої 

діяльності учнів); рефлексивний  (означає наявність в учнів здатності до самоаналізу та самооцінки у 

виконанні делегованих повноважень) [2]. 

З зазначеного вище можна зробити висновок, що делегування як складний процес, пов’язаний з 

відповідальністю, умінням робити вибір, совістю, потребує ретельної підготовки школярів та педагогів до 

його організації, наявності у них внутрішніх мотивів праці, необхідних знань, умінь, сформованості емоційно-

вольової сфери. Відповідно можемо говорити про передумови успішного делегування ролей учителя учням: 

• наявність обов’язкової мотивації для виконання кожного доручення; 

• надання дитині конкретних указівок або способу дій для успішного його виконання; 

• емоційний супровід доручення та результату його виконання з боку вчителя; 

• дотримання принципу поступовості зі збільшенням ступеня самостійності та 

відповідальності учнів у виконання окремих доручень та учительських ролей, а також їх тривалості у часі; 

• максимальне охоплення учнів класу та черговість у делегуванні ролей та доручень; 

• організаційна, інформаційна, психологічна та інша фасилітація у виконанні 

повноваження [1]. 

Як стверджує Данієлян А.Я., делегування молодшим школярам повноважень у підготовці й 

проведенні різних видів роботи в навчально-виховному процесі можуть охоплювати найрізноманітніші види 

праці: інтелектуальну, ручну, фізичну, художню та ін [1]. Схарактеризуємо детальніше різноманітні аспекти 

навчально-виховного процесу в школі та в межах кожного з них розглянемо приклади функцій вчителя, що 

можуть бути делеговані учням для повного чи часткового виконання. 

Клас-менеджмент.  Дана сфера відповідальності вчителя передбачає переважно організаційну 

діяльність стосовно життя класу загалом і відносно кожного конкретного уроку чи події зокрема. Клас — це 

складна система взаємостосунків, у якій існує тонкий баланс між авторитетом вчителя і автономією учнів, що 

має бути заснований на взаємоповазі та взаєморозумінні. Цей баланс підтримується комплексом правил класу, 

його традицій та регулярних процедур, які лежать в основі порядку та теплих дружніх стосунків між учителем 

і учнями. Для вчителя важливо розробити таку систему управління класом, у якій всі прагнуть дотримуватися 

правил. Цьому може значною мірою сприяти делегування організаційних повноважень та менеджерської ролі 

учням. Важливо також значною мірою залучати учнів до обговорення класних правил, їх формулювання, 

контролю за їх виконанням. До прикладу вчитель може делегувати учням такі свої функції в цій сфері: 

• відмічати відсутніх у журналі; 

• складати розклад чергувань учнів;  

• контролювати виконання обов’язків чергових учнів (наявність крейди / маркерів на дошці, 

чиста дошка, провітрювання класу перед уроком); 

• контроль дотримання дисципліни учнями класу під час навчальних занять та на перервах; 

• контроль та допомога у виконанні інших делегованих ролей учителя учнями класу; 
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• організація класу для різноманітних подій, заходів тощо; 

• облік участі учнів класу в різноманітних подіях в житті школи; 

• запис домашнього завдання на дошці класу в кінці уроку чи перед ним; 

• запис числа на дошці перед уроком; 

• поділ класу на пари, міні-групи цікавим способом. 

Підготовка навчальних матеріалів. Розвиток технічних засобів навчання, комп’ютерних та 

цифрових технологій з одного боку значно полегшують роботу вчителя, позбавляючи його виснажливої та 

часоємкої писанини, але одночасно і додають клопотів через необхідність підготовки великої кількості 

додаткових матеріалів, їх розмноження, відбір тощо. Звичайно, така робота вимагає додаткових зусиль, часу 

і відповідних знань, але часто є досить доступною для виконання учнями будь-якого віку.  Допомога вчителю 

у цій сфері діяльності сприяє розвитку в учнів охайності, відповідальності, організованості, творчості, а також 

навичок роботи з документами тощо. Вчитель може доручити учням такі завдання: 

• ксерокопіювання підготовлених учителем роздаткових матеріалів (тестів, карток тощо); 

• збір зошитів з виконаним домашнім завданням; 

• набір тестів, завдань вправ та іншого роздаткового матеріалу у форматі Word на комп’ютері; 

• підбір ілюстрацій для тематичного колажу із журналів, газет чи мережі інтернет; 

• підбір матеріалів для мультимедійних презентацій; 

• підбір ілюстративних карток, плакатів, колажів з депозитарію кабінетів школи; 

• систематизація, сортування навчальних матеріалів у папки, на полицях, стелажах тощо; 

• укладання переліку / журналу з обліком навчальних матеріалів та посібників навчального 

кабінету; 

Оператор технічних засобів навчання.  Сучасний освітній процес неможливий без технічних та 

комп’ютерних засобів навчання. Нова Українська школа ставить за стандарт оснащення класів різноманітною 

оргтехнікою (флешки, навушники, мережеве обладнання, модулі для зберігання планшетів/ноутбуків, 

принтери, копіювальні пристрої, планшети, ноутбуки та стаціонарні комп’ютери, інтерактивні дошки, 

мультимедійні проектори, плеєри, акустичні системи, телевізори тощо)  [4]. Окрім перерахованого цифрового 

та комп’ютерного навчального приладдя часто в класах наявні фліпчарти, різні типи дошок (маркерно-

магнітні, крейдяні), різноманітні побутові пристрої (кулер з водою, кондиціонер,  зволожувач повітря, 

освітлювальні прилади та ін.). В предметних класах наявні особливі види обладнання: мікроскопи, 

демонстраційні технічні пристрої для уроків фізики, хімії, астрономії тощо. Школи також мають можливість 

залучати кошти благодійних організацій, спеціальні гранти на навчання дітей з особливими потребами для 

оснащення навчальних кабінетів необхідним сучасним обладнанням. До догляду за обладнанням, його 

завчасної підготовки до уроку та вимкнення після уроку, прибирання на зберігання варто залучати учнів класу 

під керівництвом та наглядом учителя або ж самостійно залежно від віку учнів та їх підготовки. Це значною 

мірою сприяє розвитку інтересу учнів до техніки та відповідних навчальних дисциплін, заохочує їх до вибору 

майбутніх професій. Окрім цього учитель може покладатись на допомогу учнів і безпосередньо під час 

використання різноманітних засобів навчання, адже часто доводиться суміщати таку діяльність з поясненням 

навчального матеріалу, моніторингом самостійної роботи учнів, контролем дисципліни класу. Пропонуємо:  

• підготовка проектора для демонстрації мультимедійних презентацій; 

• підготовка до демонстрації відео та аудіо-дисків; 

• допомога вчителю в  демонстрації слайдів мультимедійної презентації під час уроку;   

• оперуванням ноутбуком, аудіо-плеєром під час виконання завдань на аудіювання; 

• контроль наявності достатньої кількості паперу для друку, копіювання, фіксація дати 

заправки катриджів та їх стану, заміна батарейок у пультах дистанційного керування приладами тощо; 

• контроль за належним зберіганням маркерів та губок для маркерних дошок, укладання 

каталогу аудіо- та відео-дисків, флешок та інших носіїв інформації, їх зберігання; 

Контролер часу. Професійна діяльність учителя є настільки багатоаспектною та багатоцільовою, що 

ситуації, коли учителю не вистачає часу на окремі ділянки роботи або й на їх більшість, є частими, якщо не 

типовими. Часто це трапляється тому, що вчителі неефективно планують робочий час. Однак навіть за 

досконалого тайм-менеджменту в педагогічній роботі з великим учнівським колективом повсякчас 

трапляються несподівані та незаплановані обставини, що відволікають педагога від його плану. Та й сам 

навчальний процес – явище творче, мінливе, спланувати його по-хвилинно вкрай важко. До того ж в 

навчальній, виховній, дозвіллєвій діяльності класу одночасно відбувається стільки подій, що контролювати 

їх своєчасність та планомірність одному педагогу дійсно важко. Саме тому у цій сфері і варто використати 

максимально можливості делегування ролей вчителя учням. Залучення учнів до процесу планування робочого 

вчителя та навчального часу учнів та до контролю дотримання термінів дуже сприяє їх особистому вихованню 

в аспекті розвитку відповідальності, дисциплінованості, пунктуальності, точності, самоконтролю – саме такі 

риси, що лежать в основі учнівської автономності. Наводимо орієнтовний перелік повноважень, що учні 

можуть виконувати в класі замість вчителя у сфері керування часом: 

• Контроль присутності усіх учнів в класі після дзвоника; 

• Контроль за своєчасністю виконання тестових завдань, контрольних робіт, поточних вправ; 
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• Попередження про завершення відведеного часу в умовний термін (за 10, 5 та 1 хв до 

закінчення); 

• Зворотній відлік днів, занять чи хвилин до дедлайну виконання проектів, завдань, до 

важливих подій (презентації проекту, завершення модуля, звіту про домашнє читання тощо); 

• Фіксація учнів, пар, міні-груп, команд, які першими (другими, останніми) виконали 

завдання;  

• Асистування вчителю у дотриманні часового регламенту уроку – умовне сигналювання про 

перевищення ліміту запланованого часу на структурні елементи заняття (перевірку домашнього завдання, 

пояснення нового матеріалу тощо); 

Асистент інструктажу.  Існує приказка про те, що найкращий спосіб вивчити щось – навчити цьому 

іншого. Такий принцип лежить в основі делегування ролі вчителя учням в аспекті пояснення чи тлумачення 

нового матеріалу, тобто власне навчання.  Однак не варто зводити дану роль лише до пояснення правил, 

подання нової інформації у формі повідомлення чи лекції, розповіді, у зарубіжній методиці поняття 

інструктажу (instruction) також поширюють і на пояснення чи тлумачення порядку та процедури виконання 

завдань.  Залучення учнів до такої роботи не лише дозволяє їм безпосередньо активно навчати своїх 

однолітків, глибоко та максимально свідомо засвоюючи навчальний матеріал, а й звільняє вчителю значний 

обсяг часу, що може бути використаний для роботи з дітьми з особливими потребами, учнями, що відстають 

від решти класу через попередньо пропущені заняття чи з учнями, які мають високі успіхи в навчанні та 

можуть виконати на уроці додаткові завдання. Окрім цього повноваження асистента інструктажу виховує в 

учнів уважність, творчість, комунікативні та кооперативні здібності, емпатію та толерантність. Важко 

переоцінити такий досвід і для розвитку автономності учнів, оскільки вони безпосередньо можуть оцінити 

специфіку виконання різноманітних завдань, особливості їх планування та можливі труднощі. Пропонуємо 

кілька прикладів можливого делегування повноважень учнів у даній сфері: 

• Індивідуальне пояснення чи інструктаж щодо виконання завдань, виготовлення опорних 

писаних чи друкованих карток, що дублюють пояснення нового матеріалу, інструктаж до виконання 

домашніх  чи аудиторних завдань, зразки виконання вправ тощо для учнів, що цього потребують: учні з 

особливими потребами; учні, що пропустили попередні заняття з різних причин; учні, що відстають в 

навчанні; учні, що пропустили інструктаж, через спізнення на урок, порушення дисципліни, відсутність в 

класі); 

• пояснення додаткових умов виконання завдання окремим учням в таких випадках:  

• ускладнення завдання для сильних учнів; 

• спрощення завдань для слабших учнів; 

• дублювання пояснення рідною мовою для учнів з низьким рівнем володіння іноземною 

мовою; 

• демонстрація зразка виконання завдання; 

Асистент оцінювання. Однією з найважливіших функцій вчителя є оцінювання академічних 

досягнень учнів, їх поведінки, прогресу розвитку тощо. Ця функція є важливою і з формального боку – задля 

об’єктивного та системного поточного, тематичного та підсумкового контролю досягнень учнів, і також як 

стратегія виховання учнів, формування міжособистісних стосунків та згуртування класу як колективу. Як 

наслідок оцінювання може бути дуже різноманітним за формою та методами, але воно завжди має бути 

максимально об’єктивним та  неупередженим. Часто вчителю важко впоратись з оцінюванням через нестачу 

часу, інформації чи неможливість одночасно охопити велику кількість учнів чи процесів та явищ. Тому, навіть 

часткове делегування повноважень в сфері оцінювання допоможе якісно оптимізувати оцінювання в класі. 

Для самих учнів це є чудова можливість пізнати специфіку оцінки навчальної діяльності, ефективності дій 

вчителя та учнів, результативності форм та методів роботи. Допомога в оцінюванні розвиває в учнів 

критичність мислення, об’єктивність, неупередженість та толерантність, навички самооцінки та 

самоконтролю – якості необхідні для учнівської автономності. До можливих функцій, які можна делегувати 

учням, варто віднести такі: 

• перевірка наявності виконаного завдання на початку уроку; 

• збір карток, зошитів з виконаним завданням, тестом, контрольною роботою; 

• перевірка виконаного завдання за розробленим зразком чи ключем; 

• організація взаємо-перевірки завдань учнями (обмін зошитами, демонстрація ключів, 

зразків); 

• попередня перевірка учнівських робіт (олівцем, на копії роботи) з їх аналізом та 

корегуванням; 

• підрахунок зауважень, виправлень помилок на дошці, у домашньому завданні, в усному 

мовленні; 

• фіксація помилок вимови, граматичних, лексичних тощо під час поточної парної роботи, 

усних відповідей, дискусій з метою подальшого індивідуального консультування учителем); 

Окрім описаних вище сфер діяльності вчителя існує ще цілий ряд повноважень, які можна делегувати 

учням: статист,  прес-секретар класу, класний блогер, дослідник громадської думки, дизайнер класу тощо. 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Делегування різноманітних учительських функцій учням не лише більшою мірою залучає їх до 

процесу навчання,  а й формує у них учнівську автономію, організаційні вміння, навички time-менеджменту, 

коротко-строкового та довгострокового планування, об’єктивність, навички оцінювання. Окрім того системне 

та почергове виконання різноманітних функцій учнями сприяє розвитку кооперативної толерантності, 

командної згуртованості, емпатії в учнівському колективі.  Перспективи дослідження даного питання  

вбачаємо у розробці методики делегування ролей учителя в рамках окремого уроку, а також вивчення 

специфіки даного явища відповідно до вікових особливостей учнів.  
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THE FUNCTIONING OF LEXICAL REPETITIONS IN LITERARY DISCOURSE 
 
The article reveals the peculiarities of the functioning of lexical repetition in artistic discourse (on the example of Suzanne 

Collins' novel "Hunger Games") and their reproduction by means of the native language in the Ukrainian translation of Ulyana 
Hryhorash. 

Taking into account that the main stylistic function of lexical repetition is the function of increasing the emotional and 
aesthetic impact on the reader, it was confirmed that the strength of such influence is explained not only by the lexical content of the 
repeated lexical units, but also by the close or distant location of one or another lexical unit in a given context . As a result of the 
research, some functions of lexical repetition in literary discourse were highlighted, namely: the function of connecting text elements 
(cohesion); the function of increasing expressiveness (emphasis); intensity growth function; sequence of information transmission; 
expression of multiplicity or duration of action; selection of a non-repeating element; adding clarity to the text due to the excessive 
use of a repeated word or phrase (tautology); to create a rhythm; stylistic presentation of conversational emotional speech; adding 
emotional color. Anaphora and epiphora were used mostly to create various visual representations, to give a certain rhythm, to create 
a certain emotional effect and to give an emotional color to the statement. Cases of anadiplosis, frame structure, polysyndeton as 
bright syntactic and stylistic markers are not so numerous compared to anaphora and epiphora, but they perform a kind of 
compositional and pictorial function that allows the reader to more fully enjoy the emotions that arise. Lexical repetition in the original 
language and its Ukrainian translation have one common goal - to achieve unity and coherence of the text. Being an effective means 
of influencing the reader and his consciousness, lexical repetitions help to empathize, stay in tension, feel sad, rejoice, encourage 
reflection and reasoning, therefore they are an integral part of the original text, which the Ukrainian translator masterfully tried to 
preserve and convey through the means of the native language. 

Key words: lexical repetition, anaphora, epiphora, semantic and structural features, literary discourse. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО ПОВТОРУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 
 
У статті розкрито особливості функціонування лексичного повтору у художньому дискурсі (на прикладі роману 

Сюзанни Колінз «Голодні ігри») та їх відтворення засобами рідної мови в українському перекладі Уляни Григораш.  
Беручи до уваги, що основною стилістичною функцією лексичного повтору є функція посилення емоційно-

естетичного впливу на читача, було підтверджено, що сила такого впливу пояснюється не лише лексичним наповненням 
повторюваних лексичних одиниць, а й близьким чи віддаленим розташуванням тієї чи іншої лексичної одиниці в даному 
контексті. В результаті проведеного дослідження було виділено деякі функції лексичного повтору в літературному дискурсі, а 
саме: функція зв’язку елементів тексту (когезія); функція посилення експресивності (емфаза); функція зростання 
інтенсивності; послідовність передачі інформації; вираження кратності або тривалості дії; виділення неповторюваного 
елемента; додавання ясності тексту за рахунок надмірного вживання повторюваного слова чи фрази (тавтологія); для 
створення ритму; стилістичний виклад розмовного емоційного мовлення; додавання емоційного забарвлення. Анафора та 
епіфора використовувалися здебільшого для того, щоб створити різноманітні зорові уявлення, надати певного ритму, створити 
певний емоційний ефект та надати емоційного забарвлення висловлюванню. Випадки анадиплозису, фреймової структури, 
полісиндетону як яскравих синтаксичних і стилістичних маркерів не є такими чисельними у порівнянні з анафорою та 
епіфорою, але вони виконують своєрідну композиційно-зображувальну функцію, що дозволяє читачеві повніше насолодитися 
емоціями, що виникають. Лексичний повтор в мові оригіналу та його українському перекладі мають одну спільну мету – 
досягнення єдності та зв’язності тексту. Будучи ефективним засобом впливу на читача та його свідомість, лексичні повтори 
допомагають співпереживати, залишатися в напрузі, сумувати, радіти, спонукають до роздумів і міркувань, тому є невід’ємною 
частиною оригінального тексту, який український перекладач майстерно намагалася зберегти та передати засобами рідної 
мови. 

Ключові слова: лексичний повтор, анафора,епіфора,семантичні та структурні особливості, літературний дискурс. 

 

Introduction. In linguistics, repetition is considered to be a complex linguistic phenomenon due to its 

significant function in the field of discourse analysis. However, it should be noted that insufficient attention has been 

paid to the study of peculiar functioning of lexical repetition in the literary discourse. Despite the large number of 

scientific works on lexical repetition, the issue of functional analysis and understanding of repetition as a stylistic 

device that writers resort to within the literary discourse has not been sufficiently analyzed. 

Many native and foreign scientists dealt with the problem of lexical repetition, among whom it is worth 

mentioning such linguists as F.S. Batsevych, O.V. Beketova, T.P. Vilchynska, A.P. Zagnitko, O.I. Morozova, 
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К.Р.Pavliuchenko,  Z.O.Pacholok and many others, who have been studying this problem extensively for decades and 

have made a significant contribution to its solution. 

The object of the scientific research is lexical repetition in modern English-language discourse and the subject 

is structural-semantic peculiarities of their functioning in the novel «The Hunger Games» by the modern American 

writer Suzanne Collins [8] and its Ukrainian translation by Uliana Hryhorash [3]. 

The linguistic peculiarities of C. Collins’s novel «The Hunger Games» in the translational aspect were 

investigated by O. F. Svyrydov, lexical repetition as a means of stylistic expression of a literary text was under the 

analysis by the native linguist U. B. Haliv, the essence of lexical repetition in English and Ukrainian discourses was 

the object of the dissertation research by M.V.Kobzev who have made a considerable contribution to solving it. 

The purpose of the article is to study the structural and semantic peculiarities of functioning of lexical 

repetition in modern English discourse.  

In the linguistics much attention is paid to the study of discourse which is manifested in the communication 

of the narrator or the main character with the readers in a literary text. One of the main differences of the literary 

discourse is  conveying a certain idea that takes place in a certain historical and cultural-social context. Thus, literary 

discourse is a communicative interaction between the author of the novel and the potential reader [6;57]. The presented 

cases of lexical repetition are used to reflect the inquisitiveness of the heroine, sadness, disappointment, surprise, 

unrestrained desire to get answers to her questions. That is why, lexical repetition plays an emotional and expressive 

function in the text and with the help of repeated words or phrases, a logical combination of the text as an integral 

unity is created. 

In order to achieve the purpose of the scientific study the following tasks should be solved: 

1) to describe lexical repetition and its types; 2) to investigate the functioning of lexical repetition in the 

literary discourse; 3) to choose examples of lexical repetition in the novel «The Hunger Games» by S. Collins; 4) to 

analyze the structural peculiarities of lexical repetition in the novel; 5) to reveal the semantic features of lexical 

repetition in the language of the original and its Ukrainian translation. 

Methods of scientific research. The choice of the research methods was determined by the purpose and 

tasks of the scientific study and was based on the complex application of general scientific methods: analysis and 

synthesis - for analyzing the theoretical material on the problem under analysis; inductive-deductive - for describing 

and classifying cases of lexical repetition, the quantitative method - for establishing repetition ratio; the method of 

comparative analysis - for comparing the cases of lexical repetition in the language of the original and its Ukrainian 

translation, the method of generalization - for summarizing research materials and writing conclusions. The material 

of the research consists of 250 examples of lexical repetition, selected by continuous sampling from the novel «The 

Hunger Games» by S.Collins. 

The scientific novelty of this research lies in the fact that the structural and semantic peculiarities of 

functioning of lexical repetition were analyzed on the basis of a comparison of the original novel and its translation 

into the Ukrainian language. 

 The theoretical significance of the scientific research is determined by the fact that the study of lexical 

repetition as a means of stylistic expression and coherence in the literary discourse allows expanding theoretical ideas 

on the problem under analysis and can be served as illustrative material for further scientific research.  

Results and discussion. Most researchers admit the fact that repetition is a special means of stylistic 

expression in any literary text and the character of expressiveness of repetition is determined by its structure and the 

place in the text. Repetition is aimed at fixing the reader's attention on certain words, strengthening their meanings in 

the context, creating some emotional impact on a reader, giving greater expressiveness to the storyline. Repetition can 

cover language units of all levels - sounds, morphemes, words, phrases and even sentences. 

Repetition of lexical units is considered to be an important means of ensuring the semantic and structural 

cohesion of the text, integrating it into a single unity that is able to evoke readers’ feelings and emotions [2;12]. With 

the help of repetition it is possible to achieve some figurative and expressive effect, to emphasize certain details on 

which the author sometimes tries to focus the reader’s attention, for example: "Don't. Don't let’s pretend when there's 

no one around. → Не треба. Не треба прикидатися, коли поруч нікого немає. " 

Some scientists stick to the classification of repetition depending on belonging to one or another part of the 

language (A. A. Shakhmatov, M. Ya. Bloch), while other researchers (M. K. Moren, I.Galperin) adhere to the most 

recognized classification of repetition which includes the following types:  anaphora (repetition of a word or group of 

words at the beginning of each sentence), epiphora (repetition of a word or group of words at the end of a sentence), 

anadiplosis (repetition of the last word or group of words at the beginning of the next sentence), frame structure 

(repetition of a word at the beginning and at the end of a syntactic structure) and polysyndeton (repetition of 

conjunctions that binds parts of a sentence). 

The concept of repetition is a subject of study in both linguistics and translation studies. The majority of 

researchers has come to the opinion that repetition is a stylistic device which consists in the complete or partial 

repetition of a word, a phrase or even a sentence in order to give utterances greater expressiveness, vividness and 

dynamism [5;187]. 

The native researcher O.V.Beketova, paying attention to the implementation of repetition in the text, singles 

out the following subtypes [1;8]:  
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1) at the sound level, the repetition of individual elements or their combinations to express certain emotions 

that act as a text-creating tool by concentrating all other components around it, for example: Oh, oh, oh, how the boys 

back home fall longingly at your feet. → Ох, ох, ти тільки уяви: тепер хлопці ладні зробити заради тебе все. 

2) at the lexical level, the repetition is presented both at the level of semantics and at the grammatical level 

(morphology and syntax), for example: І hear Effie Trinket's voice, calling me to rise. "Up, up, up! It's going to be a 

big, big, big day! → Прокидайся, вставай! Сьогодні в тебе важливий, важливий, важливий день!"  

3) at the morphological level (the repetition of one or another grammatical form of the word, the repetition 

of the word stem, expressed by a paradigm of grammatical forms); 

The more likable he is, the more deadly he is. → Що він люб’язніший, то небезпечніший для тебе». We 

half-lead half-carry Haymitch back to his compartment→ Ми ледве-ледве затягнули Геймітча назад у його купе 

4) at the syntactic level, the transition to the actualization of repetition occurs through polysyndeton in which 

one and the same conjunction appears over and over again to join different thoughts in one sentence in order to put 

emphasis on each listed word or phrase: Beef and chicken and horse. Most often, such repetition is aimed at creating 

a certain rhythm, either speeding the tempo up or slowing it down: When we were dying of starvation, no one helped 

me! No one pitied me! → Коли ми помирали з голоду, ніхто мені не допоміг! Ніхто не пожалів мене! 

Being an integral part of a literary discourse, lexical repetition is used to emphasize the importance of the 

thought of a literary character, attract the reader’s attention, fill a pause, express a whole complex of emotions, for 

example: I lifted the lid to the baker's trash bin and found it spotlessly, heartlessly bare. → Я зазирнула під покришку 

смітника біля пекарні - він також виявився безнадійно порожнім. 

Lexical repetition in the novel under analysis is mostly used to convey and strengthen an emotional state of 

the main characters, for example, feelings of anxiety, concern, indignation that add expressiveness to the literary text: 

All the colors seem artificial, the pinks too deep, the greens too bright, the yellows painful to the eyes. → Всі кольори 

здавалися несправжніми - ну хіба буває такий чистий рожевий, такий яскравий зелений, такий ясний 

жовтий, аж очам боляче дивитися! 

With the help of lexical repetition, it is possible to emphasize and highlight a semantically important group 

of words by providing clarity of expression in the literary text, for example: No more. No more of either of them. → 

Не хочу. Мені нічого не потрібно від них. 

Although it is difficult to separate semantics from structure, an attempt was made to analyze cases of lexical 

repetition from the point of view of their structure as well as semantics: 1) structural aspect – what is repeated and 

what place the repeated element occupies in the structure of the utterance; 2) semantic aspect – a repeated element in 

view of its meaning, the image that it can evoke and ways of its rendering into the target language [4;64]. 

Lexical repetitions can be expressed by principal as well as secondary parts of speech (conjunctions, particles, 

exclamations). Repetition is clearly determined by the author, so the repeated word mainly carries a logical emphasis, 

for example: I sit on the bed, hating Haymitch, hating Peeta, hating myself for mentioning that day long ago in the 

rain.→ Я ненавиділа Геймітча, ненавиділа Піту, ненавиділа себе за те, що згадала про той дощовий день і 

про хліб. 

The repetition of verbs is widely used in the novel and the repeated words can be closely located to each 

other, for example: I checked and double-checked the plants I harvested with my father's pictures. Я двічі перевіряла 

кожну рослину, перш ніж з’їсти її. "I'll rip off your cape if you rip off mine," he says through gritted teeth. →У 

разі чого я зірву твій плащ, якщо ти зірвеш мій, — мовив він крізь зуби; or at some distance from each other as 

in the  example: "More than you!" he releases me and starts for the front of the stage. "More than you!" he shouts, 

pointing directly into a camera. → Не те що ви! - з цгіми словами він відпустив мене й обернувся до публіки. - 

Не те що ви! - заволав він, тицяючи пальцем у камеру.  

 There are some cases when repetition is built according to the principle of associative stringing with an 

appropriate structure in the text that reflects the course of thought [7; 22], for example: Well, if you put enough pressure 

on coal it turns to pearls! But coal doesn't turn to pearls. They grow in shellfish. → Якщо вугілля сильно стиснути, 

то воно перетвориться на перли! Вугілля не можна перетворити на перли. Бо перли виростають у мушлях. 

Among the lexical repetitions that ensure the structural coherence of the text, the following types have been 

singled out as anaphora (96 cases), epiphora (68), anadiplosis (32), frame structure (28) and polysyndeton (26). 

Anaphora was mostly used to create various visual representations, acquire a certain rhythm and generate some 

emotional effect, give logical emphasis to the utterance. By means of using the anaphoric repetition: How ... how could 

that happened?” I ask Haymitch. How? How could that happen?” → the author depicts the inner world of the main 

character of the novel, her apathy and helplessness. The repeated words assist in emphasizing the main ideas of the 

message, making them more compelling and passionate. Performing an intonation-rhythmic function in the literary 

text, the anaphoric repetition adds rhythm and dynamics to the expression, especially when the repeated words are 

used asyndetically: I pace the floor, heart beating too fast, breathing too short. → Я почала дибати кімнатою туди-

сюди. Серце калатало, мов навіжене, дихання прискорилося. In the given example the effect of haste is often 

created. By enumerating character traits, the author seems to be in a hurry to convey everything with exact accuracy: 

I’m not witty. Funny. Sexy. Or mysterious. → 

Epiphoric repetition is another widely used stylistic device when one and the same repeated word or phrase 

is placed at the end of consecutive sentences without losing its emphasis on the readers: Cinna raises one eyebrow at 
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me. Be honest. I imagine the words coming from his lips. Be honest. Be honest. → Цинна вигнув одну брову. Будь 

відвертою. Будь відвертою. Говори правду.  

 The cases of anadiplosis, frame structure, polysyndeton as vivid syntactic and stylistic markers are not so 

numerous in comparison with anaphora and epiphora but they perform a compositional and pictorial function that 

allow putting the storyline on hold and fully consider the emotions that are arising []: Try acting humble.” “Humble,” 

I echo. → Спробуй поводитися скромно. - Скромно, -  луною повторила я. 

The majority of the chosen examples are identical lexical repetition: the same  

words and phrases are repeated with some structural and semantic changes in the Ukrainian translation: But 

it’s tempting, so tempting, when I see the bounty waiting there before me. → Але щедрі дари перед очима були такі 

спокусливі, що втриматися буде зовсім не легко.  

The analysis of chosen examples showed that from a structural point of view, the author quite often resorts 

to lexical repetition, expressed by anaphora and epiphora mainly for the purpose of emotional coloring, clarity and 

accuracy of conveying the thoughts and revealing some feelings of the characters in a more detailed way. 

Thus, after analyzing a large number of cases of lexical repetition according to their structure and frequency 

of use, we can assume that the writer really uses them for a better understanding of what is being said, semantic tension 

and for the coherence of the text. Lexical repetitions are very often found in the novel in order to provide expressive 

coloring, unity, rhythm and dynamics of the text, certain emotional colouring.  

To sum up, the lexical repetition in the original novel and its Ukrainian translation have one common goal - 

to achieve the unity and coherence of the text. This can be seen in the given examples both in the language of the 

original and in the Ukrainian translation, the author systematically uses lexical repetition in her novel, which plays an 

important and useful role for the coherence of the text and strengthening the idea, meaning and thought of the 

statement, the intensity of the indicated feelings and actions. The writer skillfully uses repeated words to strengthen 

and intensify feelings, emotional coloring of the text, intensive and accurate description of the characters, to convey 

their thoughts, reveal the story line of the novel in a vivid way. In some cases the author tries to convey dissatisfaction, 

understatement and aggravation of emotions and feelings as well as draw the reader's attention to these repeated words. 

Being an effective means of influencing the reader and his consciousness, lexical repetition helps to empathize, stay 

in tension, grieve, rejoice, prompt reflection and reasoning, therefore they are an integral part of the original text which 

the Ukrainian translator skillfully tried to preserve in the target language. 

Therefore, the main stylistic function of lexical repetition is the function of strengthening the emotional and 

aesthetic impact on the reader. The strength of such influence is explained not only by the lexical content of the 

repeated lexical units, but also by close or distant repetition of one or another lexical unit within a given context. 

Summarizing the mentioned above, we’d like to highlight some functions of lexical repetition in the literary 

discourse: 1) the function of connecting text elements (cohesion); 2) the function of increasing expressiveness 

(emphasis); 3) the function of increasing intensity; 4) the sequence of information transmission; 5) expression of 

multiplicity or duration of an action; 6) selection of a non-repeating element; 7) adding clarity to the text due to the 

excessive use of a repetitive word or phrase (tautology); 8) creating a rhythm; 9) stylistic presentation of spoken 

emotional speech; 10) adding emotional colouring. 

Conclusions.  On the basis of analyzed examples from the novel, we can conclude that the study of lexical 

repetition from the point of view of its role in the literary discourse showed that it is a necessary condition for the 

existence of any literary text, being one of the most significant elements of its composition. The study of lexical 

repetition of the novel from a structural aspect showed that the author most often use repetitions in the novel under 

analysis in the form of epiphora, anaphora in order to express the intensity of feelings and emotions.  

There are cases of synonymous repetition that occur as the replacement of one word with another synonym 

as well as cases of antonymic repetition which consists in introducing words with the opposite meaning to several 

adjacent sentences and such words with the opposite meaning do not destroy the coherence of the text, but, on the 

contrary, help to give the utterance more emotional colouring. Synonymous and antonymous lexical repetitions which 

play a significant role in creating the content unity of the entire literary text can be the prospect of our further scientific 

research. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА СІМ’Ї ТА КОХАННЯ У СУЧАСНИХ 

КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ 

АСПЕКТИ 
 
У статті розглядаються засоби вербалізації концептів “Сім’я” і “Любов” у сучасних англомовних оповіданнях. 

Пропонується алгоритм концептуального аналізу в перекладі прози. Виявлено, що концептуальні метафори в оповіданнях 
flash fiction значною мірою співпадають з відомими англійськими та українськими прислів'ями про сім'ю, батьків і кохання. 
Визначено, що найчастіше концептуальна метафора сім'ї вербалізується за допомогою розгорнутих метафор і градації, а також 
метонімічної деталі, яка стає символом твору. Концептуальна метафора любові вербалізується завдяки використанню 
метафори та гіперболи. Оповідання, які розкривають вказані концепти, відзначаються емоційністю, поетичністю, позитивною 
прагматикою. У процесі передачі концептуальних метафор у перекладі застосовано дві стратегії: переклад зі збереженням 
концептуальної моделі та з аналогічним мовним виразом; переклад зі збереженням концептуальної моделі, але зі зміною 
мовного виразу (синонімічна заміна, модуляція), що свідчить про максимально уважне ставлення до авторського задуму. 

Ключові слова: концепт, концептуальна метафора, вербалізація, концептуальна модель, перекладацький прийом, 
прислів'я, розгорнута метафора. 
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CONCEPTUAL METAPHOR OF FAMILY AND LOVE IN CONTEMPORARY SHORT 

STORIES: LINGUISTIC AND TRANSLATION ASPECTS 
 
The article considers the language means of verbalization of conceptual metaphors “Family” and “Love” in the contemporary 

short stories of the British and American writers. The investigation also involves determining the principles and the algorithm of 
rendering these conceptual metaphors in translation. Concepts are defined as mental structures used by a person in the process of 
thinking. Concepts in fiction are called artistic concepts. They are verbalized with the help of lexical and stylistic devices and are 
represented by conceptual metaphors. Conceptual analysis helps to characterize the key concept in the text of fiction, and, at the 
same time, such analysis can be a good criterion for assessing the quality of literary translation. In this paper, we suggest four stages 
of conceptual analysis in translation. The first stage includes defining the main concept in the text; the second involves formulating 
the conceptual metaphor (CM) in the text; determining the lexical and stylistic means of verbalization of the CM. The third stage 
consists in the text translation and editing, and the fourth-in the comparison of the source and target texts. At the first stage, it is 
also necessary to consider how the key text concept is represented in the folklore, proverbs, and aphorisms. Our investigation focuses 
on the concepts of “Family” and “Love”, therefore we chose several famous proverbs as the illustration of these concepts: As the twig 
is bent, so the tree is inclined; Men build houses, women build homes; A mother's heart is always with her children. The major concept 
in the short story “Oliver’s Evolution” by John Updike is: “Family”, and the two microconcepts are “Father” and “Son”. The main 
character Oliver was growing as a weak boy, vulnerable to different injuries and misfortunes. But when he became an adult and had 
a family, he started feeling responsibility for his children and his wife, he became the support of his children. The main CM is verbalized 
by means of the extended metaphor and gradation and can be formulated as FATHER IS THE TREE FOR HIS CHIDREN. Another story 
“My Mother’s Many Scarves”, published in August 2022, is an example of flash fiction stories, two-three pages long, usually with a 
very important ending. The concept “Family” includes two microconcepts – “Mother” and “Daughter”. The author Andree Guedron 
describes the relations of love and understanding between the mother and the daughter. The narrator’s mother liked scarves, and 
her daughter inherited different things from her: brooches, jewelry. But most valuable was a bag of scarves which the mother bought 
in different countries. The concept is verbalized, first of all, by numerous repetitions of the noun scarf. The scarves become a 
metonymic detail, a symbol in the story. That is why the main conceptual metaphor of the text can be formulated as MOTHER’S 
SCARVES ARE SPIRITUAL INHERITANCE. The daughter realizes that she inherited from the mother not only material things, but also 
spiritual traits, behavior, emotions. At the same time, the concept “Love” is also realized in this story, as love of the daughter to her 
mother. Another short story where this concept is actualized is “Bigfoot Love” by E. Gary. It is a fantastic and allegoric story of love 
of a man and an ape, and the major CM can be formulated as LOVE IS A BIG FORCE. This conceptual metaphor is verbalized with 
the help of such stylistic devices as hyperbole and extended metaphor. In translation, two major strategies were used to retain the 
aesthetic and stylistic effect: retaining the conceptual model with the same language expression; retaining the conceptual models 
with somewhat different linguistic expression, with the use of such translation techniques as synonymic substitution and modulation. 

Key words: concept, conceptual metaphor, verbalization, conceptual model, translation technique, proverb, extended 
metaphor. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Дослідження концептів та теорія концептуальної метафори викликають значний інтерес серед 

лінгвістів та літературознавців, оскільки ці знання можуть бути застосовані не лише до аналізу художніх 

текстів, а й до повсякденного мовлення. Власне, аналіз концептуальних метафор на базі художніх текстів 

дозволяє визначити та схарактеризувати особливості індивідуального стилю письменника, а також вплив 

культури та суспільства на створення окремих творів та на розвиток художньої літератури в конкретний 

проміжок часу. Значний та незрівнянний внесок у дослідження концептів та, зокрема, концептуальних 
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метафор, внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як Д. Лакофф, М. Джонсон, В. Г. Ніконова, Л. І. Бєлєхова 

та інші. 

Особливий інтерес становить дослідження концептуального простору сімейних взаємовідносин, 

оскільки концепти сім’ї та кохання вважаються універсальними категоріями культури та беруть свій початок 

ще з давніх часів. Концептуальний простір сім’ї та кохання яскраво реалізується у творчості американських 

та британських авторів, зокрема у сучасних коротких оповіданнях. Разом з тим, детального дослідження 

концептуальної метафори сім’ї та кохання в коротких оповіданнях сучасних англомовних авторів не 

проводилось. 

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних досліджень з художньої 

семантики на розробку способів вираження концептуального змісту англомовних художніх творів, а також у 

відсутності детальних досліджень способів передачі концептуальних метафор сім’ї та кохання в українських 

перекладах сучасних коротких оповідань. Тема нашого дослідження є актуальною у світлі уваги когнітивної 

стилістики до вивчення авторського індивідуального підходу до осмислення явищ дійсності. 

 

Аналіз досліджень та публікацій 

Поняття концепту завжди привертало особливу увагу науковців, літературознавців та авторів зі 

всього світу, однак період початку активного дослідження концепту, який і досі залишається актуальним 

об’єктом вивчення, припадає на другу половину XX століття. Характеристикою концептів, особливостей їх 

структури, функціонування та вербалізації займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені як В. Г. Ніконова, 

Л. І. Бєлєхова, О. М. Кагановська. 

Дослідження художнього концепту осмислюється по-різному: як складне ментальне утворення, що 

належить не тільки індивідуальній свідомості, а й психоментальній сфері певної етнокультурної спільноти, 

як одиниця свідомості поета чи прозаїка, що отримує свою репрезентацію в художньому творі та втілює 

індивідуально-авторське осмислення явищ дійсності, як смислова структура, що може займати нежорстке 

місце на шкалі універсальне або індивідуально-авторське. Розглядаючи концепти в аспекті художньої 

комунікації виявляючи способи їх лексичного втілення в художніх текстах, вчені визначають специфіку 

поетичного світу письменників [6, c. 115]. 

Концепти в художній літературі вербалізуються за допомогою різних стилістичних засобів, зокрема, 

концептуальної метафори, яка вже кілька десятиліть приваблює науковців зі всього світу. Незрівнянний 

внесок у дослідження концептуальних метафор внесли когнітивні лінгвісти Джордж Лакофф та Марк 

Джонсон. У своїй праці “Metaphors we live by” (“Метафори, якими ми живемо”) [9], яка і сьогодні залишається 

однією із найґрунтовніших праць, присвячених метафорі, науковці започаткували теорію концептуальної 

метафори.  Отже, згідно із теорією Лакоффа і Джонсона, концептуальною метафорою вважається 

використання знака однієї концептуальної системи на позначення знака іншої, що притаманно не лише 

художньому дискурсу, а також повсякденному мовленню [9, с. 154]. 

Одним із найважливіших критеріїв якості та точності перекладу художніх текстів є концептуальний 

аналіз, оскільки адекватність цільового тексту залежить від багатьох факторів, серед яких як врахування 

особливостей мови, на яку здійснюється переклад, а також розуміння авторського стилю письменника. 

Наразі, чимало вітчизняних та зарубіжних вчених намагались розробити універсальну систему, яка б 

дозволила описати способи вербалізації концептів у художньому дискурсі. Однією із найпослідовніших 

систем вважається розробка В. А. Маслової, яка включає наступні етапи: 1) визначення референційної 

ситуації, до якої належить концепт; 2) вивчення лексикографічних визначень; 3) вивчення етимології 

лексичної одиниці; 4) аналіз концепту в різних контекстах; 5) вивчення асоціацій лексичної одиниці, що 

позначає концепт. [4, c. 45 - 46]. Однак, ми вважаємо, що етимологія основної лексичної одиниці не є 

пріоритетним завданням, оскільки зазвичай лексичні одиниці, які вербалізують концепт, сприймаються нами 

в синхронічній, а не діахронічній площині. 

Наша методологія дещо відрізняється від попередньої та більш детально дозволяє визначити спосіб 

вербалізації концептів у художніх текстах та включає наступні етапи концептуального аналізу в перекладі [3]: 

Перший етап полягає у визначенні основного концепту (концептів) тексту, тому принципи 

концептуального аналізу на цьому етапі, безумовно, залежать від жанру тексту. 

Другий етап є дуже важливим, оскільки він безпосередньо впливає на переклад та включає 

визначення основних концептуальних метафор тексту як складових загального концепту або кількох 

концептів, а також виявлення лексичних та стилістичних засобів вербалізації концептуальних метафор. 

Третій етап концептуального аналізу у перекладі передбачає традиційний переклад тексту: 

а) дослівний переклад; б) відтворення рими поетичного тексту, або ритму, синтаксису прозового тексту. 

Четвертий етап полягає у зіставленні КМ текстів оригіналу та перекладу. Саме на цьому етапі 

перекладачеві необхідно визначити, наскільки збігаються лексичні та стилістичні засоби вербалізації КМ в 

оригінальному та цільовому варіантах тексту, а також, які саме перекладацькі прийоми доцільно 

застосувати [3, c. 200]. 

Також варто згадати систему концептуального аналізу, яка передбачає три способи передачі 

метафоричних моделей на концептуальному рівні перекладу: 1. переклад зі зміною концептуальної моделі 
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в мові перекладу, який обумовлений відсутністю вихідної моделі в мові перекладу; 2. переклад зі 

збереженням концептуальної моделі, але іншим концептуальним виразом, де перекладацькі обмеження 

пов’язані як з концептуальними, так і з внутрішньомовними факторами; 3. переклад зі збереженням 

концептуальної моделі та аналогічним мовним виразом, коли ми маємо найвищий ступінь формальної 

близькості між текстами оригіналу та перекладу [1, с. 20]. 

В нашому дослідженні ми звертаємось саме до цієї системи концептуального перекладу, оскільки ця 

методологія дозволяє врахувати лексичні та стилістичні особливості художнього тексту, а також визначити 

якість і точність перекладу. 

 

Формулювання цілей статті 

Мета нашої роботи полягає у систематизації та встановленні основних засобів встановленні та 

реконструкції концептів СІМ’Ї та КОХАННЯ. 

Методи, використані у дослідженні, включають метод стилістичного аналізу образних засобів 

вербалізації концептів СІМ’Ї та КОХАННЯ, метод концептуального аналізу з метою виявлення змісту 

концепту та специфічності його вербалізації, метод зіставного аналізу оригінальних текстів коротких 

оповідань та наших перекладів українською мовою з метою визначення ефективних способів передачі 

концептуальних моделей у перекладі. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проведена класифікація концептуальних 

метафор сім’ї та кохання у сучасних коротких оповіданнях; встановлено зв’язок між типом концептуальної 

моделі та способом передачі конкретної моделі у перекладі. 

Матеріалом дослідження слугували сучасні короткі англомовні оповідання, а також афоризми та 

крилаті вирази української та англійської народної творчості. 

 

Виклад основного матеріалу 

Концепти СІМ’Ї та КОХАННЯ, які відіграють центральну роль у нашому дослідженні, походять із 

народної творчості та протягом багатьох століть є ключовими концептами у художніх текстах. В англійській 

мові є безліч афоризмів, які розкривають концепт СІМ’Ї та КОХАННЯ; більшість з них мають українські 

відповідники, однак, через певні культурні відмінності, можуть бути передані українською мовою частково, 

або ж із заміною концепту. Лише невелика частина концептів може бути повністю передана українською 

мовою.  

До прикладу, розглянемо поширений в англомовному просторі вираз: A child needs love the most when 

he deserves it the least. Переклад наведеного крилатого виразу звучить наступним чином:  Дитина найбільше 

потребує любові, коли найменше її заслуговує [2, c. 81], що підтверджує повну відповідність оригінальному 

варіанту. Однак лише малий відсоток афоризмів може бути передано українською мовою повним 

відповідником, тому до перекладу англомовних афоризмів варто відноситись особливо ретельно.  

Крім того, ми можемо спостерігати, що один і той самий афоризм, до прикладу, as twig is bent, so the 

tree is inclined, може бути передано українською мовою різними способами; це зумовлено не лише 

культурними відмінностями, а й також різним сприйняттям одного і того ж концепту, оскільки він є одиницею 

свідомості окремого індивідууму чи соціуму:  

Проаналізувавши в нашому дослідженні афоризми, які належать до культурної спадщини як 

українського, так і до англомовного художнього просторів, можемо зробити висновок, що афоризми, 

головним концептом яких є СІМ’Я та КОХАННЯ, здебільшого звертаються до природи. Ми можемо пояснити 

це тим, що зародження почуттів, сім’ї, та, зокрема, нового життя, у людей здавна асоціюються із  

пробудженням та зародженням природи. При цьому, варто зауважити, що така тенденція переважно 

спостерігається в українській мові, оскільки природа є невід’ємною частиною нашої культури протягом 

багатьох століть; в англомовному художньому просторі пріоритет надається лексичним одиницям, які 

належать до інших семантичних полів, однак також спостерігається асоціація родини та кохання із природою. 

До прикладу, в наступних перекладах афоризму as twig is bent, so the tree is inclined можемо чітко спостерігати 

зв'язок сім’ї із природою, в той час як в оригінальному варіанті лексичні одиниці, що безпосередньо вказують 

на сім’ю, відсутні: 1) Характер людини формується в дитинстві – концепт передано за допомогою описового 

перекладу. 2) Як дуба не нахилиш, так і великого сина не навчиш. Концепт не передано українською мову 

повністю, а лише частково, оскільки в оригіналі відсутні лексичні одиниці, що вказують на семантичне поле 

СІМ’Я; при цьому перекладач застосував прийом конкретизації (tree – дуб), оскільки в українській культурі 

народження сина здавна асоціюється із дубом, і вважається, що наскільки сильним виросте дуб, який посадили 

після народження хлопчика, таким сильним виросте і чоловік. 3) Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки 

малі [2, c. 85-90].  У цьому варіанті перекладу ми також можемо спостерігати повну передачу концепту, тому 

його передано українською мовою за допомогою часткового еквіваленту. Варто зауважити, що в українському 

варіанті, автор провів безпосередню асоціацію природи із дітьми, влучно використавши паралельну 

конструкцію, яка підкреслює відношення розвитку природи та дітей, а також інтенсифікує значення концепту. 

На основі проаналізованих українських та англомовних афоризмів, ми можемо виділити кілька типів 

концептуальних метафор: ЧОЛОВІК – ЦЕ ОСЕЛЯ, ЖІНКА – ЦЕ ДІМ: men build houses, women build homes – 
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чоловік це фундамент, а жінка – дім; ДИТИНА – ЦЕ ВІДЗЕРКАЛЕННЯ БАТЬКІВ: a crooked stick throws a 

crooked shadow. – від кривого дерева, крива й тінь; КОХАННЯ – ЦЕ ВИБІР: choose your love, then love your 

choice. – обери любов свою, полюби свій вибір [2. c. 80-106]. 

На прикладі останнього афоризму, як у оригінальному так і у цільовому варіантах, можемо 

спостерігати використання прийому зворотного паралелізму, який не лише інтенсифікує значення крилатого 

виразу, а й змушує читача/слухача замислитись.  

Концепти, які глибоко закоренились в наших культурах та свідомості, знайшли своє продовження у 

художніх текстах.  Концепти СІМ’Ї ТА КОХАННЯ часто описуються у сучасних коротких оповіданнях, однак 

детального та ґрунтовного дослідження досі не проводилось.   

Ми використали наведений алгоритм концептуального аналізу оповідання Джона Апдайка “Oliver’s 

Evolution” (“Еволюція Олівера”) [10, c. 143-145], у якому описується проблема батьків та дітей, яка ніколи не 

втратить своєї актуальності. Постійні сварки, суперечки та неналежна поведінка батьків Олівера негативно 

вплинули на життя хлопчика. Отже, перший етап включав визначення концепту твору. Основні концепти 

твору – “сім’я” та “батько”. Другий етап полягав у визначенні концептуальної метафори та мовних засобів її 

вербалізації. Ключова концептуальна метафора твору: БАТЬКО – ОПОРА СІМ’Ї. Вона вербалізується за 

допомогою розгорнутої метафори Oliver is a tree та прийому градації. На третьому етапі виконано переклад 

фрагментів тексту. У наступному фрагменті Апдайк описує вплив поведінки батька на сина: 

Again, his father impotently grieved. It was he, and not the bit, who was at fault, really, when the bad grades 

began to come in from day school and then from college, and Oliver broke his arm falling down the frat stairs, or 

leaping, by another account of the confused accident, from a girl’s window [10, c. 144]. – І знову в батька Олівера 

заболіла душа, бо ж саме він, і ніхто інший як він, був винен у поганих оцінках Олівера у школі, а згодом, і у 

коледжі. Саме він був винен у тому, що Олівер зламав руку, впавши зі сходів в гуртожитку, за однією версією 

цього безглуздого випадку; за іншою ж – він вистрибнув із вікна дівчини (наш переклад). 

Заключний четвертий етап полягає у поясненні перекладацьких трансформацій. Враховуючи 

відмінності англійської та української мов, використання перекладацьких трансформацій допомогло нам 

досягти максимально влучного перекладу. Так, у  наведеному фрагменті ми застосували трансформації  

додавання та модуляції (grieved – заболіла душа). Вираз заболіла душа часто використовується в українському 

художньому просторі, особливо коли мова йдеться про батьків та дітей. Тому використання цього виразу є 

максимально влучним, враховуючи контекст. З цього ми можемо виокремити ще одну концептуальну 

метафору ДІТИ – ЦЕ ДУША БАТЬКІВ.   

Крім того, у цьому фрагменті ми виявляємо аналогію з афоризмами like father like son – яблуко від 

яблуні недалеко падає; the child is the father of man [2. c. 87-90], оскільки хлопчик успадкував сімейні проблеми, 

неначе губка, і його підліткове життя почало руйнуватись, точно так само, як і життя його батьків. 

Та на щастя, Олівер виріс і вже не став повторювати помилки своїх батьків у своєму власному 

сімейному житті: 

Oliver has grown broad and holds the two of them (his children) at once. He is a tree, a sheltering boulder. 

They are birds in a nest. He is a protector of the weak [10, c. 144]. – Олівер виріс широкоплечим чоловіком і зараз 

тримає одразу двох своїх дітей. Він немов дерево. Вони неначе пташенята у гнізді, він – захисних слабких 

(наш переклад). 

Афоризм men build houses, women build homes ідеально пасує цьому фрагменту, який вербалізується 

за допомогою концептуальної метафори БАТЬКО – ЦЕ ОПОРА СІМ’Ї. Вибір цієї концептуальної метафори 

також супроводжується вдалим порівнянням автора батька із деревом – he is a tree та дітей із пташенятами – 

they are birds, відповідно, nest – це сімейне гніздо, дім. Переклад наведеного фрагменту, у якому власне 

вербалізується вказана метафора виконано зі збереженням концептуальної моделі та аналогічним 

концептуальним виразом, тобто ми зберегли найвищий ступінь формальної близькості між текстом оригіналу 

та перекладу.  

Алгоритм концептуального аналізу також можна застосувати до гумористичного оповідання Гарі 

Евері “Bigfoot Love” [7],  у якому розповідається про нестандартне, в прямому сенсі слова, кохання. 

Мисливець Берт Снердлі вже не одне десятиліття полює за сніговою людиною. Він наскільки сильно 

захоплений ідеєю підсмажити стейк із загадкового пухнастого створіння, що одного разу вирішує піти на, як 

йому здалось, розумну авантюру.  

Отже, на першому етапі аналізу ми визначили основні концепти оповідання – “СІМ’Я” та “СИЛА” (у 

випадку із сніговою людиною – фізична сила, у випадку із мисливцем – сила бажання піймати “здобич”), на 

другому – ключову концептуальну метафору, а саме КОХАННЯ – ЦЕ ВЕЛИКА СИЛА, яка вербалізується за 

допомогою розгорнутої метафори, а також стилістичного засобу гіперболи. Цікавим є те, що враховуючи 

контекст оповідання, вказану КМ можна тлумачити як буквально, так і фігурально. Тому КМ КОХАННЯ – 

ЦЕ ВЕЛИКА СИЛА максимально влучно передає ідею автора про те, що кохання завжди приходить 

неочікувано та невчасно, але почуття сильніші за будь-які зовнішні обставини, та навіть за те, що один з вас 

у 10 разів більший за іншого, та й узагалі, не є людиною. До речі, усім відомий крилатий вираз Коханню всі 

віки підвладні (англ.: love knows no age) ідеально підходить під оповідання Гарі Евері, і навіть набуває дещо 

нового забарвлення, оскільки наші герої походять із різних цивілізацій та віків (існування снігової людини 
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зазвичай пов’язують із минулими ерами). Можливо саме цим, автор хотів нам донести, що неважливо яке 

ваше походження, вік та соціальний статус – для справжнього кохання це неважливо. Також вислів Від 

ненависті до кохання один крок (англ.: from hate to love/there is a thin line between love and hate) частково нам 

підходить, оскільки мисливцем панувала агресія та бажання вбивати. Отже, перед нами постало завдання, 

донести українському читачеві місію автора, тим самим зберігши ключову концептуальну метафору. Саме у 

перекладі тексту полягає наш наступний етап концептуального аналізу: 

Bert was blown away. If only he had known, he never would have wasted all those years searching and 

hunting the rugged mountains of the wilderness. Instead, he would have just scanned dating apps for big furry girls. 

No female of any species had ever looked at Bert Snerdley with such love and adoration in their eyes. And Bertha 

Bigfoot had such big,beautiful eyes. Once the romance had started, the two of them never parted. They fell so deeply 

in love it was only a matter of time before the babies arrived. You can find Bert Snerdley atop the tallest tree in the 

forest every other day, sitting inside the biggest nest you have ever seen, his butt warming a clutch of bigfoot eggs [7]. 

– Берт був просто приголомшений. Як би ж він тільки знав раніше, він би не витратив усі ці роки на 

полювання і пошуки невідомо чого в суворих умовах дикої природи. Він би просто моніторив сайти знайомств 

із великим пухнастими дівчатами. Жодна самка жодного виду не дивилась на Берта Снердлі з такою любов’ю 

та обожнюванням в очах. А які у Берти великі гарні очі! З початку їхнього роману вони ні на мить не 

розлучалися. Вони так сильно покохали один одного, що поява дітей була лише питанням часу. Тепер ви 

можете знайти Берта Снердлі на верхівці найвищого дерева в лісі всередині найбільшого гнізда, яке ви коли-

небудь бачили, висиджуючи найбільші яйця снігової людини, які ви коли-небудь бачили (наш переклад). 

Отже, для того, щоб максимально влучно передати ідею автора, на останньому етапі аналізу, ми 

пояснюємо використання різних перекладацьких трансформацій та стилістичних засобів, серед яких можна 

виділити додавання, вилучення, членування, а також модуляцію. Неможливо не помітити часте повторення 

прикметника big, та застосування стилістичного засобу гіперболи, яке грає важливу роль в оповіданні 

(підкреслює велику силу кохання та великі розміри снігової людини) та ключову у вербалізації нашої КМ.  

Аналогічний алгоритм застосовано в аналізі та перекладі одного з новітніх оповідань жанру flash 

fiction, надрукованого в журналі  “Flash Fiction Magazine” у серпні 2022 року. Письменниця Андре Гендрон 

дуже емоційно і з любов'ю описала свої відносини з матір'ю в короткому оповіданні “My Mother's Many 

Scarves” (“Багато маминих хустинок”) [8]. У творі вербалізуються два концепти – “Матір” і “Сім’я”. Основне 

семантичне поле “Mother”, в якому актуалізується наведений концепт, включає у цілому стилістично 

нейтральні лексичні одиниці, переважно іменники та атрибутивні словосполучення, а також дієслова: my 

mother; her idioms; her personality traits; her selfless habits; the brooches; she donated. Інше семантичне поле 

представлено меншою кількістю слів: mom; dad; baby girl; housework. Проте найчастіше у тексті 

використовується заголовне слово scarves, яке являє собою метонімічну деталь, що у жінки асоціюється з 

матір’ю: During one of our last visits, my mother handed me a bag of silk scarves. Ці хустинки були дорогі для 

матері, і тому стали духовно важливими для доньки: In Italy, Mom wore a new scarf over her head when she met 

the Pope. She bought scarves while in Spain, Holland, and Greece. [...] Mom's scarves told part of my own life story 

as well as hers [8].  

 Концептуальна метафора, що вербалізується у тексті, може бути сформульована таким 

чином: МАМИНА ХУСТИНКА – ЦЕ ДУХОВНИЙ СПАДОК. Можна провести аналогії між цим оповіданням 

та віршем відомої американської поетеси Едни Міллей, яка теж писала про матеріальний і духовний спадок 

від своєї матері: 

The golden brooch my mother wore 

She left behind for me to wear; 

I have no thing I treasure more. [3, c. 198 ]. 

У перекладі фрагментів тексту, зокрема останнього абзацу, який є сильною позицією і має важливе 

прагматичне значення,  ми зберегли як концептуальну модель, так і лінгвістичний вираз: When I tie a scarf 

around my neck, it's clear to me that the things I inherited from my mother are ever-present. Her face can be seen in 

my reflection. Her  voice can be heard when I use particular phrases. - Коли я зав'язую хустинку на шиї, мені стає 

зрозуміло, що речі, успадковані від мами, для мене вічні. Я бачу її обличчя у своєму відображенні у дзеркалі. Я 

чую її голос, використовуючи певні фрази.  

Єдина лексична трансформація - переклад прикметника ever-present за допомогою модуляції 

“вічний”. Наведена концептуальна метафора в оповіданні значною мірою співпадає з англійськими 

прислів’ями: Always love your mother, because you will never get another; A mother's heart is always with her 

children. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Концепти СІМ’Ї ТА КОХАННЯ є невід’ємним та ключовим аспектом будь-якої культури і тому вони 

часто зустрічаються в художньому просторі та беруть свій початок ще з фольклору.  Ці концепти зазвичай 

вербалізуються за допомогою концептуальних метафор та мають різні значення в англійській та українській 

мовах. Через певні культурні відмінності, концепти СІМ’Ї ТА КОХАННЯ можуть бути передані на цільову 

мову різними способами. Згадані концепти часто описуються у сучасних коротких оповіданнях, хоча 
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детальних досліджень на сьогодні не проводилось, і задля максимально точного їх перекладу українською 

мовою, нам необхідно знати їх походження, а також шляхи адекватної передачі. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ТВОРЕННЯ НАЗВ 

СПОРТИВНИХ БРЕНДІВ ТА СЛОГАНІВ 
 

У статті досліджено особливості брендів та з’ясовано, що кожен бренд має свою індивідуальність, яку складають 
різні вербальні та невербальні елементи. Детально розглянуто два елементи брендів — ім’я та рекламний слоган. Були 
встановлені особливості походження назв спортивних брендів. Виокремлено і проаналізовано лексико-семантичні та 
прагматичні особливості рекламних слоганів спортивних брендів.   

Ключові слова: бренд, рекламний слоган, ім’я бренду, неймінг, спорт, лексико-семантична група. 

 

SERDIUK A., KULISH V. 
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LEXICAL-SEMANTIC AND PRAGMATIC ASPECTS OF BUILDING SPORT BRAND 

NAMES AND SLOGANS 
 

The article focuses on aspects of the brand name origin and sport brand advertising slogans building. Two elements of 
brands, such as the name and advertising slogan, are considered in detail.  The name identifies the brand and distinguishes it from 
others, the advertising slogan is designed to highlight the views and the main target of the company. In the presented study, the 
peculiarities of the sport brand name's origin were established. The names of companies may originate from Latin or Greek, relate to 
the subject of sports, or be associated with geographical names and objects. In addition, some brands were named after their founders 
or agile wild animals. Moreover, the lexical-semantic and pragmatic features of advertising slogans of sports brands were singled out 
and analyzed. According to the communicative and pragmatic type of sentences, slogans are divided into declarative, imperative, 
interrogative and exclamative sentences. Declarative slogans may contain the name of a particular brand and lexemes of belonging 
to the sports sphere or to a particular sport. Imperative slogans contain verbs in the imperative form, referring to the semantic groups 
of “state” and “process”. Interrogative slogans are aimed at consumers' considerations regarding the quality of a brand or a certain 
product. Customers subconsciously turn to a certain company to find an answer to the question posed in the slogan or to make sure 
that the stated information is authentic. The least popular group of slogans are exclamative slogans, the task of which is to express 
the emotional component and emphasize certain opportunities that the brand can provide. The research results can become an 
important basis for further fundamental studies on the peculiarities of sport brand names and slogans. 

Key words: brand, advertising slogan, brand name, naming, sport, lexical-semantic group. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

На сьогоднішній день реклама стала однією з найпоширеніших засобів для здійснення комунікації. 

Люди з різних куточків планети стають жертвами впливу рекламних повідомлень. Спочатку такі меседжі 

привертають увагу мільйонів людей, однак з плином часу втрачають свою популярність та новизну. Тому 

досвідчені фахівці намагаються всілякими способами знову пробудити інтерес аудиторії та зробити рекламу 

унікальною і запам’ятовуючою. Особливо увагу приділяють створенню рекламної кампанії для різноманітних 

брендів. На ринку дедалі більше з’являється нових організацій, які вирізняються своїм оригінальним ім’ям та 

цікавим рекламним гаслом, що являє собою лаконічну й легку для запам’ятовування фразу. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Тема неймінгу та рекламних слоганів висвітлена в працях зарубіжних (К. Клоу, С. Браун, 

Б. Кіаревелл, К. В. Парк, Д. Баак) та українських (А. В. Ковалевська, І. В. Городецька, І. В. Ущаповська, 

Д. М. Добровольська, Н. В. Попова) науковців. 

 

Формулювання цілей статті 

Мета дослідження — виокремити лінгвістичні особливості назв та слоганів спортивних брендів. 

Завданням статті є розглянути особливості брендів, їхніх назв та слоганів; встановити особливості 

походження назв спортивних брендів; виокремити і проаналізувати лексико-семантичні та прагматичні 

особливості рекламних слоганів брендів спортивних товарів.  

 

Виклад основного матеріалу 

Бренди є невід’ємною складовою нашого життя. Люди навіть не уявляють, наскільки тісний зв’язок 

вони мають з брендами. Власники компаній намагаються якомога вигідніше та яскравіше представити свій 

бізнес за допомогою емоційного та асоціативного наповнення, змушуючи аудиторію на підсвідомому рівні 

прив’язатися до компанії та створити певний образ про неї. Бренди представляють духовну сторону 

організації, розкриваючи її індивідуальний  характер.  

https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-25-4
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Здебільшого індивідуальність бренду складають вербальні та невербальні елементи. До вербальних 

елементів можна віднести: 1) ім’я бренду, 2) слоган та/або фраза-відлуння, 3) зазначення місії, 4) специфічна 

лексика. До невербальних елементів належать: 1) логотип, 2) своєрідні форми, 3) палітра кольорів, 4) графічні 

деталі, 5) унікальні звуки або мелодія, 6) аромати, 7) смаки [2, с. 16]. 

Брендове ім’я являється одним з найбільш важливих елементів індивідуальності бренду, адже саме 

воно починає вибудовувати асоціативні відносини споживачів з компанією. Вдало сформована назва здатна 

не тільки пробудити інтерес в аудиторії, а й забезпечити виконання економічних цілей організації. 

Ми вирішили проаналізувати імена таких всесвітньо популярних брендів спортивного одягу, взуття і 

товарів, як Adidas, Puma, Vans, K-Swiss, Champion, Rhone, Wolven, Leorêver, Vuori, BOXRAW, Lacoste, Nike, 

P. E. Nation, Umbro, Balenciaga, Converse, Li-Ning, Salomon, Sporty & Rich, Athleta, Altitude Sports, Casablanca, 

Fila, Workout Empire, ALO. 

У книзі Стівена Брауна «Бренди та брендинг» (англ. Brands and Branding) подана загальна 

класифікація походження назв багатьох відомих брендів [4, с. 30]. Беручи за основу цю класифікацію, можна 

виокремити особливості походження імен спортивних брендів.  

Багато компаній отримали назву на честь своїх засновників. Вони можуть містити елементи імені 

та/або прізвища (P. E. Nation — Pip Edwards; Balenciaga — Cristobal Balenciaga; Umbro — Humphrey Brothers; 

Converse — Marquis Mills Converse; Li-Ning — Li Ning; Salomon — Georges Salomon; Vans — Paul Van Doren, 

James Van Doren; Fila — Ettore Fila, Giansevero Fila; Lacoste — René Lacoste; Adidas — Adolf або “Adi” 

Dassler).  

Окрім цього, назви можуть безпосередньо стосуватися теми спорту та у своєму складі мати відповідні 

значеннєві компоненти (Champion, Sporty & Rich, BOXRAW, Altitude Sports, Workout Empire). Такі компоненти 

додатково наголошують, що бренд просуває продукцію саме спортивних товарів, та в окремих випадках 

розкриває напрямок спортивної діяльності.  

Імена можуть бути пов’язані з географічними назвами та об’єктами. Наприклад, акронім ALO 

розшифровується як “Air Land Ocean”, а назва Vuori з фінської мови перекладається як «гора», наголошуючи 

на тому, що товари цього бренду допомагають досягти піку продуктивності. Стосовно географічних назв 

варто зазначити, що бренд спортивного одягу для чоловіків Casablanca отримав назву від міста Касабланка 

(Марокко), де його розробили, бренд Rhone — від однієї з найбільших річок Європи, Рони, а K-Swiss — від 

штату Каліфорнія та країни Швейцарія. Усі географічні назви певним чином пов’язані з історією бренду чи 

подіями з життя його засновників.  

Деякі назви мають латинське або грецьке походження. Наприклад, ім’я компанії Athleta з латини 

означає «атлет; спортсмен», а бренд Nike отримав свою назву від імені грецької богині перемоги «Ніке». 

Можна зробити припущення, що такі назви обирають для підкреслення спортивного духу, який панував в 

часи Стародавньої Греції та Риму, де й відбулося зародження спорту.  

До того ж деякі назви компаній походять від тварин. Яскравим прикладом є ім’я відомого німецького 

бренду Puma. Його назвали на честь спритного хижого звіра, пуми, який зображений і на логотипі цієї 

компанії. Також прикладами можуть бути назва компанії Wolven, що позначає людину, яка характером схожа 

на вовка, та ім’я бренду Leorêver, яке з французької мови перекладається як «мрійливий лев». Назви, утворені 

від тварин, уособлюють швидкість, спритність, силу та витривалість, що притаманно диким звірам.  

Окрім імені, ще одним важливим елементом бренду є слоган. Слоган — це коротка влучна рекламна 

фраза, призначена для виокремлення основного орієнтиру компанії. Слоган базується на іміджі компанії та 

повідомленні, представленому в конкретному контексті  [5, с. 165−166]. 

Слогани урізноманітнюють імідж компанії, допомагають їй ставати ще цікавіше в очах аудиторії. 

Навіть декількома словами можна чітко та вигідно презентувати організацію, її продукцію та висвітлити 

найголовніші цінності. Маркетологи досить педантично підходять до питання створення слогану, адже ця 

фраза повинна пасувати організації, легко запам’ятовуватися, та вирізнятися з-поміж багатьох інших таких 

фраз, які з’явилися та продовжують з’являтися на ринку. Зі змінами в компанії такими, як розширення 

асортименту продукції, запуск лімітованої колекції і т. д., організації можуть повністю переінакшити або 

лише частково вносити корективи у свої слогани. Тому багато брендів не обходяться лише одним рекламним 

слоганом, їх може бути декілька, спрямованих на різний тип аудиторії.  

Добровольська Д. М. запропонувала поділити слогани відповідно до видів рекламної діяльності, а 

саме на комерційні, політичні та соціальні. Комерційні слогани виражають своєрідну торговельну 

пропозицію, пов’язану з товарами чи послугами. У рамках комерційних слоганів виділили іміджеві й торгові 

слогани. Іміджеві слогани базуються на поглядах бренду, розкриваючи особливості рекламної кампанії та 

зв’язок організації з покупцями. Торгові слогани містять інформацію про конкретні товари, їхні переваги та 

відмінності від інших подібних продуктів. Політичні слогани стосуються виборчих кампаній, вони 

підкреслюють ідеологічну позицію політиків, політичних партій і т. п. Соціальні слогани направлені на 

розкриття основних проблеми, згаданих у соціальній рекламі. Окрім цього, вони чітко й лаконічно 

висловлюють ключову ідею рекламної кампанії [1]. 
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Варто зазначити, що за комунікативно-прагматичним типом речень, можна виокремити розповідні, 

спонукальні, питальні та окличні слогани [6, с. 211]. Усі ці гасла розроблені з урахуванням психологічних 

особливостей людей та їхніх потреб.  

Розповідні слогани інформують аудиторію про наявність певного бренду на ринку без явного 

«змушування» придбати його товари та часто мають дескриптивний характер. Це можуть бути фрази, які 

містять назву конкретного бренду, щоб  закріпити його у пам’яті споживачів: Team England wear Umbro 

(Umbro) (Neuroflash, 02.11.2022); Team needs Sport-Star (Sport-Star) (Neuroflash, 02.11.2022); My Pumas (Puma) 

(Neuroflash, 02.11.2022); Reebok believes in the athlete. In all of us (Reebok) (Neuroflash, 02.11.2022); This is the 

New Balance (New Balance) (Neuroflash, 02.11.2022).  

Деякі слогани можуть мати лексеми, які вказують на приналежність саме до спортивної сфери такі, 

як champion, sport, winner, gym: It takes a little more to make a champion (Champion) (SloganList, 29.10.2022); A 

vision for sport (Masita) (Neuroflash, 02.11.2022); At the heart of sport (Reebok) (Neuroflash, 02.11.2022); Passion 

for sports (Odlo) (Neuroflash, 02.11.2022); The mark of a winner (Adidas) (Neuroflash, 02.11.2022); Shops for 

winners (Intersport) (Neuroflash, 02.11.2022); Professional gear for gymgoers (GymStar) (Neuroflash, 02.11.2022).  

Також рекламні гасла можуть містити лексичні маркери належності до певного виду спорту чи 

спортивної діяльності: Football evolved (Umbro) (Neuroflash, 02.11.2022); The place where football starts 

(Intersport) (Neuroflash, 02.11.2022); The future of diving today (Tusa) (Neuroflash, 02.11.2022); The definition of 

diving (Aqua Lung) (Neuroflash, 02.11.2022); UK's No.1 bike brand (Apollo) (Neuroflash, 02.11.2022); Fitness & 

fun (Tunturi) (Neuroflash, 02.11.2022); Changing the game in health and fitness (Nautilus) (Neuroflash, 02.11.2022); 

The vision and spirit of hockey (Kookaburra) (Neuroflash, 02.11.2022); The art of tennis (Slazenger) (Neuroflash, 

02.11.2022); Performance boots. Built for rugby (Canterbury) (Neuroflash, 02.11.2022); Uncompromising skiwear 

(Kjus) (Neuroflash, 02.11.2022). Такі гасла направлені на вузьку аудиторію та здебільшого є продуктом окремої 

лінійки бренду. 

Значний сегмент рекламних кампаній займають спонукальні слогани. Вони закликають цільову 

аудиторію до конкретних дій. Найважливішою відмінною рисою таких гасел є дієслова в імперативній формі, 

які стоять на початку речення. Стосовно семантичних особливостей ці дієслова можна віднести до лексико-

семантичних груп «стану» та «процесу». 

До першої групи належать:  

1) дієслова емоційного стану enjoy, love:  Enjoy our shoes (Hi-Tec) (Neuroflash, 

03.11.2022); Enjoy the sport (Rukka) (Neuroflash, 03.11.2022); Love your sport (Reusch) (Neuroflash, 

03.11.2022);  

2) дієслова розумової активності believe, think, trust: Believe in the run (Nike Running) 

(Neuroflash, 03.11.2022); Think like a fish (Storm Lures) (Neuroflash, 03.11.2022); Trust your ritual 

(Odlo) (Neuroflash, 03.11.2022);  

3) дієслова сприйняття see, feel, listen: See no evil. Feel no evil (Tusa) (Neuroflash, 

03.11.2022); Feel it (Tendon) (Neuroflash, 03.11.2022); Listen to your body (Polar) (Neuroflash, 

03.11.2022). 

До другої лексико-семантичної групи належать: 

1) дієслова руху go, run, walk, move, step, climb: Go run it (ASICS) (Neuroflash, 

03.11.2022); Catch the fever (Adidas) (Neuroflash, 03.11.2022); Run anywhere (Saucony) (Neuroflash, 

03.11.2022); Walk your walk (Keds) (Neuroflash, 03.11.2022); Move forward (New Balance) 

(Neuroflash, 03.11.2022); Step loud (Fila) (Neuroflash, 03.11.2022); Climb more (Five Ten) 

(Neuroflash, 03.11.2022); 

2) дієслова дії do, make, create: Just do it (Nike) (Neuroflash, 03.11.2022); Make the leap 

(Puma) (Neuroflash, 03.11.2022); Create your own game (Adidas) (Neuroflash, 03.11.2022); 

3) дієслова пізнання discover, achieve, experience: Discover your world (Dawes) 

(Neuroflash, 03.11.2022); Achieve new balance (New Balance) (Neuroflash, 03.11.2022); Experience 

more (Gore-Tex) (Neuroflash, 03.11.2022);  

4) дієслова зміни change, adjust, redefine: Change the game (Fila) (Neuroflash, 

03.11.2022); Adjust your comfort zone (Odlo) (Neuroflash, 03.11.2022); Redefine impossible (TLF 

Apparel) (YouTube, 27.10.2022) [3]; 

5) дієслова повсякденності buy, live, wear: Buy the shoe (K-Swiss) (SloganList, 

29.10.2022); Live the way you run. Run happy (Brooks) (Neuroflash, 03.11.2022); Live well, wear Alo 

(Alo Yoga) (Neuroflash, 03.11.2022).  

Питальні слогани направлені на розмірковування споживачів стосовно якостей бренду чи певного 

товару. Покупці підсвідомо звертаються до певної компанії, аби знайти відповідь на поставлене у слогані 

запитання або переконатися у достовірності заявленої інформації: How far do you want to go? (Vango) 

(Neuroflash, 03.11.2022); What's your limit? (Head) (Neuroflash, 03.11.2022); Have you got the balls? (Kookaburra) 

(Neuroflash, 03.11.2022); Have you been turned on? (Prince) (Neuroflash, 03.11.2022); Did you take a look? (ASICS) 

(Neuroflash, 03.11.2022);  
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Аналізуючи окличні слогани, варто зазначити, що це найменш популярна група слоганів, завданням 

якої є вираження емоційної складової та акцентування на певних можливостях, які може забезпечити бренд: 

Redefining style! (Skechers) (Neuroflash, 03.11.2022); We are watersports! (Camaro) (Neuroflash, 03.11.2022); Your 

move! (Heelys) (Neuroflash, 03.11.2022); Strong is happy! (Eleiko) (Neuroflash, 03.11.2022); Teamwear for winners! 

(Masita) (Neuroflash, 03.11.2022). 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Як всі інші організації, компанії спортивних товарів прагнуть побудувати міцний зв’язок з цільовою 

аудиторією та мати позитивний імідж. Неймінг має досить вагоме значення у розробці бренда та рекламної 

кампанії. Варто відмити, що ім’я створює історію брендів, відображає цінності та ключові мотиви компанії. 

Стосовно походження, назви організацій можуть мати латинське або грецьке коріння, стосуватися теми 

спорту або бути пов’язаними з географічними назвами та об’єктами. Також деякі бренди отримали ім’я на 

честь своїх засновників та спритних диких тварин. 

До того ж засновники та керівники компаній нерідко звертаються по допомогу до кваліфікованих 

фахівців, які ретельно вивчають цільову аудиторію та підбирають різноманітні способи впливу на неї. 

Особливо це стосується складання слоганів. Ця коротка фраза має зацікавлювати споживачів та здійснювати 

комунікативний ефект. Для формування влучного рекламного гасла використовують різноманітні прийоми, 

які працюють на підсвідомому рівні й прямим чи непрямим способом схиляють споживачів придбати товари 

певної компанії. Лексичні маркери різних семантичних полів допомагають здійснювати вплив на клієнтів з 

різноманітними особливостями та потребами. Їхня прагматична цінність полягає у збудженні почуття 

надійності, впевненості та довіри до бренду. 
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ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ВІЙСЬКОВО-

ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 
У статті досліджені теоретичні засади військового і політичного дискурсу, з’ясовано його структуру й особливості 

вживання фразеологізмів. Увагу сфокусовано на лексичних та прагматичних аспектах фразеологічних одиниць у військово-
політичному дискурсі, а саме їх класифікації за структурою, за наявністю метафоричного елемента й за походженням. 
Прагматичний аспект таких фразеологічних одиниць пов'язаний з контекстом та оціночним ставленням то об'єкту 
дослідження.  

Ключові слова: фразеологічна одиниця ідіома, прагматика, політичний дискурс, військовий дискурс. 

 

KULISH V., KOVAL H. 
Sumy State University 

 

PRAGMATIC ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN POLITICAL AND WAR 

DISCOURSE 
 
After the events of February 24, 2022, the entire civilized world became chained to Ukraine. Political figures and authoritative 

mass media could not stand aside from the war in Ukraine, condemning the actions of the aggressor country and supporting the 
Ukrainian people in their difficult struggle. Of course, when expressing their position, politicians used phraseological units to give their 
language expressiveness and emotionality. In general, the idioms they used to indicate their negative or neutral attitude can be 
classified according to their structure, the presence of a metaphorical element, and their origin. It is interesting that most of the 
idioms used are of military or political origin, although there are also those that come from sports, seafaring, aviation, litigation and 
money. Analyzing phraseological units by structure, it becomes clear that politicians most often use phraseological units consisting of 
a verb and a postpositive, and taking into account the metaphorical meaning, the most common in military-political discourse are 
idioms. 

Key words: phraseological unit, idiom, pragmatics, political discourse, war dircourse. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Початок війни в Україні привернув увагу до українського питання. Постала проблема засудження дій 

агресора – росії та верхівки її влади – а також підтримки українських військових у їхніх намаганнях захистити 

свої території та відстояти державність. Таким чином, багато громадських та політичних осіб з усіх куточків 

світу висловлювали свою чітку позицію щодо цього питання у промовах, заявах, інтерв’ю або закликах. Саме 

тому виникла потреба проаналізувати прагматичний аспект лексичних одиниць, які вони використовували. 

 

Аналіз досліджень та публікацій 

У роботі наведені дані про вчених-лінгвістів, які цікавилися питаннями класифіції фразеологічних 

одиниць, як наприклад В. Виноградов, М. Удовиченко, О. Кунін, Ш. Баллі та Н. Амосова. Загальна проблема, 

якій присвячується стаття, стосується невирішеної раніше проблеми класифікації фразеологічних одиниць і 

рогляду їхнього прагматичного значення. 

 

Формулювання цілей статті 

Мета дослідження – аналіз прагматичних особливостей фразеологізмів у військово-політичних 

текстах та їхня класифікація. 

 

Виклад основного матеріалу 

Поняття «дискурс» використовується у багатьох різних значеннях, тому його поняттєві межі досить 

розмиті. Енциклопеція сучасної України, наприклад, визначає дискурс як «термін філософії та гуманітарних 

досліджень, з допомогою якого позначають аргументоване усне чи письмове обговорення будь-якої теми, в 

якому предметом дискусії стають і самі способи аргументації» або «будь-яке мовлення, розмова, дискусія, 

особливості яких характеризують мовця» [1]. У той час як онлайн-словник «Меріам-Вебстер» дає таке 

визначення поняттю «дискурс» як «спосіб організації знань, ідей або досвіду, що сягає корінням у мову та її 

конкретний контекст» [9]. 

Політичний дискурс тієї чи іншої країни є відображенням її суспільно-політичного життя. Він містить 

елементи її культури, традицій, а також загально-національних цінностей. Саме тому інтерес до нього 

проявляють не лише лінгвісти, але й представники інших наукових дисциплін, як наприклад філософи, 

соціологи, політологи та громадські діячі [4, с. 67]. Вони розглядають проблеми, з якими стикається мова 

функціонуючи в політичній сфері та намагаються їх вирішити.  

https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-25-5


Збірник наукових праць 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА           ISSN 2415-7929 

Scientific journal 
CURRENT ISSUES OF LINGUISTICS AND TRANSLATION STUDIES        2022, Issue 25 

26 

Говорячи ж про військовий дискурс, зрозумілим є те, що більшість інформації тримається в секреті. 

Немає потреби повідомляти широкому загалу всі тонкощі тактик і стратегій ведення війни, бо це може 

спрацювати на користь ворогу. Ще одна відмінність полягає в тому, що військовому дискурсу, на відміну від 

політичного, не притаманні публічні дебати та обговорення. 

Деякі філологи поділяють військові терміни на дві групи:  

1) військова термінологія, що позначає ряд понять, які мають безпосереднє відношення до військової 

справи, збройних сил, способів ведення війни тощо;  

2) військово-технічна термінологія, яка включає науково-технічні терміни [3, с.32]. 

Розглядаючи фразеологічні одиниці у військово-політичному дискурсі, перш за все варто визначити 

поняття «фразеологізм».  Як відомо, фразеологізмами називають стійкі словосполучення, які сприймаються 

лише як єдине ціле і вживаються переважно носіями мови в усталеному оформленні. Фразеологічні одиниці 

являють собою найбільш яскраву і виразну частину лексики. 

Поняття «фразеологізм» можна також визначити як «групу слів із усталеним лексичним складом і 

граматичною будовою; його значення, звичне для носіїв певної мови, як правило, є переносним і не може бути 

виведене зі значень складових частин фразеологізму»  

За іншим визначенням, фразеологізм — це ідіоматичне поєднання вербального компонента та 

постпозитиву (двокомпонентне фразове дієслово) або вербального компонента, постпозитив 1 і постпозитив 

2 (трикомпонентне фразове дієслово). Іншими словами, це складена мовна одиниця, що належить до класу 

номінаторів [5, с. 12]. 

Фразеологічні одиниці розглядали такі вчені-лінгвісти як Л. Булаховський, М. Удовиченко, О. Кунін, 

В. Виноградов, Н. Амосова та Ш. Баллі. Нині існує велика кількість класифікацій фразеологізмів, у яких 

міститься від двох до чотирьох типів одиниць. Проаналізувавши й виділивши наявні у статтях політичної 

тематики фразеологічні одиниці, їх можна класифікувати за структурою наступним чином: 

1. іменникові (субстантивні); 

а) іменник+іменник:  

• a big break – випадковий момент, можливість або поворот подій великого значення, особливо 

в тому, що стосується кар’єри [8].  Наприклад: “Viktor Muller Ferreira was a young Brazilian with impressive 

credentials and a big break” (The Economist, 05.10.2022, 6); 

• a dime a dozen – звичайний, не особливий [8]. Наприклад: “The selfish CEO sees factory workers 

as a dime a dozen, so he would rather fire and replace employees than treat them fairly” (The Economist, 05.10.2022, 

10); 

б) прийменник+іменник (+прийменник): 

• in return for – в обмін на щось [9]. Наприклад: “He had a right to their labour in return for their 

keep. He might hire them out and receive their wages, pledge them for debt, even sell them outright” (The Economist, 

06.05.2022, 6); 

• in question – особа чи річ, про яку йдеться [8]. Наприклад: “There is some mystery as to what 

good this will do the player in question” (The Economist, 29.09.2022, 11); 

• in doubt – бути у стані невпевненості [8]. Наприклад: “But to do so it needs enduring support. 

And that is still in doubt” (The Economist, 05.10.2022, 10); 

в) іменник+сполучник+іменник: 

• the nuts and bolts – факти, а не ідеї чи теорії, які стосуються певної речі [9]. Наприклад: “When 

it came to the nuts and bolts of running a business, he was clearly unable to cope” (The Economist, 05.10.2022, 10); 

• ups and downs – поєднання поганих та хороших речей в житті людини, «злети та падіння» [8]. 

Наприклад: “There have been ups and downs of course” (The Economist, 27.04.2022, 6); 

2. прикметникові (ад’єктивні) – прикметник+іменник:  

• high road – ведення конкуренції шляхом задовільнення потреб працівників у навчанні, гарній 

оплаті праці та хороших умовах роботи [8]. Наприклад: “This is the high road to democracy” (The Economist, 

06.05.2022, 11); 

• blind alley – неефективний метод, який не принесе результату [9]. Наприклад: “At the moment 

they have reached a blind alley” (The Economist, 05.03.2022, 10); 

3. дієслівні (вербальні); 

а) дієслово+іменник:  

• to turn the tide –  змінити щось кардинально [8]. Наприклад: “Even if Mr Putin’s reservists 

cannot turn the tide, can they stave off defeat, thereby turning the war into a contest of political and economic 

attrition?” (The Economist, 06.10.2022, 6); 

• to lose ground – стати менш популярним або отримати меншу підтримку [8]. Наприклад: “If 

Russia starts to lose ground on the battlefield, dissent and infighting may spread in the Kremlin” (The Economist, 

29.09.2022, 11); 

б) дієслово+іменник+постпозитив:  

• to trade something in – віддавати те, що вам належить, як частину вашої оплати за те, що ви 

купуєте, особливо новий тип тієї самої речі [8]. Наприклад: “The city of Kherson is one of Ukraine’s main ports 
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on the Black Sea, and the gateway to the others; the loss of it puts all Ukraine’s maritime trade in jeopardy” (The 

Economist, 06.10.2022, 11);  

• to take advantage of – погано ставитися до когось, щоб отримати від нього щось добре [9]. 

Наприклад: “They also have more night-vision goggles, allowing them to take advantage of shorter days” (The 

Economist, 06.10.2022, 10); 

в) дієслово+ постпозитив:  

• to bear down – докласти більше зусиль, щоб щось зробити [8]. Наприклад: “It is bearing down 

on weak Russian defensive lines near the towns of Kreminna and Svatove in northern Luhansk” (The Economist, 

06.10.2022, 11); 

• to grind out –  робити одне й те саме знову і знову [8]. Наприклад: “Mr Putin might nevertheless 

hope to grind out a victory through sheer mass, exploiting Russia’s three-to-one advantage over Ukraine in fighting-

age men” (The Economist, 06.10.2022, 10); 

• to peel off – відокремитися від групи чи структури і рухатися в іншому напрямку [9]. 

Наприклад: “In addition to attempting to batter Ukraine into submission, Russia might also still hope to peel off 

some of its Western backers” (The Economist, 06.10.2022, 6); 

• to drive smth off – змусити або змусити (когось, що-небудь) піти [8]. Наприклад: “Ukraine 

scored a success on June 30th, when it used nato weapons to drive Russian forces off Snake Island, a strategic prize 

in the Black Sea” (The Economist, 27.06.2022, 6);  

• to fight on – продовжувати вести бойові дії [9]. Наприклад: “It will drain weapons, lives and 

money until one side loses the will to fight on” (The Economist, 29.09.2022, 6). 

За наявністю метафоричного елемента фразеологічні одиниці поділяються на: 

1. Звичайні фразеологізми: to light on/upon something, to hit back, to shut something down, to lay 

something out, to biuld up. 

2. Ідіоми – стійкі неподільні мовні звороти, які передають поняття, зміст якого не може бути 

визначений зі змісту його складових компонентів. При дослівному перекладі ідіом їхній зміст повністю 

втрачається або частково спотворюється, тому ці вислови, зазвичай, зрозумілі лише носіям мови. 

Характерними особливостями ідіом, на відміну від фразеологічних одиниць, є їхнє яскраве стилістичне 

забарвлення, емоційне напруження та відхід від нейтрального стилю [2, с. 60]. 

У статтях військової тематики можна зустріти такі ідіоми: a rung on/of the ladder, on the back of 

something, to up the ante, in the face of something, to stand a chance, to land on your feet, to beat a retreat. 

Наприклад, фразеологізм to run on a ladder використовується для опису етапів або рівнів процесу чи 

організації, через які можна піднятися або досягти прогресу. А вислів to up the ante походить від карткової гри 

в покер. Тому ця ідіома стосується виклику, і вона може призвести до позитивного чи негативного результату 

дії. У той же час, ідіома to stand a chance означає «мати можливість успіху або перемоги» [8]. 

За походженням фразеологізми, які часто використовуються у промовах політичних та громадських 

діячів, а також набувають поширення у статтях на тему війни в Україні, можна поділити на: 

1. Фразеологізми військового походження: a shot in the arm, to bite the bullet; to blow 

(someone/something) up, to burn bridges, bang for the buck. 

Звичайно, як й інші фразеологічні одиниці, фразеологізми військового походження не можна 

перекласти дослівно, однак, з окремих їх складових можна чітко визначити їх походження. Наприклад, 

фразеологізм to bite the bullet перекладається не як «вкусити пулю», а як «прийняти неминучі труднощі, що 

насуваються, і стійко перенести отриманий біль» [8]. Загалом, вважається, що цей вислів походить від 

операцій на полі бою, коли ампутації та середньовічні медичні процедури проводилися без анестезії. Щоб 

відволікти «пацієнта» від болю, кулю поміщали в рот, щоб поранений затиснув її зубами під час операції. 

Також використовувалися палиці або шкіру, але свинцеві кулі були легко доступні в бою та пластичні, тому 

зуби пацієнта не ламалися [7]. 

Це саме стосується фразеологізму a short in the arm. Дослівний переклад кожного окремого слова не 

передає загального смислу фразеологічної одиниці – «щось, що має неочікуваний позитивний ефект» [9]. 

Загалом цей вислів безпосередньо пов’язаний з ефектом від ін’єкційних наркотиків, які також набули 

широкого використання для лікування поранених.  

 Говорячи про походження фразеологізму to blow up, ватро зазначити, що його первинне значення – 

«вибухнути» або «надутися». Згодом, він набув переносного значення «втрачати терпіння», а зараз особливо 

широко використовується у статтях на військово-політичну тематику й у промовах політичних діячів саме у 

значенні «знищити щось або вбити когось бомбою, або бути знищеним чи вбитим бомбою» [7]. 

2. Фразеологізми політичного походження: to vote with one’s feet, red tape, to take the high road. 

Фразеологізм to vote with one’s feet  виник ще в Стародавньому Римі. Більш широке використання 

цього виразу було підхоплено медичною професією, і з початку 19 століття є кілька прикладів його 

використання для опису станів, коли один симптом впливає на інший, а стан здоров’я пацієнта неухильно 

погіршується [7]. 

Red tape має значення «офіційна рутина», особливо «надмірна бюрократична тяганина» [8]. Цей 

фразеологізм походить ще з 17 століття, і застосовувався для позначення бюрократичної стрічки, яка раніше 
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використовувалася у Великій Британії (та американських колоніях) для скріплення юридичних та інших 

офіційних документів [7]. 

3. Фразеологізми іншого походження. 

а) спорт  – to gain the upper hand – цей фразеологізм походить від стародавньої азартної гри, в якій 

кожен гравець по черзі кладе одну руку на палицю, починаючи знизу, і виграє той, хто останній зможе 

покласти руку вгору [7]; 

б) мореплавство – to know the ropes – у минулому цю фразу писали на виписці моряка. Вона значала, 

що він недосвідчений і знайомий лише з основними канатами судна. Саме тому цей фразеологізм зараз 

означає «розуміти як щось робити і бути ознайомленим з усіма методами» [7]; 

в) гроші – a dime a dozen – стосується чогось звичайного й досить дешевого. Дайм — одиниця валюти 

США, яка дорівнює одній десятій долара або десяти центам. Дайм вперше був викарбуваний у 1796 році. У 

19 столітті у Сполучених Штатах рекламувалося, що багато товарів, наприклад яйця чи яблука, коштують 

десяток копійок. Ця фраза спочатку була способос реклами хорошого співвідношення ціна-якість, а згодом 

набула іншого значення – «майже нічого не варте через свою поширеність і легку доступність» [7].  

г) авіація – to spin out of control – коли літак починає обертатися (to enter a spin), органи керування не 

реагують так, як зазвичай, і недосвідчений пілот повністю втрачає контроль [9]. Досвідченіші пілоти знають, 

що робити з кермом, щоб змусити літак припинити обертання, і потім зупиняють обертання. 

д) судова справа – to draw a line – цей фразеологічний зворот ймовірно походить від системи 

організації французького суду. У перші дні проводили лінії для встановлення меж двору, тому ще в середині 

18 століття ідіома to draw a line використовувалася для позначення встановлення межі чогось [7]. 

Загалом, можна стверджувати, що політичні діячі використовують у своїх промовах величезну 

кількість фразеологізмів різного походження. Говорячи про тексти військово-політичної тематики, варто 

зазначити, що в них превалюють фразеологізми, які мають відповідно політичне чи воєнне коріння. Це не 

дивно, бо більшість з них безпосередньо пов’язані з певними операціями на полі бою або за її межами.  

Говорячи про висловлювання на тему війни в Україні з точки зору прагматики, статті можна 

розділити умовно на дві групи: 

1. Негативне ставлення до війни (засудження дій країни-агресора та безпосередньо верхівки 

влади); 

Наприклад, розглянемо вживання ідіоми to be hell-bent on something. Вона може трактуватися як 

«бути надзвичайно рішучим зробити щось, не беручи до уваги ризики або можливі результати»[8]. Цю ідіому 

можна зустріти в одній зі статей на тему війни в Україні: “One is peddled by the best-known talk-show hosts who 

tell viewers that the “special operation” is part of Russia’s total and existential war with the West—which is, of 

course, hell-bent on obliterating Russia” (The Economist, 29.09.2022, 11). 

У наведеному прикладі йдеться про те, що теле- та радіоведучі стверджують, що так звана 

«спецоперація» є частиною екзистенціальної війни росії із Заходом, але, насправді вона спрямована на 

знищення росії. Тобто, автор цієї статті вживаючи ідіому прагне підкреслити те, що війна, яку розв'язала рф 

насправді призведе лише до її самознищення. Розпочавши військову агресію по відношеню до України, 

керівництво країни-агресора не зважало на потенційні ризики й сліпо вірило в єдиний результат подій – 

власну перемогу. 

У статтях політичної тематики також часто можуть звучати звернення й заклили: “The world must 

stand up to him, and to be credible it must demonstrate that it is willing to bleed his regime of the resources that 

enable him to wage war and abuse his own people even if that imposes costs on Western economies” (The Economist, 

30.06.2022, 6). Фразеологізм to stand up to someone має значення «захищатися від сильної людини або 

організації, якщо вона поводить себе несправедливо по відношенню до тебе» [8]. Таким чином, мовець 

закликає світ протистояти агресору й продемонструвати, що він здатний зупунити цю кровопролитну й 

несправедливу війну. 

Політики й громадські діячі використовують велику кількість фразеологізмів, коментуючи ситуацію 

в Україні, наголошують на тому, що західні країни повинні продовжувати підтримувати Україну фінансово й 

шляхом надання зброї, та не відмовлятися від своїх принципів та переконань – “If escalation serves him, the 

next confrontation will be even more dangerous because he will be less ready to believe that, for once, the West will 

stand its ground” (The Economist, 06.05.2022, 10). 

У статті журналу «Економіст» можна знайти наступний приклад: “China and India have so far refused 

to condemn Mr Putin. As he escalates, they may be sufficiently alarmed to be willing to try to talk him down” (The 

Economist, 06.05.2022, 6). Фразеологізм to talk someone down у наведеному уривку вживається у значенні 

«переконати когось у тому, що він вчинив неправильно» [8]. Автор використовує його, щоб закценувати увагу 

на непривальності дій президента рф й вказати на те, що слід зробити все можливе, щоб переконати його 

відмовитися від своїх задумів. 

2. Нейтральне ставлення (висвітлення подій, які відбуваються, без висловлення суб'єктивної 

точки зору з цього питання). 

Ще одним прикладом може бути вживання ідіоми to be on the doorstep. Цю ідіому можна перекласти 

як «бути дуже близько». Вона вживається у такому контексті: “The first group passionately supports the way 
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because they feel that the enemy is already on Russia’s doorstep; the other two see the threat as far away” (The 

Economist, 27.06.2022, 11). Таким чином автор хоче донести читачам, що війна в Україні стосується кожного 

і вона прийде до кожного в дім. Він підкреслює, що ці події стосуються кожного і не оминуть жодну людину. 

У наступному уривку: “If Russia starts to lose ground on the battlefield, dissent and infighting may spread 

in the Kremlin. Western intelligence services believe that Mr Putin is being kept in the dark by his subordinates” (The 

Economist, 05.03.2022, 11) можна зустріти такі фразеологізми як to lose ground та to be in the dark. Автор 

використовує ці фразеологізми, щоб підкреслити, що якщо країна-агресор стане втрачати позиції на полі бою, 

то це неодмінно призведе до внутрішньої боротьби у Кремлі. Крім цього, вживання фразеологізму be in the 

dark наголошує на тому, що президента рф тримають у незнанні. Тут чітко прослідковується порівняння з 

темрявою – він ніби знаходиться у пітьмі й не може розгледіти навіть очевидних речей.  

Безсумнівно, існують і такі країни, які підтримують дії росії. До них можна віднести Білорусь, 

Північну Корею, Еритрею та Сирію, а також Індію і Китай. Однак, увесь цивілізований світ став на бік 

України, а тому статті на військово-політичку тематику в таких авторитетних виданнях, як наприклад журнал 

«Економіст», не транслюють позитивне ставлення до війни. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Фразеологія є надзвичайно цікавою сферою дослідження для лінгвістів з усього світу вже протягом 

тривалого часу, бо фразеологічні одиниці не лише підкреслюють емоційну забарвленість мовлення, але й є 

важливим засобом зв’язку між різними верствами суспільства, що сприяє їхньому взаємопорозумінню та 

налагодженню комунікації. Ця ознака фразеологічних одиниць особливо чітко прослідковується у статтях 

військово-політичної тематики та в промовах політичних діячів. 

Виокремивши фразеологізми зі статей на тему війни в Україні, ми класифікували їх за структурою, 

походженням, наявністю метафоричного елемента та за походженням. Це дало нам змогу з’ясувати які 

фразеологізми частіше вживаються у політичному дискурсі й звідки вони походять.  

Крім цього, ми визначили, що фразеологічні одиниці у політичних текстах використовуються з метою 

наближення політика до народу, підкреслення його небайдужості до тієї чи іншої ситуації та надання 

зверненню більшої емоційності. Загалом, можна стверджувати, що це призводить до налагодження зв’язку 

між політиком і звичайною людиною, а тому вдається достукатися й донести важливу інформацію кожному 

індивіду. 
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ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ 

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ 
 

У статті описано лінгвальні особливості інноваційних фразеологізмів сфери економіки та бізнесу.. Встановлено роль 
національної та культурної специфіки у процесі формування інноваційних фразеологізмів для даної сфери. З’ясовано, що на 
формування американських фразеологізмів у сфері економіки та бізнесу сильний вплив здійснює культурне середовище та 
національні особливості народу, який, здійснюючи свою діяльність у даній професійній сфері, привносить до мови нові слова, 
вирази та засоби мовної милозвучності, формує нові логічні зв’язки. 

Ключові слова: інноваційна фразеологія, сфера економіки та бізнесу, мовні особливості, фразеологізм, переклад. 

 

MAKSYMOVA A.  
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs 

 

LINGUISTIC FEATURES OF INNOVATIVE PHRASES IN THE ECONOMIC AND 

BUSINESS SPHERES 
 

It was determined that for the sphere of economy and business, despite the presence of multidirectional phraseology that 
characterizes economic processes and phenomena, the word "economy", "economics" remains the most widely used. 

Linguistic and cultural problems of phraseology in the field of economy and business are addressed to the solution of several 
issues. The first question concerns the technical side, which consists in clarifying the terminological apparatus of the study. The 
second refers to the substantive part, which concerns the essence of terminological concepts. In the article, the author singles out 
the national specifics for the sphere of economy and business (Black Friday, musical-chair county, Fifth Amendment capitalist) revealed 
when comparing phrases of different languages and determined by two factors: objective and subjective. Cultural specificity for the 
sphere of economy and business (Christmas creep, Mongolian hordes, proletarian drift) implies the correspondence of the language 
unit to the element of mentality or spiritual culture of society, its history, beliefs, traditions and natural living conditions. The linguistic 
and cultural study of phrases should be focused on understanding their national specificity, which is realized in the peculiarities of the 
interaction of a given language and a given culture. 

Linguistic and cultural universals in the sphere of economy and business include analogies formed in the American ethno-
cultural environment and tested by time: glass ceiling, glass wall, golden bungee, golden handcuffs, golden ghetto, lipstick effect, 
lipstick indicator, silicon-chip capitalism, Silicon Mountain. 

It is shown that the mastering of the surrounding reality is produced in a specific way, peculiar to this national and cultural 
community, which cannot but be reflected in the phrasemes of one or another language. The sphere of economy and business is no 
exception, in which idioms are formed under the influence of such factors as general human thinking and peculiarities of mastering 
the surrounding reality. All of the above testifies in favor of the fact that the presence of cultural-linguistic specificity in no way cancels 
the effects of cultural-linguistic universals. Linguistic facts represent a rich material that indicates the heterogeneous nature of the 
interaction of universal and specific in the sphere of economy and business.  

Keywords: innovative phraseology, sphere of economy and business, language features, phraseology, translation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

У світі спостерігається динамічний розвиток науки і техніки, що спричиняє зміну словникового 

запасу та появу нових фразеологізмів. Результатом стало поява нових американських фразеологізмів у всіх 

сферах життя, зокрема, в галузі економіки та бізнесу. Увага науковців завжди прикута до словотворення та 

проблем їх перекладу, оскільки відображає напрямок та тенденції розвитку мови. Розуміння цих процесів 

дасть можливість передбачити закономірності розвитку мови, визначити пріоритетні напрямки її розвитку. 

Якщо у 90-х роках ХХ століття серед основних «постачальників» інновацій були політика, засоби масової 

інформації та Інтернет, але на початку XXI століття інноваційні зміни мови вплинули на такі сфери людської 

діяльності, як економіка діяльність, інформаційна революція, загострення екологічних проблем та посилення 

міжнародного тероризму, що вплинуло на динамічні процеси оновлення.  

 

Аналіз досліджень та публікацій 

Науковцями-філологами повною мірою досліджено лише сутність фразеологізмів та їх класифікація. 

Це питання ґрунтовно вивчали у різних ракурсах вітчизняні І. К. Білодід, А. В. Боцман, Л. А. Булаховський, 

В. С. Виноградов, Ю. А. Зацний, А. В. Кунін, В. М. Телія, а також зарубіжні А. Бенгт, Б. Харальд, А. П. Коуї, 

М. Евераерт, Ерік-Ян ван дер Лінден, А. Шенк, Р. Шрейдер, Р. Глазер, Ш. Баллі. 
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Формулювання цілей статті 

Мета дослідження - вивчення соціолінгвальних особливостей нової американсткої фразеології сфери 

екрерміки та бізнесу. 

 

Виклад основного матеріалу 

У сучаному світі провідна тенденція орієнтована на стійкий розвиток, що має забезпечити 

матеріальне та культурне зростання країни та її громадян. А. Максимова зазначає: «Сталий розвиток держави, 

забезпечення її національної сили та могутності, раціональне використання ресурсів для досягнення 

стратегічних цілей залежить від ефективності стратегічного управління у сфері державного управління та 

використання його управлінського потенціалу» [5, c. 1]. Проте мова – це такий організм, що можна 

спрямовувати, створювати передумови для її розвитку та становлення, але водночас спостерігаються й 

непередбачувані тенденції, що залежать від вподобань людей на державному та локальному рівнях. Ю. 

Галенко та О.Kупферщмідтова підкреслюють: «Підключення до Інтернету та відкриті кордони для співпраці 

з партнерами з-за кордону роблять обов’язковим використання спільної мови для ефективного спілкування» 

[6, c. 175-176]. Водночас Рибальченко І. та Рижков І. пишуть «Сучасні умови економічного розвитку країни 

характеризуються різними кризами, які відбуваються в економіці. Наслідками таких криз є політичні зміни в 

країні та за її кордонами, поява світових економічних криз, погіршення конкурентоспроможності, мінлива 

зовнішня політика, втрата ділової репутації та довіри до підприємств тощо» [7, c. 119] Подібна тенденція 

спостерігається для сфери економіки та бізнесу. 

Соціокультурні стереотипи в сфері економіки та бізнесу зумовлюють характер конотацій мовних 

значень, створюють складну семантичну ауру мовного знаку (Black Friday, Christmas creep, couch commerce). 

Вони, безсумнівно, пов’язані з внутрішньою формою слова, з мотивуванням його значення у сфері економіки 

та бізнесу. Метонімічне мислення у сфері економіки та бізнесу дозволяє по прототипу впізнавати всю 

категорію в цілому. Для кожної категорії можна сформулювати набір характерних ознак, максимально повно 

втілені саме в прототипі. Причому ознаки можна побудувати в певну ієрархію. Для економіки  та бізнесу 

можна говорити про такі ознаки, як: 1) діловий; 2) функціонує; 3) має механізм функціонування (відповідні 

методи та інструменти); 4) має людський ресурс; 5) має приміщення; 6) приносе прибуток; 7) ресурси 

формуються за рахунок внесків засновників, зовнішніх інвестицій, державного фінансування; 8) забезпечує 

створення та розподіл ВВП; 9) функціонують в ринковому середовищі. Ієрархія ознак дозволяє описати 

структуру категорії, її центр і периферію. Виділення того чи іншого прототипу в сфері економіки та бізнесу 

обумовлено мовними і культурними особливостями. Так, для сфери економіки та бізнесу, незважаючи на 

наявність різноспрямованих фразеологізмів, які характеризують економічні процеси та явища, але все ж таки 

найбільш широко вживаним залишається застосування слова «economy», «economics». Наприклад, crap-shoot 

economics, donut economy, gig economy, Goldilocks economy (Goldilocks scenario), zero-friction economy, 

cappuccino economics (cappuccino economy). Так, символом ділової активності є термін economy, economics. 

Використання стійкої лексичної символіки як репрезентантів соціокультурних стереотипів тієї чи 

іншої лінгвокультурної спільноти в сфері економіки та бізнесу створює їм друге колективне «Я». Для людини, 

що засвоїла цю символіку, дійсність як би подвоюється. З одного боку, це світ безпосередньо розкритих 

предметів, і світ образів, об’єктів, відносин і якостей, які позначаються словами. Образне слово - це особлива 

форма відображення дійсності. Людина може довільно називати ці образи незалежно від їх реальної наявності 

може довільно управляти цим другим світом» [4, c. 37].  

В результаті сприйняття і усвідомлення людиною світу в сфері економіки та бізнесу виявляється 

похідним від культурно-історичного буття людини і його соціокультурних стереотипів, які стимулюють появу 

в імплікатурі образного слова різних смислових конотацій. У цілому в  американських фразеологізмах сфери 

економіки та бізнесу не застосовуються художні символи, що свідчить про прагматичність цієї сфери. 

Лінгвокультурологічна проблематика фразеології в сфері економіка і бізнесу звернена до вирішення 

кількох питань. Перше питання стосується технічної сторони, що складається в уточненні термінологічного 

апарату дослідження. Другий відноситься до змістовної частини, що стосується сутності термінологічних 

понять [1, c. 169]. 

Обидва питання важливі в силу того, що сприяють встановленню чітких меж, а також об’єкта і 

предмета лінгвокраїнознавчого дослідження фразем. Мова йде про відображення у фразеологічних одиницях 

культурної детермінованості і / або національного маркування об’єктивованого в них смислів. Використання 

різнорідних термінів створює різнобій і деяку розмитість при визначенні предмета дослідження.  При уявній 

зрозумілості і однопорядковості названих вище явищ нечіткість їх змістовної бази не сприяє ефективності 

лінгвокультурологічного аналізу фразем.  

У пошуках засобів подолання ситуації, що виникла, В. Г. Гак пропонує розрізняти національну і 

культурну специфіку мовних одиниць, в тому числі і фразеологічних [3, c. 264]. Їх національна специфіка для 

сфери економіки та бізнесу (Black Friday, musical-chair county, Fifth Amendment capitalist) виявляється при 

зіставленні фразем різних мов і зумовлюється двома факторами: об’єктивним і суб’єктивним. 

Культурна специфіка для сфери економіки та бізнесу (Christmas creep, Mongolian hordes, proletarian 

drift) передбачає відповідність мовної одиниці елементу менталітету або духовної культури суспільства, його 
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історії, вірувань, традицій і природних умов життя. Лінгвокультурологічне дослідження фразем має бути 

зосереджене на осмисленні їх національної специфіки, що реалізується в особливостях взаємодії даної мови 

та даної культури.  

Термін «етнонаціонально-культурна специфіка» обмежує дію культурно-мовної специфіки фразем 

рамками одного етносу [1, c. 171]. У зв’язку з цим важливо встановити статус носіїв лінгвокультурної 

специфіки фразем. Що це: «етнос», «етносоціум», «етнічна спільність», або «енокультурне співтовариство»? 

Хоча така взаємозаміна не тягне за собою принципових наслідків, все ж більш коректними, на наш погляд, є 

використання поняття «етнокультурне (етномовне) співтовариство». Друге питання стосується визначення 

сутності культурно-мовної специфіки. Якщо взяти до уваги всі перераховані вище визначення культури і 

зупинитися на виділених вище трьох складових культури: цивілізаційної, соціально-психологічної та 

діяльнісної, то національна культурна специфіка полягатиме в особливому функціонуванні всіх трьох 

складових культури в лінгвокультурному просторі даного етнокультурного (етномовного) співтовариства. 

При цьому елемент етно, представляючи певну лінгвокультурну спільність, маніфестує «квант» специфічної 

культурної інформації (Бромлей), що інтегрує три групи ознак: а) властиві всьому людству (тому вони 

неспецифічні); б) характерні для групи локальних культур (вони відносно специфічні); в) характеризуючи 

тільки дану локальну культуру (вони абсолютно специфічні). Якщо аналізувати фраземи сфери економіки та 

бізнесу, то для них є характерною належність до третьої групи ознак, оскільки характеризують дану локальну 

культуру.  

Національна специфіка фразем виявляється в наступних компонентах культури: а) традиціях, які 

визначаються як стійкі елементи культури, звичаї, що розуміються як традиції в «соціо-нормативній» сфері 

культури, і обрядах, які виконують функцію несвідомого залучення до пануючої в даному суспільстві системи 

нормативних вимог; б) в побутовій культурі; в) в повсякденній поведінці; г) в національній особливості 

мислення; д) художній культурі, що відбиває культурні традиції етносу; е) способі освоєння географічного 

середовища; ж) особливості соціо-політичного устрою [1, c. 172]. Зокрема, національна специфіка фразем 

сфери економіки та бізнесу характерні виявляється в таких компонентах в традиціях, національних 

особливостях мислення та особливостях соціо-політичного устрою.   

До лінгвокультурних універсалій у сфері економіки та бізнесу можна віднести аналогії, сформовані в 

американському етнокультурному середовищі, і перевірені часом : glass ceiling, glass wall, golden bungee , 

golden handcuffs, golden ghetto, lipstick effect , lipstick indicator, silicon-chip capitalism, Silicon Mountain.  

Отже, незважаючи на універсальний характер людського мислення, освоєння навколишньої дійсності 

виробляється специфічним, властивим для даної національно-культурної спільності способом, що не може не 

відбитися на фраземі тієї чи іншої мови Не є винятком сфера економіки та бізнесу, у якій фраземи формуються 

під впливом таких факторів як загальнолюдське мислення і особливості освоєння навколишньої дійсності. 

Все вищесказане свідчить на користь того, що наявність культурно-мовної специфіки аж ніяк не скасовує дії 

культурно-мовних універсалій. Мовні факти представляють багатий матеріал, який вказує на гетерогенний 

характер взаємодії універсального і специфічного у сфері економіки та бізнесу. Необхідність дотримання цих 

вимог продиктована неоднозначним характером взаємодії культури і мови у сфері економіки та бізнесу, 

обумовленими їх знаковою природою, широким використанням символів і образів у мовній і культурній 

практиці. Універсальне і культурно-специфічне знаходить відображення в мові як системі, яка при аналізі 

вибудовується в певну мовну картину світу. 

Лінгвокультурологічне дослідження в сфері економіки та бізнесу неминуче зіштовхується з 

проблемою визначення терміну «мовна картина світу». Це поняття ввійшло в лінгвістичний вжиток ще з робіт 

В. фон Гумбольдта та має широке застосування в силу актуальності лінгвокультурологічних досліджень. 

Звісно ж, що первинна модель світу. Вона може бути репрезентована як в мові, так і в інших 

медіаторних засобах. У широкому сенсі модель світу має пояснювальну силу, картина світу - описову, 

констатуючу.  

1. Проблемність сучасної міжкультурної комунікації посилюється головним чином прагненням до 

спрощеного спілкування. Молоді люди стали говорити уривчастими фразами, де немає місця «ускладнення» 

спілкування одиницями і структурами етномовному характеру. Все впевненіше і більш явно в 

міжкультурному спілкуванні відбувається європеїзація культур. Цей процес є сприятливим, у тому випадку 

коли він збагачує мови, а в іншому випадку він породжує мовні бур’яни. У сфери економіки та бізнесу 

останнім часом сформувалася тенденція, коли іноземні слова запозичуються механічно і не адоптуються до 

автохтонної мовної культури.  

2. Особливо багато перешкод створює фразеологічна інтерференція. Вона має специфічний прояв при 

спілкуванні на близькоспоріднених і неблизькоспоріднених мовами. Лінгвокультурологічній підхід до 

порівняльного Вивчення ідіоматики характеризуються синергетичним взаємодією мовного, 

коммунікативного, прагматичного, психічного і культурного. При цьому маються на увазі не тільки і не 

стільки зовнішні умови побутування мови в суспільстві, а й внутрішньо обумовлені природою людини мовні 

способи і засоби вираження всього того, що пов'язано з діяльністю певного етномовному колективу.  

3. Порівняльний аналіз ідіоматики двох і більше мов в аспекті лінгвокультурології виходить з 

розуміння ідіоматики як свого роду етномовному матриці семантизації навколишнього світу. Зіставлення 
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самих процесів семантизації в різних лингвокультурах включають в себе всі основні сфери життєдіяльності 

людини. Етномовне кодування культуроносних смислів ідіоми починається з осмислення тієї денотативно-

прагматичної ситуації, в якій знаходиться предмет духовно-практичної діяльності [2, c. 229]. Порівнювати 

денотативно-прагматичні ситуації в сфері економіки та бізнесу, що визначають ідіомами різних мов, означати 

поняття її раціональності в реалістичному чи ілюзорному плані. Приклади: ghost farmer, ghost brand, ghost 

work, big-box store, digital nomad, fallen angel.  

Але в будь-якому випадку таке розуміння включає в себе систему духовно-практичної діяльності 

людини та складає визначений ланцюжок в історичному розвитку культури. Етнокультурну семантику 

порівнюваних ідіом необхідно відрізняти від асоціативної семантики, яка, володіючи суб’єктивним 

характером, не може служити засобом диференціації різних лінгвокультурних повідомлень [1, c. 182]. Вміст 

із тем та логічна та асоціативна семантика є крайніми крапками етнокультурної семантики ідіоми.  

4. Культурно-мовна специфікація порівнюваних ідіом обумовлюється тим що, що семіотизація життя 

(приведення предметів, подій та ситуацій знакової семантики, перетворення їх у вихідні відомості) на рівні 

ідіоматики здійснюється, як правило, двома способами кодування соціально ціннісно-змістовної інформації - 

семантично та семіотично. В основі семантичного кодування лежить символізм.  

Семіотичні механізми виникнення культурних значень складу культурно -знакових ідіом, навпаки, 

позбавлені символічних умовностей. Тут «містерія» людських відносин сприймається як прообраз 

вселенської «таємниці», яка має, подібну до тексту, свій сюжет, свою прагматику, свою систему та стилістику. 

«Містерія» людських відносин - це своєрідний міф, який служив давнім людям деякою мовою, вбудованою 

семантично. У сфері економіки та бізнесу формуються фраземи, в основі яких лежить символізм: lipstick effect, 

lipstick indicator, pin-drop syndrome, Sofa Sunday, windshield time. 

5. Національно-культурна особливість ідіоматики тієї або іншої мови пояснюється 

лінгвокреативними процесами. По мірі накопичення в нашій свідомості  достатньо великої кількості 

культурних значень в сфері економіки та бізнесу виникає необхідність. у їх упорядкуванні, категоризації та 

адекватній вербалізації. З цією метою лінгвокреативне мислення використовує вже сформовану в тій чи іншій 

мові значення, породжуючі нові, похідні семантичні структури. На початковому етапі для цього залучаються 

механізми, що породжують зміст, які використовують аналізи аналогій та подібності, пізніше - конвергентно-

дівергентні процеси. У сфері економіки та бізнесу сформовано широкий спектр аналогій та асоціативних 

зв’язків, зокрема: chief content officer, death care industry, glass wall, insider nontrading, mouse race, rainbow 

ceiling, sticky floor. 

Оскільки семантичні та семіотичні механізми тепер «працюють» в єдності семіозису та номінації, 

порівняльний аналіз ідіом має враховувати: а) породження ідіом як особливих антропоцентричних знаків; б) 

етнокультурну специфіку їх функціонування, в) різні шляхи та способи семантичного перетворення одиниць 

первинної номінації (їх метафоризацію, метонімізацію, ідіоматизацію та т. п.). Іншими словами, у центрі 

порівняльного аналізу являється інтерпретація в двох її іпостасях - як основний засіб семіотизації дійсності 

та як аспект порівняльного дослідження. 

У сфері економіки та бізнесу наявні фразеологізми, утворені поєднанням метафор та метонімії, серед 

яких найбільш поширені - billionaire bait, blue-collar warfare, blue-collar) blue states. Для метонімізації сфери 

економіки та бізнесу характерні вислови: Bill Gates tax, carrot mob, checkbook environmentalist, clicks and bricks 

(clicks and mortar), clockless worker, fat tax, pink slip party, silver industry, two-pizza team. 

 6. Закріплення за знаком в результаті  інтерпретації певного значення - основа первинної семантизації 

навколишнього світу. Однак, часто людина, сприймає світ не таким яким він є, а за сукупністю різних моделей 

його інтерпретацій, що слугує лінгвокультурологічною базою вторинної семантизації дійсності. Виявлення 

специфіки первинної семантизації базується на тому, що інтерпретаційні можливості зароджуються у рамках 

відповідного мінімально-змістовного простору, що формує поле взаємодії етнокультурного знання з 

реальністю. Так сенс опосередковано-виробничої номінації тридцать сребреников це «ціна зради». 

Концептуальний компонент значення ідіоми, що співвідноситься з явищами навколишньої дійсності має 

значення ідіом, співвідносяться з явленнями навколишньої дійсності (через їх відзеркалення в етномовному 

знанні) несе в собі характерні ознаки мовної категоризації, системно-структурної організації ідіомо-

утворюючих мовних одиниць.  

Інтерпретаційний компонент семантики ідіоми формується під час дії кількох факторів: а) 

вибірковості об’єктів розумового відображення, б) модифікації вербалізованого змісту шляхом його 

включення в існуючі моделі семантичних стосунків у системі тієї або іншої мови, в) потенційного різномаїття 

денотативно-конотативної комбінаторики, що обумовлена національно-культурною унікальністю семантики 

ідіом, г) можливості експліцитного та імпліцитного представлення змісту ідіоми.  

Отже, з урахуванням проведеного у даному підрозділі дослідження, можемо стверджувати, що на 

формування американських фразеологізмів у сфері економіки та бізнесу сильний вплив здійснює культурне 

середовище та національні особливості народу, який, здійснюючи свою діяльність у даній професійній сфері, 

привносить до мови нові слова, вирази та засоби мовної милозвучності, формує нові логічні зв’язки.  
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Ці особливі зв’язки формуються під впливом професійного середовища, але нашаровуються саме на 

культурну та національну базу, в результаті утворюючи неповторний професійний неологізм, який буде 

зрозумілим усім у конкретній групі із одними характеристиками. 

Культурно-мовна специфікація порівнюваних ідіом, семантизація навколишнього світу також 

знаходять своє відображення у формуванні нових американських фразеологізмів. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Отже, з урахуванням проведеного у даному підрозділі дослідження, можемо стверджувати, що на 

формування американських фразеологізмів у сфері економіки та бізнесу сильний вплив здійснює культурне 

середовище та національні особливості народу, який, здійснюючи свою діяльність у даній професійній сфері, 

привносить до мови нові слова, вирази та засоби мовної милозвучності, формує нові логічні зв’язки. 

Перспективами наукових дослідження є подальше вивчення лінгвальних особливостей інноваційних 

фразеологізмів сфери економіки та бізнесу у зв’язку з їх постійним оновленням. 
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ПАПУШИНА В. 
Хмельницький національний університет 

 

ТИПОЛОГІЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ПОЕЗІЙ Г. СКОВОРОДИ ТА ДРАМИ 

КАЛЬДЕРОНА ДЕ ЛА БАРКИ «ЖИТТЯ – ЦЕ СОН» 
 
У статті простежено типологічну спорідненість поезій Г. Сковороди та драми Кальдерона де ла Барки «Життя – це 

сон» у контексті барокової літератури. Очевидна близькість пошуків і відкриттів обох митців у їх світоглядних, людинотворчих 
та естетичних концепціях, співзвучних із бароковою добою. На перший план письменники висували необхідність визначення 
людиною, духовний світ якої є ареною двобою добра і зла, свого місця у Всесвіті і на Землі. Підкреслено, що основним 
відкриттям філософії українського митця Г. Сковороди є проблема щастя людини та шляхи його досягнення. У творах 
мандрівного філософа людина виступає мірою всього існуючого, бо перш, ніж пізнати великий і символічний світи, вона 
повинна пізнати саму себе. Найважливішим для людини Сковорода вважав щастя. Щастя повинно бути побудоване на 
непохитній основі, яку складає невидимість, воно не залежить ні від землі, ні від небес. У кожної людини є своя природа, тому 
можна обрати собі заняття у «сродності» з цією природою. Доля Кальдерона, творця естетики бароко, складає вузол 
суперечностей його епохи. Письменник поєднує філософські роздуми над сутністю людського життя, над пошуками істини, 
свого місця в суспільстві, розуміння людиною самої себе з палкою пропагандою релігійного фанатизму й самозречення. 
Незважаючи на те, що шлях героїв Кальдерона до усвідомлення сенсу буття тяжкий і тернистий, сповнений втрат, розчарувань 
і сумнівів, письменник вірить у те, що людина здатна перемогти себе і вистояти перед лицем невблаганної долі. Естетичний 
ідеал людини, вибудований у його творах, вів читачів та глядачів до пробудження душі, до плідної діяльності на шляху 
реалізації своїх прихованих можливостей, до розкриття таємниць буття, до пошуку істини. Світ символів і алегорій як яскраве 
відображення естетики бароко зближує Г. Сковороду і Кальдерона де ла Барку в думці, що призначення людини як соціальної 
істоти – прокинутись до життя, зробити світ навколо себе кращим, прямувати до вищого абсолюту.  

Ключові слова: доба бароко, естетика бароко, природа людини, пробудження душі, пошук істини, призначення 
людини. 

 

PAPUSHYNA V. 
Khmelnytskyi National University 

 

TYPOLOGICAL CONTROVERSY BETWEEN H. SKOVORODA'S POETRIES AND 

CALDERON DE LA BARCA'S DRAMA "LIFE IS A DREAM" 
 
The article traces the typological controversy of H. Skovoroda's poetries and Calderon de la Barca's drama "Life is a Dream" 

in the context of Baroque literature. The closeness of the artists' searches and discoveries in their worldview, humanitarian and 
aesthetic concepts, related with the Baroque era, is evident in the works of Calderon de la Barca and H. Skovoroda. In the foreground, 
the writers put forward the need for man, whose spiritual world is the arena of the duel between good and evil, to determine the 
place in the Universe and on Earth. It is emphasized that the main discovery of the philosophy of the Ukrainian artist H. Skovoroda is 
the problem of man, his happiness and ways to achieve it. In the works of the wandering philosopher, man acts as the measure of 
all that exists, because before knowing the huge and symbolic world, he must know himself. Skovoroda considered happiness to be 
the most important thing for a person. Happiness must be built on an unshakable foundation, which is invisibility, it does not depend 
on either earth or heaven. Each person has his own nature, so you can choose an occupation in "controversy" with this nature. The 
fate of Calderon, as the creator of baroque aesthetics, is a knot of contradictions of his era. The writer combines philosophical 
reflections on the meaning of human life, on the search for truth, the place in society, a person's understanding of himself with ardent 
propaganda of religious fanaticism and self-denial. Despite the fact that the path of Calderon's heroes to the realization of the meaning 
of being is difficult and thorny, full of losses, disappointments and doubts, the writer believes that a person is capable of defeating 
himself and standing in the face of inexorable fate. The aesthetic ideal of a person, built in his works, led readers and viewers to the 
awakening of the soul, to productive work on the way to the realization of their hidden possibilities, to the disclosure of the secrets 
of existence, to the search for truth. The world of symbols and allegories as a vivid reflection of baroque aesthetics brings G. Skovoroda 
and Calderon de la Barca closer together in the idea that the purpose of man as a social being is to wake up to life, make the world 
around him better, and move towards the highest absolute.  

Key words: Baroque era, Baroque aesthetics, human nature, soul awakening, search for truth, human destiny. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Бароко набуло значного розвитку в західноєвропейській та українській культурі XVI-XVIII ст. У цю 

добу відбулися значні зміни в усіх сферах життя суспільства, зокрема духовного. Твори митців бароко 

порушували теми швидкоплинності життя, марності існування, у той же час вони були сповнені 

філософськими роздумами про його сенс. Українське бароко розвивалось в контексті західноєвропейського, 

водночас зберігало свої особливості, оскільки мало національне підґрунтя. За словами  Д. Чижевського, «це 

був новий розквіт – після довгого підупаду – мистецтва та культури взагалі» [8, с. 67], який мав помітний 

вплив на подальший розвиток української культури. Бароко дало можливість письменникам по-новому 

сприймати дійсність, виокремлюючи в ній риси абсурду, дереалізації та ідеал людини, який їм протистоятиме. 

Ці тенденції можна простежити у творчості українського поета-філософа Г. Сковороди та іспанського 
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драматурга Кальдерона де Ла Барки, найяскравіших представників бароко в західноєвропейській та 

українській літературі.  

 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій,  

у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор 

Про типологічну спільність творчості Г. Сковороди та митців європейського бароко свідчать праці 

багатьох вітчизняних науковців (А. Градовський, С. Кримський, А. Макаров, М. Ольховик, М. Попович, 

М. Ткачук, З. Шевченко). Дослідники виокремлюють такі риси світобачення Г. Сковороди, що споріднюють 

його з бароковою добою, як бажання охопити думкою світ у всьому його розмаїтті, поєднати з гармонією 

Всесвіту людське життя, знайти шляхи примирення суперечностей і донести їх до сучасників через 

філософські та естетичні концепції, художні прийоми й жанри. Учені підкреслюють своєрідність світогляду 

українського письменника, який ґрунтується на ідеї «трьох світів» та називають його «…не тільки ідейним 

предтечею нової української літератури, а й очільником мистецтва українського бароко» [1, с. 6]. 

Численні праці дослідників  (Ю.  Барабаш, Г. Верба,  О.  Мишанич, М.  Попович, О.  Рибка, 

Л. Ушкалов, Д. Чижевський, Т. Шевчук та ін.) присвячені проведенню типологічних досліджень у галузі 

світової та української літератури епохи бароко з метою об’єктивного  відтворення  її широкого  культурно-

історичного тла та особливостей національних літератур. Дослідники вивчали філософські та естетичні 

концепції Г. Сковороди в контексті філософських пошуків доби. Варто відзначити дослідження 

О. Межевикіної та Т. Шевчук, що відстежують емблематику Г. Сковороди в контексті європейських 

емблематичних збірок, їхніх провідних шаблонів та символічних представлень. 

 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,  

яким присвячується означена стаття 

Ще Д. Чижевський провів численні зіставлення лірики Г. Сковороди з вітчизняними та зарубіжними 

письменниками, підкресливши «зв’язаність Сковороди з традиціями української та світової релігійної поезії» 

[8, 136]. Проте проблема людинотворення як складника художнього світу «Саду божественних пісень» в 

аспекті цінностей та діалогів потребує подальших наукових студіювань.  

 

Формулювання цілей статті 

Ставимо за мету визначити коло духовних цінностей людини та діалогічну майстерність Г. 

Сковороди-лірика в типологічній спорідненості з драмою Кальдерона де ла Барки «Життя – це сон». 

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Філософські ідеї поезії Г. Сковороди (1722-1794) багато в чому перегукуються з духовними 

пошуками героїв найвідомішого представника бароко в європейській літературі іспанського письменника 

Педро Кальдерона де ла Барки (1600-1681), проте в ній знайшли риси української ментальності, які 

виявляються при типологічному зіставлені творчості обох письменників. Основним відкриттям філософії 

українського митця Г. Сковороди є проблема людини, її щастя і шляхи його досягнення. Ця думка органічно 

випливає з його вчення про «дві натури» і «три світи». Концепція трьох світів Григорія Сковороди стверджує, 

що існують світи: великий, або макрокосм (Всесвіт); малий, або мікрокосм (людина); символічний (Біблія, 

міфологія, тощо) [10, с. 46]. Поділ світу на його різновиди, як і поділ його на видиму (матеріальну) і невидиму 

(духовну) натури, сягає античної філософії, де була висловлена думка про тотожність людини із всесвітньо-

космічною субстанцією [7, с. 69]. За цією концепцією єдності людини і Всесвіту, людина – малий світ, 

мікрокосм, що зосереджує в собі всі особливості Всесвіту, макрокосму. Тобто людина – це  модель великого 

світу, його копія у зменшеному розмірі. У творах мандрівного філософа Г. Сковороди людина виступає мірою 

всього існуючого, бо перш, ніж пізнати великий і символічний світи, людина повинна пізнати саму себе. 

Найважливішим для людини Сковорода вважав щастя. Щастя повинно бути побудоване на непохитній основі, 

яку складає невидимість, воно не залежить ні від землі, ні від небес. Наше щастя – світ душевний, пізнання 

самого себе. У кожної людини є своя природа, тому можна обрати собі заняття у «сродності» із цією 

природою.  

Творчість іспанського письменника Педро Кальдерона де ла Барки належить до XVIІ ст., коли Іспанія 

здійснила ряд великих завоювань в Америці та Європі і досягла надзвичайного розквіту. Однак наприкінці 

століття стрімкий занепад іспанської державності, втрата частини заокеанських і європейських колоній, 

невдалі війни з Францією, опозиційні рухи і повстання, розпад колишніх моральних норм і традицій, 

католицька реакція – створили загальну атмосферу занепокоєння, тривоги й розгубленості. У літературі, із 

одного боку, посилилося тяжіння до одвічних ідеалів, піднесеного, краси, а з іншого, – виявилося трагічне 

світосприйняття, потяг до містики, абстракцій, символів, алегорій, що створило образ хаотичної картини 

дійсності, де людина була залежною від божественного Провидіння і долі, але наполегливо шукала своє місце 

в розбурханому світі. Доля Кальдерона, творця естетики бароко, складає вузол суперечностей його епохи. 

Письменник починав свій творчий шлях як абсолютно світська людина і, водночас, як палкий прихильник 
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віри, служитель церкви, поєднуючи філософські роздуми над сутністю людського життя, пошуками істини, 

свого місця в суспільстві, розуміння людиною самої себе з палкою пропагандою релігійного фанатизму й 

самозречення. Незважаючи на те, що шлях героїв Кальдерона до усвідомлення сенсу буття тяжкий і 

тернистий, сповнений втрат, розчарувань і сумнівів, письменник вірить у те, що людина здатна перемогти 

себе й вистояти перед лицем невблаганної долі. Естетичний ідеал людини, вибудований у творах Кальдерона 

де ла Барки, вів читачів та глядачів до пробудження душі та плідної діяльності на шляху реалізації своїх 

прихованих можливостей, до розкриття таємниць буття і пошуку істини. 

 Попри часову розбіжність у творчості Кальдерона де ла Барки і Г. Сковороди, очевидна близькість 

пошуків і відкриттів митців у їх світоглядних, людинотворчих та естетичних концепціях, співзвучних з 

бароковою добою. На перший план письменники висували необхідність визначення людиною, духовний світ 

якої є ареною двобою добра і зла, свого місця у Всесвіті і на Землі, де панує хаос і блукання: 

Життя, як день майне, коли з дитяти 

Стає дідусь, і вже пора вмирати; 

Вік, що година, рік – що мить одна [4, с. 36], – повчально нагадував Кальдерон в драмі «Життя – є 

сон», спонукаючи героя до дієвості на життєвому шляху.  

І Сковорода у вірші «Все лице морщини…» говорить про швидкоплинність людського життя, даючи 

таку його  формулу: 

Живе лиш по правді веселий із виду, 

Хто має світло, а темряви – й сліду. 

Того ж, хто сумує, без просвіту тужить, 

Постійна зла смерть приповільнено душить [6, с. 85] 

Земне життя, з погляду філософів барокової доби Г. Лейбніца, Д. Локка, Б. Паскаля, – вагання між 

життєлюбством і аскетизмом, тернистий шлях блукання як усвідомлення його складності. «Світ ловив мене, 

але не піймав», – констатує Сковорода свою одіссею духу [5, с. 37]. Головний герой драми Кальдерона «Життя 

є сон» Сехізмундо, блукаючи в «лабіринті світу», висловлює як ідеал барокової доби думку про велич людини, 

що йде нелегким шляхом до пізнання себе й вищих істин, щоб явити світові торжество свого розкутого духу, 

переборовши ниці інстинкти. Людина не може змінити Долю, але може боротися з нею, ставати досконалішою 

і таким чином йти до Бога, ставати його образом на землі. Сехізмундо подолав у самого себе на цьому шляху 

вади і пристрасті: 

Перемог я жду великих 

І найбільшу, наче муку, –  

Це змогти себе… [4, с. 92] 

Слава, багатство, влада скороминущі, це лише сон. Головне для людини – висока духовність, 

справедливість, мудрість – ось висновок шукань героя Кальдерона. 

Найбільші письменники доби барко були людьми релігійними. Багато їхніх творів пройняті 

релігійною ідеєю і відносяться до релігійного мистецтва. Однак найбільші з них (Кальдерон, Кеведо, Грасіан, 

Тірсо де Моліна) стикалися у своїй творчості з народними уявленнями та народними поглядами. Вони дали 

тверезу і гостру критику світу грошей та наживи, змальовували пересічну людину [3, с. 24]. У збірці 

Сковороди «Сад божественних пісень», що корінням сягає у Святе Письмо, через барокову «гру 

протилежностей», антитезу, автор підкреслює біблійні морально-ціннісні орієнтири на шляху 

самовдосконалення людини: святість-гріховність, правду-брехню, гординю-смиренність, щедрість-скнарість, 

світле-темне, закріплюючи свої сентенції, «половинні зерна», афоризмами, своєрідними формулами життя: 

«Знаю, чим більше прожив, тим більше подурнів», «Придивись у нутро – друга знайдеш у собі», «Краще 

десять (літ) корисних, аніж безплідний вік». «Ні за чим не турбуватись – значить не жити, а бути мертвим». 

Через майстерне використання в драмі «Життя – це сон» контрастів Кальдерон досягає переконливої 

сили впливу своїх ідей. Протягом усієї дії п’єси борються день і ніч, світло й темрява, Бог і диявол, гармонія 

та хаос. У душі головного героя стикаються у протиборстві добро й зло, земне й божественне, пристрасті й 

обов’язок, і він радо вітає свою моральну перемогу: 

Я не сплю, бо відчуваю, 

Ким я був і ким я став [4, с. 96], – зумівши подолати ниці інстинкти і стати мудрим правителем.   

Як свідчать твори обох митців, К. де ла Барка і Г. Сковорода були знайомі також із популярними в 

барокову добу західними вченнями про усвідомлювані і неусвідомлювані форми пізнання, які поєднували 

формальну логіку, математичне мислення із зацікавленням загадковими психічними явищами та 

одкровеннями, що виникають уві сні. Г. Лейбніц, Дж. Локк, Ф. Бекон на Заході, а в Україні К. Сакович, 

І. Орновський поєднували логічне мислення та сновидіння, і кожен зі своєю концепцією підходили до спільної 

думки про їхню близькість і однакову значущість [2]. 

Світ символів і алегорій сну як яскраве відображення естетики бароко зближує і Сковороду і 

Кальдерона в думці, що призначення людини як соціальної істоти – прокинутись до життя, зробити світ 

навколо себе кращим, прямувати до вищого абсолюту. Це, вважали митці, у першу чергу, стосується «сильних 

світу цього», можновладців, від яких залежать долі народів. Ідеальний монарх, за задумом Кальдерона, – 
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справедливий і мудрий правитель. Образ вежі, де страждає скута кайданами людина, – символ Долі, від якої 

залежить усе людство, а птах, що ширяє в небі, – символ жаданої свободи для всіх («Життя – це сон»).  

Світ символів, згідно з ученням Г. Сковороди, – це самостійна реальність, що забезпечить людині 

осягнення Істини [9]. Її ідеал він втілив у «горней республіке», «гірному Єрусалимі» – придуманому світі, 

сутністю якого є образ гармонійних стосунків між людьми, що встановлюються відповідно до «їхньої 

духовної природи і справді людських прагнень і інтересів», «немає там ворожнечі й роздору немає… 

суспільство в любові, любов у Бозі, Бог у суспільстві». Саме туди вказує шлях митець своїми творами. 

«Весь світ спить… Спить глибоко, простягнувшись, наче вбитий об землю», – говорив Сковорода про 

життєве кредо пасивних, здатних лише на комфортне покращення окремих вад життя людей. Це стратегія 

«в’язнів», котрі не збираються поліпшити свої «камери». Їх серця не відчувають життєвого прагнення, 

божественного натхнення. «Якщо зогрілося серце твоє у тобі, – говорить Сковорода, – ти повинен, 

повчаючись, роздмухувати вічно творчу іскру воскресіння, поки не розгориться яскраво це блаженне полум’я 

і не поглине супротивну тлінь…». Сковорода-мислитель, вимогливий до себе, ставив високі вимоги до тих, 

хто хотів відігравати провідну роль у суспільстві. І в «Харківських байках», і в 23 вірші «Саду божественних 

пісень» він неухильно вимагав праці від своїх учнів і друзів, співбесідників: 

Брось, любезный, друг безделья,… 

Сей момент приймись до дела 

Вот, вот, время уплывет [6, с. 216] 

Бо лише плодами чесної праці людина заслуговує на повагу, через працю досягне вершини і змінить 

світ на краще. 

Герой Кальдерона Сехізмундо з драми «Життя – це сон» досяг шани і поваги народу через дієву 

мудрість. Навчений наглядачем Клотальдо основам наук та моральним підвалинам життя, звільнений від 

«сну» у «вежі», він дбає про самостійність держави, не прагне помсти для Басиліо, що ув’язнив його, долає у 

собі любовну пристрасть, з’єднуючи серця Росаури і Астольдо, і оголошує свій шлюб з Естрельєю в інтересах 

Полонії. Дієвий мудрий правитель – ідеал доби бароко – знайшов яскраве втілення в образі Сехізмундо, що 

живе інтересами свого народу. Він зрозумів, що влада, слава, багатство – це ілюзорна втіха, яка не може 

замінити право бути вільним, підпорядкувавши особисту свободу моральним законам людяності. 

Цю думку пропагував і мислитель Сковорода, говорячи неодноразово про «сродну працю» і про 

«славолюбіє», зокрема, у байках «Бджола і Шершень», «Орел і Черепаха». Бажання багатства, слави, влади 

вселяють у людську душу злостивість, жорстокість, вічне невдоволення. 

Невдоволені всім ми – тут печалей джерело, 

Помислами повні злими – от бунтарства де зело! [6, с. 102] – тривожиться за людство Сковорода, 

порушуючи проблему морального права людини на владу. Недосконала людина не може змінити світ на 

краще: злі, мстиві, пожадливі, агресивні «сильні світу цього» примножують зло як собі, так і в інших людях. 

Тому виявляючи соціальну активність, ведучи за собою інших, беручи на себе відповідальність за долю 

держави, вони (правителі) мусять пройти шлях морального зростання. 

Розпусти свої вітрила, 

Розуму широкі крила, 

Пливучи по буйнім морю, 

Возведи зіниці вгору –  

Шлях знайдеш правдивий, [6, с. 40] – радить поет, вказуючи шлях до самовдосконалення. 

Як і П. Кальдерон у драмі «Життя – це сон» Г. Сковорода висловлює недовіру в можливість 

примирення прагнення до слави, влади і моральності, він бачить вихід у відмові від зайвих бажань, у 

намаганні бути у всьому звичайною людиною з совістю, як «чистий кришталь», з «ясним розумом», що пізнає 

саму себе і весь світ.  

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Отже, український поет-філософ Г. Сковорода та іспанський драматург Кальдерон де Ла Барка є 

митцями, твори яких з часом набувають все глибшого смислу. Бароко дало можливість обом письменникам 

по-новому сприймати дійсність, виокремлюючи в ній риси абсурду, дереалізації та ідеал людини, який їм 

протистоятиме. На перше місце Сковорода висуває проблему самоусвідомлення людини, пізнання духовного 

життя суспільства, прагнення досягти ідеального абсолюту у світі, роздертому протиріччями і неправдою. 

Кальдерон зобразив реальну, неприховану складність, парадоксальність людини, її життя, формуючи в уяві 

сучасників ідеал, який є гарною, але нездійсненною мрією, та до якої варто прямувати. Обидва філософи 

вважали, що сили, які протистоять злу, знаходяться в самій людині, дані їй від природи, їх красу треба 

відкрити, пізнати і привести в дію, що яскраво демонструє типологічну спорідненість творчості українського 

та іспанського митців у контексті барокової літератури. 
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ПРИЙМАК І. 
Хмельницький національний уніврситет 

 

ТОПОС ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У РОМАНІ ОЛЬГИ САЛІПИ  

«БУДИНОК НА АПТЕКАРСЬКІЙ» 
 
У статті досліджується художня специфіка зображення міста у творчості сучасної української письменниці Ольги 

Саліпи. Топос міста Проскурова-Хмельницького представлений у контексті розвитку української прози ХХІ ст. 
Ключові слова: урбаністична література, топос міста, Ольга Саліпа. 

 

PRIYMAK I. 
Khmelnytskyi National University 

 

THE TOPOS OF KHMELNYTSKY IN OLGA SALYPA'S NOVEL «THE HOUSE ON 

APTEKARSKA» 
 
Literature of the beginning of the 21st century. is marked by dynamic processes of expansion of trends in the emergence 

of urbanism. The works of modern Ukrainian writers present the topos of the cities of Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk (Stanislavov), 
Zhytomyr, Rivne, Ternopil, Kharkiv, and Chernivtsi. Literary researchers have repeatedly addressed the problem of the formation and 
establishment of urban literature. However, the work of Olga Salipa - an original artist of the word, the author of a number of novels 
and novels, and the winner of the «Coronation of the Word” contest – remains outside the attention of literary critics. 

In the article, we focus on the urban portrait of Proskurov at the turn of the 19th-20th centuries and Khmelnytskyi at the 
beginning of the 21st century. In Olga Salipa's novel "The House on Aptekarska", the life of the city is conveyed through the perception 
and feelings of two women – the pharmacist's wife Mykhailyna Derevoyed and Ulyana (Lyana) Yakovenko. 

The author, drawing urban pictures, depicts the city as an environment where a person seeks to find himself, establish 
himself and realize his place in the world. Various locations of the city appear on the pages of the work, we meet detailed descriptions 
of urban landscapes. Olga Salipa provides an interesting description of Proskurov, which allows the reader to immerse himself in the 
atmosphere of city life at the end of the 19th century, and the novel clearly outlines the modern trends of city life. The writer, first of 
all, reflects the city as an environment where a person seeks to find himself, establish himself and realize his place in the world. The 
city has the ability to preserve and transmit from generation to generation informational and cultural codes, which are the basis of 
civilizational development. The feeling and perception of the city are consonant with the mental visions and experiences of the main 
characters, which proves the tendency to psychologize the narrative. 

The creativity of Olga Salipa witnessed the further expansion of the thematic horizons of modern Ukrainian prose and the 
renewal of its genre palette. 

Key words: urban literature, topos of the city, Olga Salipa. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Література початку ХХІ ст. відзначається динамічними процесами розширення тенденцій появи 

урбаністики. У творчості українських письменників ХХ – ХХІ ст. зустрічаємо міські локуси Києва, Львова, 

Івано-Франківська (Станіславова), Житомира, Рівного, Тернополя, Харкова, Чернівців.  Однак зображення 

картин міського життя можна побачити ще у пам’ятках давньої літератури, зокрема у спадщині Ю. Дрогобича, 

Л. Барановича. Пізніше до цієї теми зверталися Г. Сковорода, І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Куліш, В. 

Підмогильний. У творах сучасних авторів місто постає як цілісний організм, який живе та дихає разом зі 

своїми мешканцями.  

 

Актуальність дослідження 

Зі збільшенням питомої ваги міського населення спостерігаємо й посилену увагу митців до 

висвітленні теми міста у різних ракурсах. До проблеми становлення та та розвитку «урбаністичної літератури» 

неодноразово зверталися у своїх дослідженнях Віра Агеєва, Тамара Гундорова, Олена Бондарева, Микола 

Ільницький, Володимир Моренець, Соломія Павличко, Ярослав Поліщук, Віра Фоменко. У своїх 

дослідженнях Віра Фоменко наголошує на універсальності урбаністичної тематики в світовому літературному 

процесі, адже художній образ сучасника, його мрії та прагнення, процес становлення як особистості, 

подолання кризи самоідентифікації та вирішення нагальних проблем «відбувається в основному в контексті 

міста» [6, с. 129].   

Сучасні митці все частіше звертаються до художніх образів, що творять авторський урбаністичний 

міф, виповнюють лакуни історичних проекцій, вибудовують постмодерну деконтрукцію міських локусів і 

топосів. Об’єктом літературних зацікавлень є «міський текст» Києва, Харкова, Львова, інших міст, однак досі 

жоден із митців не фокусував свою увагу на зображенню картин з життя м. Хмельницького. Однією з перших 
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до цієї теми звернулася Ольга Саліпа1. У її романі «Будинок на Аптекарській» зустрічаємо урбаністичні 

картини міста Хмельницького різних століть. 

На сьогодні відсутнє спеціальне дослідження творчості Ольги Саліпи у контексті розвитку сучасної 

української літератури, зокрема питання розвитку урбаністичної концепції у її прозі, що й зумовило 

актуальність нашої статті. 

 

Постановка проблеми 

Мета нашої роботи полягає в комплексному розкритті урбаністичної тематики в романі Ольги Саліпи 

«Будинок на Аптекарській» та визначення його художньої своєрідності. 

 

Аналіз останніх джерел 

Літературний процес ХХІ століття зміщує різноманітні проблеми людини в площину міста, у центрі 

уваги якого стоять питання значення міста в історичному розвитку людства. У нашій роботі ми акцентуємо 

увагу на урбаністичному портреті Проскурова межі ХІХ-ХХ ст та Хмельницького початку ХХІ ст. 

Починаючи з другої половини ХХ століття швидким темпом розвивається західноєвропейська 

урбаністична філософія, тому і виникає «нова міська історія, культура, література тощо, що дозволяє розуміти 

місто як втілення великих систем (цивілізацій, держав, суспільств, засобів виробництва)» [2, с. 32].  

Людина будує місто, внаслідок чого місто створює нову особу – міщанина. Входячи в урбаністичний 

соціум, людина стає головним суб’єктом міста, його частинкою і в той же час творцем своєї історії, а також 

творцем процесів народу. 

Е. Кассірер стверджував: «Людина – істота символічна, вона живе в символічному універсумі, який 

сама і створює. Найяскравіше це простежується у людини в міських умовах. У міських умовах формуються 

нові типи взаємин між людьми, які втрачають особистісний характер: сусідські, правові, економічні, 

соціально-нерівноправні, релігійно-ідеологічні, адміністративно-управлінські та ін. Все у городянина має 

штучний символічний характер» [3, с. 230]. 

 Г. Зіммель у праці «Метрополіс та ментальне життя» одним із перших порушив проблему самотності 

людини у мегаполісі. На його думку, свобода, яку дає людині велике місто, є «зворотною стороною тієї ж 

свободи, коли ніколи не відчуваєш себе таким самотнім, як саме серед загальної тисняви великих міст» [4, с. 

331].  

Місто сприяє виникненню нової системи стосунків, а також змінює структуру суспільства, в основі 

яких лежать значні протиріччя та відмінності. 

У центрі уваги урбаністичної літератури – дискурсивна поведінка людини в цілому – людини, яка 

говорить, пише, читає, знаходиться в діалозі із собі подібними та культурним середовищем. Тему міста 

найчастіше розкривають у мотиві подорожі, повернення, прощання та осягнення міста Автор досліджує 

систему стосунків, внутрішні відчуття, які виникають між людиною та містом. 

 

Виклад основного матеріалу 

У романі Ольги Саліпи життя Хмельницького передається через сприйняття та відчуття двох жінок – 

дружини аптекаря Михайлини Деревоєд та Уляни (Ляни) Яковенко. Авторка «розводить» своїх героїнь у часі, 

тож перед читачем постають картини життя Проскурова кінця ХІХ – початку ХХ ст. та візії Хмельницького 

початку ХХІ ст.  

Прикметно, що письменниця, надаючи безумовну перевагу детективній складовій твору, не оминає 

увагою зображення картин міста. Місто позаминулого століття постає перед читачами через погляд юної 

Михайлини, яка після заміжжя опиняється в Проскурові: «Це вулиця Олександрівська,  [……] Серце міста» 

[5, с. 32 ]. Перед її очима відкриваються реалії тогочасного міського життя, зокрема єврейські квартали: 

«невеличкі одноповерхові будиночки з вузькими вікнами і дверима, що виходили просто на дорогу» [5, с. 32]. 

Центром буття героїні став будинок-аптека Людвіга Деревоєда Цей дім є символом захисту й благополуччя 

усієї великої родини: «новий будинок ріс день за днем». Зі спорудженням великого будинку повязани низка 

подій у родині, адже, окрім того, що це був надійний прихисток, зчаста тут вирували пристрасті. 

Ольга Саліпа подає цікавий опис Проскурова, що дозволяє читачеві поринути в атмосферу міського 

життя кінця ХІХ ст. «З боку Аптекарської чулося звичне для цієї місцевості гелготання гусей….. У ресторані 

«Слон», як завжди у цю пору, грав живий оркестр, і його мелодія, змішавшись із гелготанням гусей і іржанням 

коней чийогось візника, створювала справжню вечірню какофонію Проскурова» [5, с. 59]. Перед нами постає 

веревиця подій із минулого життя міста: авторка зображує родини проскурівських багатіїв; події, які 

допомогли модернізувати місто, –  поява електрики, відкриття банків, намагання купця Ніренберга 

побудувати трамвайну лінію. «Місто обростало новими будинками та крамницями» [5. с. 96]. Також окремо 

у творі представлено першого міського голову Миколу Сікору та його родину. У романі, поруч із героями, 

дійовими особами «виступають» й відомі міські локації – будинок дантиста Хаселева, фотосалон Герші 

Голованевського, магазин Журавльової, ресторан «Слон».  

 
1 Ольга Саліпа сучасна письменниця, авторка кількох романів та повістей, лауреатка літературного конкурсу «Коронація 

слова». Живе й працює в Хмельницькому. 
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Передаючи колорит громадського життя міста на межі ХІХ – ХХ ст., Ольга Саліпа малює колоритну 

картину взаємозв’язків та взаємодій представників різних національностей, які жили в місті. Героями твору є 

поляки (родина Деревоєда, родина Миколи Сікори), євреї (родини Маранців, Мозелів, Ніренберга, служниця 

Євка). Також у своєму романі письменниця не оминаю увагою й трагічну сторінку в історії міста – єврейський 

погром 1919 року.   

Авторка, перш за все, відображає місто як середовище, де людина прагне себе знайти, утвердитися й 

усвідомити своє місце у світі. Місто має можливість зберігати і передавати з покоління в покоління 

інформаційні, культурні коди, що є основою цивілізаційного розвитку. Михайлина Деревоєд у творі «Будинок 

на Аптекарській» є однією з центральних персонажів у кодуванні таємниці родини – створення чудодійного 

елексиру, який робить людину сильнішою й невразливою для ворогів. Пошуки рецепту цього незвичайного 

препарату й становлять з одного боку детективну інтригу твору, а з іншого є ланкою, що допомагає встановити 

звязок між різними поколіннями. Сакральність образ міста набуває завдяки системі таємниць, які зберігає 

кожен об’єкт художнього простору.  

Цікавим у плані представлення міста Хмельницького початку ХХІ ст. є погляд на нього іншої 

головної героїні – Ляни. Вона народилася тут і провела кілька дитячих років, однак через розлучення батьків 

змушена була виїхати до Києва. Згодом, вже дорослою, вона відкриває для себе рідне місто по-новому. В 

романі О. Саліпи місто постає як жива істота, і воно є одним із ключових образів: «Місто прокидалося. Ляна 

йшла повільно й роздивлялася навколо: таким вона Хмельницький не пам’ятає» [5, с. 9]. Варто відзначити, 

що відчуття й сприймання міста суголосні психічним візіям та переживанням  молодої жінки. У дитинстві для 

Ляни «Хмельницький був великим базаром. …. Місто виглядало ніби великий вокзал – місце, де треба 

перебути тимчасово. Сіре, брудне, непривітне [5, с. 9]. Це як відголосок дитячих травм та почуттів, адже 

напружені стосунки між батьками часто ставали причиною душевних катаклізмів та переживань. Тому саме 

таким, сірим і брудним, видавалося довкілля дівчинці. 

Через два десятиліття «Хмельницький був інакшим. … Ляна вдихала повітря на повні груди і 

дивувалася із того, яким затишним видається їй місто» [5, с. 10]. Саме тут, у місті дитинства, прагнула молода 

жінка знайти прихисток і спокій. Тому місто постає перед нею як надійний прихисток. У площину 

екзистенційного вибору письменниця переносить мотив подорожі, повернення героя на малу батьківщину, 

Авторка зміщує акценти тенденційного розвитку урбанізації із глобальних до рівня конкретної 

людини. Однією із проблем, до якої вона звертається, є проблема самотності людини у великому місті. 

Самотність – одна із сутнісних характеристик міського способу буття. Людина може вибирати коло 

спілкування і в той же час на неї покладається відповідальність і за такий вибір, і за свою самотність. 

Ольга Саліпа перш за все відобразила місто як середовище, де людина прагне себе знайти, 

утвердитися й усвідомити своє місце у світі. У той же час авторка не оминає і негативних процесів, пов’язаних 

із урбанізаційним розвитком, що супроводжуються втратою ціннісних орієнтацій, самотністю людини, 

агресивністю урбаністичного способу буття.  

Ляна блукає вулицями рідного міста, наче лабіринтами власної пам’яті. Повернувшись до нього, вона 

прагне утвердитися в його просторі, і віднайти втрачену рівновагу. Місто розгортається як маршрут, існує у 

точці присутності, у тісному колопросторі, викликаному у пам’яті оповідача. 

Світ спогадів не безмежний, він зводиться до кількох маршрутів, повторюваних дій, упізнаваних 

місць. Це фіксація особистісних переживань письменниці, пов’язаних із певним містом 

Ці спогади – це своєрідні віхи, які суспільство розставляє у власному минулому, однак справжня мета 

подорожі крізь минуле – сучасність. Вони потрібні для означування не хронології, а ідей, важливих для 

сучасності: «Будь-який історичний персонаж або факт, що проник у цю пам’ять, зразу перетворюється там на 

певне повчання, поняття, символ; він набуває змісту; він стає елементом системи суспільних ідей» [2, с. 343]. 

Авторка фрагментарно зображує міські пейзажі, вулиці, якими блукає героїня, згадуючи минуле. 

Сприйняття міста тісно пов’язане з душевними переживаннями, почуттями. Ляна прагне знайти відповідь на 

складні питання, які бентежать її душу. У прозі українських письменників знайшли відгомін основні тенденції 

духовного життя зламу ХІХ–ХХ ст., що визначалися філософськими позиціями А. Шопенгауера. Герої творів 

здебільшого прагнуть досягнути абсолюту шляхом вирішення цілого ряду складних філософських проблем: 

людина в умовах абсолютного відчуження від світу – проблема самотності, проблема сенсу людського буття, 

проблема цільності людської особистості. Предметом постійних мистецьких роздумів є різні аспекти стану 

самотності, переживання і усвідомлення його самою людиною. Героїні твору Ольги Саліпи Михайлина і Ляна 

переживають в кризовий момент свого життя й зчаста їхні роздуми перегукуються з атмосферою міського 

життя Проскурова – Хмельницького. 

Окрім опису центральної частини Хмельницького, де розвивається більша частина подій, авторка у 

романі зображує ще один район міста, який виник у другій половині ХХ ст. «Гречани виявилися 

мікрорайоном, забудованим стандартними «чешками» вперемішку з новобудовами. Де-не-де вздовж головної 

вулиці тягнулися довгі виробничі приміщення. Такий собі мікс спального району із промисловим» [5, с. 16]. 

Звичайно, особливого смислового навантаження у цьому описі ми не бачимо. Чому саме до цього району 

міста звернулася авторка невідомо, швидше за все хотіла «вийти за межі» центральної частини міста, яка 

превалює у розгортанні дії. 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Творчість Ольги Саліпи засвідчила подальше розширення тематичних горизонтів сучасної 

української прози та оновлення її жанрової палітри. Для образу міста у творі характерне семантичне 

навантаження, смислова концентрація, емоційна напруга, раціоналізм. Це насамперед місце самоствердження 

та самопізнання, територія екзистенційного вибору людини. Поява у «географічному» показнику української 

літератури нових локацій, безперечно, сприяє збагаченню й розширенню ідейно-тематичного спектра.  

Перспективи використання результатів дослідження 

Оскільки творча спадщина письменниці досить велика й різноманітна, але майже не досліджена, 

перспективу подальших наукових студій ми вбачаємо у комплексному аналізі белетристики Ольги Саліпи. 
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УДК 811.161.2`373.2 

ТОРЧИНСЬКИЙ М., ТОРЧИНСЬКА Н. 
Хмельницький національний університет 

 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ НАЗВ 
 
Незважаючи на наявність достатньої кількості досліджень, комплексної праці, в якій була б узагальнена інформація 

про граматичні особливості власних назв української мови, ще немає, хоча потреба в таких висновках беззаперечна, чим і 
визначається актуальність теми нашої наукової статті. 

Мета дослідження – систематизувати морфологічні та синтаксичні особливості пропріальних одиниць української 
мови. 

Під час роботи використано методи класифікації і систематизації (при групуванні власних назв), описовий із 
використанням стратиграфічного, генетичного, етимологічного, словотвірного, формантного, порівняльного та інших 
прийомів (для характеристики українського ономастикону) та прийом кількісних підрахунків (при визначенні продуктивності 
різних типів пропріальних одиниць). 

У процесі дослідження встановлено, що граматичні атрибути онімів нерозривно пов’язані з аналогічними ознаками 
загальних назв, однак доречно підкреслити і їхню специфіку. 

Зокрема, власні назви мають низку диференційних характеристик у виокремлені лексико-граматичних і граматичних 
категорій, а основними типами словозміни є відмінюваний (іменниковий та іменниково-прикметниковий), відмінювано-
незмінний (конструкція «іменник + іменник») та незмінний (передусім коли пропріальна одиниця комбінується з апелятивом, 
що вказує на денотат). Часто фіксуємо апелятивацію, рідше – плюралізацію онімної лексики. 

Для онімів домінантною є синтаксична роль підмета, додатка, означення, прикладки, обставини місця та звертання 
(за семантико-синтаксичними критеріями – субстанціальних суб’єктних, об’єктних й адресатних та вторинних атрибутивних, 
вокативних й адвербіальних локативних синтаксем). Саме для пропріативів характерні складені моделі, зокрема назви-
словосполучення і предикативи. 

У наступних студіях узагальнювального характеру можуть бути більш детально описані фонетичні, лексичні та інші 
особливості власних назв. 

Ключові слова: апелятивація, відмінювання, власна назва, плюралізація, синтаксична роль, структура. 

 

TORCHYNSKYI M., TORCHYNSKA N. 
Khmelnytskyi National University 

 

GRAMMATICAL FEATURES OF PROPER NAMES 
 
Despite the availability of a sufficient number of studies, there is still no comprehensive work that would summarize 

information about the grammatical features of proper names of the Ukrainian language. However, there is an indisputable need for 
such conclusions, which determines the relevance of the topic of our scientific article. 

The purpose of the study is to systematize the morphological and syntactic features of the proprietary units of the Ukrainian 
language. 

Methods of classification and systematization (to group proper names), descriptive method using stratigraphic, genetic, 
etymological, word formation, formant, comparative and other methods (to characterize the Ukrainian onomastіcon) and the method 
of quantitative calculations (to determine the productivity of different types of proper names) were used in the work. 

The study found that the grammatical attributes of onyms are inextricably linked with similar features of common names, 
but it is appropriate to emphasize their specificity. 

In particular, proper names have a number of differential characteristics in the definition lexico-grammatical and 
grammatical categories, and the main types of word change are declension (noun and noun-adjective), declension-invariant 
(construction "noun + noun") and invariant (especially when the proper name is combined with an appellative indicating a denotation). 
We often record the transition from a proper name to common names, less often – the pluralization of onyms. 

The syntactic role of simple subjects, objects, attributes, appositions, adverbial modifiers of place and direct address is 
dominant for onyms (according to semantic-syntactic criterions – substantial subject, object and addressee and secondary attributive, 
vocative and adverbial locative syntaxes). Compound models, in particular phrases and predicates, are specific to proper names. 

Phonetic, lexical and other features of proper names can be described in more detail in the following generalized articles. 
Key words:  transition from a proper name to a common one, declension, proper name, pluralisation, syntactic function, 

structure. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Поділ слів на власні і загальні назви вважається мовною універсалією, оскільки чи не в усіх мовах 

світу спостерігається розмежування онімів та апелятивів. У зв’язку з цим мовознавці визначили низку 

критеріїв, за якими розрізняються ці дві групи лексики. Проаналізувавши основні праці вітчизняних і 

зарубіжних ономастів, ми виокремили диференційні ознаки власних назв, такі як індивідуальне називання 

одиничних об’єктів, вторинність онімів стосовно апелятивів, кількісне переважання онімів над апелятивами, 

вживання в ролі власних назв іменників або субстантивованих слів чи конструкцій, виконання пропріальними 

одиницями передусім називної функції, опосередкований зв’язок онімів із поняттями, енциклопедичність 

семантики власних назв тощо [8, с. 6–7]. 

https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-25-9
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На основі таких атрибутів було розроблено комплексну схему аналізу онімів, яка в удосконаленому 

вигляді складається із трьох блоків: денотатно-характеристичного (групування за характером та іншими 

особливостями денотатів), етимолого-словотвірного (визначення етимології, способу творення, семантики 

твірної основи, мотивації та інших ознак) та функціонального (опис особливостей використання онімів у 

різностильових текстах та аналіз їхніх кодифікаційних ознак). Серед 38 пунктів такої комплексної 

характеристики онімів є лише один, що безпосередньо стосується граматичних ознак: 38) відмінювання [4]. 

 

Аналіз досліджень та публікацій 

Безперечно, у вітчизняному мовознавстві на такі атрибути раніше вже зверталася увага. Наприклад, 

процес становлення словозмінних форм ойконімів української мови схарактеризувала в дисертації 

С. Л. Авдєєва [1], а загалом особливості відмінювання власних назв – М. М. Торчинський [5], який також 

аналізував і синтаксичні функції пропріативів [6], зазначивши, що на функціонування власних назв як засобів 

вираження членів речення або ототожнюваних із ними понять звертали увагу С. П. Бевзенко, Ф. І. Буслаєв, 

І. Р. Вихованець, О. Х. Востоков, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко, Г. Пауль, О. М. Пєшковський, 

О. О. Потебня, К. Ф. Шульжук, П. Ф. Фортунатов та інші дослідники. 

 

Постановка проблеми 

Незважаючи на наявність достатньої кількості досліджень, комплексної праці, в якій була б 

узагальнена інформація про граматичні особливості власних назв української мови, сьогодні немає, хоча 

потреба в таких висновках беззаперечна, чим і визначається актуальність теми нашої наукової статті. 

Мета дослідження – систематизувати морфологічні та синтаксичні особливості пропріальних 

одиниць української мови. 

Матеріал і методи дослідження. У процесі дослідження використано методи класифікації і 

систематизації (при групуванні власних назв), описовий із використанням стратиграфічного, генетичного, 

етимологічного, словотвірного, формантного, порівняльного та інших прийомів (для характеристики 

українського ономастикону) та прийом кількісних підрахунків (при визначенні продуктивності різних типів 

пропріальних одиниць). 

Висновки зроблено шляхом узагальнення морфологічних і синтаксичних атрибутів українського 

ономастикону. 

 

Виклад основного матеріалу 

Морфологічні ознаки власних назв ґрунтуються насамперед на виокремленні частин мови. Оскільки 

основною функцією онімів є номінативна, то їх і кваліфікують як іменники (навіть якщо тип відмінювання 

інший). Насамперед розрізняються лексико-граматичні категорії: назви істот і неістот (перші – в основному 

антропоніми, зооніми, міфоніми: Іван Котляревський, кінь Сивко; другі – решта пропріативів: річка Дністер, 

корабель «Черкаси»), слова з конкретним і абстрактним значенням (більшість онімів мають конкретне 

значення: медаль «Мати-героїня», Софійська площа, крім, наприклад, абстракціапелятивонімів: Є 

Народження й Смерть – два стовпи на Межі (Б. Олійник) ). Зазначимо, що збірних і речовинних онімів 

немає, а стосовно одиничності, то за своєю сутністю більшість власних назв є такими (Говерла, Шотландія), 

і лише окремі найменування ми можемо кваліфікувати як групові (газета «Вечірній Київ», торт «Празький»). 

Розмежування власних і загальних назв якраз і ґрунтується на індивідуальності названих одиничних 

денотатів і групуванні однотипних об’єктів, однак між цими розрядами можливий взаємообмін: апелятиви 

переходять в оніми (онімізація) і навпаки (апелятивація). 

Онімізація – це насамперед утворення власних назв шляхом власне семантизації, коли апелятив стає 

пропріальною одиницею без будь-якої зміни своєї форми (балада Т. Шевченка «Лілея», річка Ріка). У 

поетичному мовленні можливе функціонування в ролі власних назв чотирьох груп апелятивів без суттєвої 

зміни їхніх особливостей, і це: 1) назви осіб за родинною, соціальною, професійною віднесеністю, іноді – за 

характеристичними ознаками (Людина, Поет); 2) абстрактні поняття, зокрема назви основних філософських 

категорій (Вічність, Свобода), морально-ціннісних та інтелектуальних якостей людини (Добро, Честь), 

фізіологічних та психологічних станів людини (Любов, Туга), суспільних та міжособистісних відносин, 

становищ (Мир, Перемога); 3) назви предметів і явищ природного і штучного походження (Природа, Храм); 

4) назви часових і просторових понять (Небо, Час), причому «співвідношення онімних / апелятивних ознак у 

такому поетонімі прямо залежить від контекстуальних умов, ступеня семантичної трансформації 

денотативного значення» [9, с. 164].  

Протилежний процес – апелятивація, або деонімізація, тобто перехід власної назви в загальну без 

афіксації: Ампер → фіз. ампер, Галіфе → одяг галіфе [3, с. 46–47, 78]. Особливості апелятивації 

характеризували В. Д. Бондалєтов, В. М. Галич, М. В. Горбаневський, В. І. Ільченко, Т. Н. Кондратьєва, 

Г. П. Лукаш, В. М. Михайлов, В. А. Никонов, Є. С. Отін, Н. В. Подольська, О. В. Суперанська, І. В. Хлистун, 

М. К. Шаршова, Л. М. Щетинін та інші дослідники, і на основі їхніх висновків можемо стверджувати, що це 

явище простежується в науці, наприклад, у ботаніці (адоніс, нарцис ← античні міфоніми), зоології (метелик 

аполлон ← античний теонім, курка брахмапутра ← річка в Індії), фізиці (ньютон, рентген ← прізвища 
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відомих учених) чи хімії (хімічні елементи бор і тантал ← відповідно прізвище датського вченого та ім’я 

античного міфічного царя); на виробництві (мартен ← ім’я французького металурга, дизель ← прізвище 

німецького інженера), транспорті (пульман ← прізвище американського винахідника, фаетон ← ім’я сина 

бога сонця), у мистецтві (арлекін ← ім’я персонажа італійської «комедії масок», бостон ← найменування 

американського міста), спорті (марафон, регбі ← ойконіми), побуті (хуліган ← прізвище ірландця, який у 

ХVІІІ ст. прославився скандальною поведінкою; донкіхот – герой однойменного роману Сервантеса) тощо 

[8, с. 116–122]. 

У художньому мовленні, як зазначає І. В. Хлистун, «… перетворення на апелятиви онімів з 

позитивною чи нейтральною емоційно-оцінною семантикою є швидше винятком, ніж правилом у поетичному 

мовленні», а «найчастіше в такій ролі виступають міфоніми чи біблійні власні назви завдяки їх високій 

символічності» [9, с. 162–163]: ну яка нам різниця кого і за що салоїдом самоїдам на сміх нарече містечковий 

орфей ... (І. Римарук); тайна вечеря у нашому місті коли серед дванадцятьох один юда тайніша вдесятеро 

коли серед дванадцятьох ще десять юд (І. Калинець).  

Натомість в українській фразеології й пареміології деонімізація, за висновками Н. М. Пасік, досить 

продуктивна, оскільки, «… функціонуючи в мовленні, оніми здатні втрачати зв’язок із конкретними 

об’єктами й розвивати конотативні співзначення апелятивного характеру…» [2, с. 32]. Тому й узвичаєними є 

оніми з узагальненими значеннями оцінного змісту, на зразок: солоха – «роззява», хвиська – «надміру 

балакуча, пліткарка»; часто в цій ролі трапляються антропоніми (антипко в нім сидить), відантропонімні або 

відміфонімні присвійні прикметники (каїнова душа, химині кури) та ад’єктоніми (миколаївський чобіт, 

решетилівська толока). 

Власне морфологічні категорії онімів – це рід, число і відмінок. 

Категорія роду відмінюваних власних назв визначається, як і в апелятивах, насамперед на основі 

закінчень: до чоловічого роду належать іменники з нульовим закінченням (Дністер, Львів) та флексією -о 

(Дніпро, Петро); до жіночого – з нульовим закінченням (Прип’ять, Умань) та флексіями -а, -я (Вінниця, 

Тетяна), до середнього – із закінченнями -о, -е, -а, -я (Дубно, Полісся), а множинні форми роду не мають. В 

ад’єктивах рід визначається за стрижневим компонентом: наявним (Велика Севастянівка – жіночий рід) або 

прихованим (Нижнє – середній рід, бо село). У незмінних вітонімах категорія роду залежить від статі 

іменованого об’єкта (філософ Дені Дідро – чоловічого роду, Мері – жіноче ім’я), а в пропріативах інших 

розрядів, зокрема топонімах, – від форми узагальнювального апелятива (Арагві – жіночого роду, бо річка; 

Капрі – чоловічого роду, бо острів; Онтаріо – середнього роду, бо озеро).  

Основна група загальних назв має дві числові форми, а для онімів така особливість характерна 

переважно для групових найменувань, наприклад, для етнонімів і катойконімів (кияни, українці), причому 

часто такі пропріативи у формі множини мають узагальнювальний апелятив (три «Голоси України» – три 

газети «Голос України»). Переважна ж більшість власних назв уживається лише в однині (Київ, Таврія), хоча 

трапляються і плюральні форми (Карпати, Прилуки). 

У літературі плюралізація онімів є художнім засобом, тому що «… більшість поетонімів у формі 

множини, виражаючи узагальнену ознаку, якість на основі узуальних конотацій, завдяки високому 

семантичному потенціалу і здатності до символізації стають ядром художньо-образних, тропеїчних побудов» 

[9, с. 160]. Найбільш часто плюралізуються антропоніми: Йому рушники вишивали дві Ганьки і п’ять Варвар 

(Л. Костенко), Гриміли пишні і бучні паради нових Тимурів і Аттіл (В. Симоненко); міфоніми: Виходять з моря 

Афродіти ... (Є. Летюк), Йшли батьки, як новітні Геракли ... (Л. Забашта); топоніми: Ходять Африки й жовті 

Азії… (А. Малишко), Дай блакиту своїх Дунаїв і дніпрову зелену вроду ... (А. Малишко) та іншими розрядами 

пропріальної лексики: То білі лебідки чи наші дівчата виходять, Живі Джіоконди з десятого класу, либонь... 

(Л. Забашта); Міріади, мабуть, коней тих у космосі – Коней – Сонць ... (І. Нехода).  

Плюралізація власних назв може супроводжуватися і їхньою апелятивацією, що лише підсилює 

стилістично-виражальні можливості таких конструкцій: Наш гріх судитимуть віки За беріїв, за Соловки ... 

(І. Світличний), Поетня з брехливими пегасами... на Парнас спішила навпрошки (А. Таран) [8, с. 113–116]. 

Відмінкові форми онімів не відрізняються від аналогічних структур апелятивів першої (Десна, 

Марія), другої (Дмитро, Ужгород) і третьої (Волинь, Керч) відмін; трапляються й незмінні пропріативи 

(наприклад, жіночі прізвища на -о або приголосний: Ліна Костенко, Алла Мазур; географічні назви 

іншомовного походження: річка Конго, місто Тбілісі), і на основі таких ознак усі власні назви поділяємо на 

три групи: відмінювані, незмінні й відмінювано-незмінні. 

Відмінювані пропріальні одиниці мають словозмінну парадигму переважно іменникового типу – 

фіксуємо форми сингулярні чоловічого (Дунай, Ігор), жіночого (Румунія, Тиса), спільного (імена Женя і 

Саша), середнього (Запоріжжя, Поділля) роду або плюральні (Альпи, Суми), які можуть бути і складними 

(Бог-Отець, ім’я Марія-Терезія) та складеними (фрегат «Гетьман Сагайдачний», газета «Факти і 

коментарі»). Також рідко трапляються і сингурально-плюральні конструкції (Королівство Нідерланди, 

комедія Д. Голумбевського «Любов і блогери»). 

Менш продуктивний прикметниковий тип відмінювання, градація якого подібна до попереднього: 

сингулярний чоловічого (місто Кропивницький, прізвище Яворницький), жіночого (печера «Кришталева», 

прізвище Ярова) та середнього (ойконіми Берегове, Рівне) роду або плюральний (збірка П. Маліша «Блаженні 
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та грішні», пельмені «Скандинавські») різновиди. Реєструємо також іменниково-прикметникові форми 

чоловічого (Голубий Ніл, Панас Мирний), жіночого (Біла Церква, Західна Європа), середнього (Нове Місто, 

Чорне море) роду однини або множинні структури (Бермудські острови, місто Жовті Води). Зазначимо, що 

такими можуть бути й багатокомпонентні оніми (Базалійське професійне училище, Лук’янівський слідчий 

ізолятор, Об’єднані Арабські Емірати, Почаївська Божа Матір). 

Епізодично, насамперед серед ідеонімів, фіксуємо числівниковий (пісня групи «Фантом-2» «Двоє», 

п’єса І. Карпенка-Карого «Сто тисяч») і займенниковий (кінофільм С. Клапіша «Він і вона», пісня Меловіна 

«Ти») типи відмінювання, а також комбінований, коли поєднуються названі вище форми (кінофільм М. Грессі 

«Ти і твій безглуздий приятель» – займенниково-прикметниково-іменникове відмінювання; журнал «7 + 7я» 

– числівниково-іменникове). Зазвичай такі найменування не відмінюються, тобто замість речення Переглянув 

«Його і її» і «Тебе і твого безглуздого приятеля» прийнято використовувати мовну формулу Переглянув 

фільми «Він і вона» і «Ти і твій безглуздий приятель». Це твердження не стосується моделей «порядковий або 

кількісний числівник + іменник» (пісня О. Пономарьова «198 000 раз», фільм Дж. Мактірнана і М. Крайтона 

«Тринадцятий воїн») та «узагальнено-якісний займенник + іменник» (пісня С. Бабкіна «Моє кохання», 

телепередача «Моя правда»), в яких компоненти легко утворюють відмінкові форми. 

Відсутня словозміна в незмінних пропріативах, до яких належать:  

1) оніми, які функціонують разом з апелятивом - родовим поняттям, що змінюється, хоч і не є 

структурним компонентом найменування (на картині І. Айвазовського «Дев’ятий вал», на материку Євразія). 

Як бачимо, таким чином фактично будь-яке найменування, вжите разом із співвідносною загальною назвою, 

може бути кваліфіковане як незмінне; 

2) незмінні за формою одиничні власні назви, похідні від прислівників або іменників іншомовного 

походження, абревіатури, конструкції, вжиті в непрямих відмінках (місто Баку, оповідання 

М. Коцюбинського «Дорогою ціною»,  кафе «Смачно!», ТСН ← «Телевізійна служба новин»); 

3) оніми-предикативи (пісні «Галя по садочку ходила», «Реве та стогне Дніпр широкий»). 

У відмінювано-незмінних конструкціях комбінуються обидва компоненти, причому можливостей їх 

поєднання є настільки багато, що ми обмежимося лише окремими типами, такими як: 

за характером стрижневого слова – іменниковий (Організація Об’єднаних Націй, серія «Словники 

України»), прикметниковий (шоколад «Молочний з родзинками», горілка «Українська з перцем»), 

числівниковий (кінофільми А. Шабі «Мільйон років до нашої ери» та В. Чигинського «Перший після Бога») і 

займенниковий (пісня АІО «Ми з тобою», телеканал «Наше кіно»); 

за кількістю елементів – дво- (фільм Т. Ткаченка «Гніздо горлиці», «Цирк на воді»), три- (Кубок 

Великого Орла, Океан Гермеса Тринайвеличнішого на Меркурії), чотири- (Ансамбль українського фольклору 

«Берегиня», Союз держав Центральної Африки) і багатослівні («Інструкція про нагородження за відкриття, 

винаходи та раціоналізаторські пропозиції», Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України); 

за типом синтаксичного зв’язку – поєднані за допомогою керування (роман О. Гончара «Берег 

любові», п’єса Г. Квітки-Основ᾽яненка «Сватання на Гончарівці») чи прилягання (телепередача «Імперія 

кіно», Гора Піко на Місяці). 

Відмінювано-незмінні структури фіксуємо серед космонімів (Канал Антей на Марсі, супутник 

«Космос-122»), прагматонімів (санаторій «Перлина Півдня», корабель «Ріхард Зорге»), ідеонімів (журнал 

«Географія у школі», Собор Архангела Гавриїла) та ергонімів (Банк міжнародних розрахунків, Військово-

Морський флот України), рідко – із-поміж вітонімів (Галина Біденко, Марія Матіос) і топонімів (Мис Доброї 

Надії, ПікШевченка). 

Основною є модель «іменник + іменник» (Літопис Самовидця, Театр на Подолі), проте трапляється 

й багато інших назв, на зразок: збірник наукових праць «Минуле і сучасне Волині» – прикметниково-

прикметниково-іменникова; збірник наукових праць «Актуальні питання антропоніміки» – іменниково-

прикметниково-іменникова; роман О. Забужко «Польові дослідження українського сексу» – іменниково-

прикметниково-іменниково-прикметникова [5; 8, с. 257–300]. 

Таким чином, власне морфологічні особливості онімної лексики передусім пов’язані із плюралізацією 

та апелятивацією пропріативів, а також можливостями їхньої словозміни. 

Синтаксичні параметри власних назв, на нашу думку, орієнтовані насамперед на функцію таких слів 

у реченні і частково – на будову складених пропріальних одиниць. 

За критеріями традиційного синтаксису оніми найбільш часто вживаються в ролі: 

простих підметів, якими в основному є вітоніми (Іванченко сьогодні відсутній; Рябко вилежується 

на сонці), вітопоетоніми (…облюбовує собі Перун місце для капища (І. Калинець); Соломія не відривала очей 

від берега (М. Коцюбинський) ), артірольоніми (Із картини Рафаеля таємниче усміхається Джоконда; 

Яскраво на сцені у виставі «Лісова пісня» за твором Лесі Українки виглядав Перелесник), рідше – елементи 

інших онімних розрядів («Кобзар» чи не найчастіше був настільною книгою українців; На заході нічного неба 

виднівся Юпітер). Лише з онімів складаються власне називні речення, «що є назвами установ, книг, журналів, 

картин, газет, музичних творів, написами на вивісках та ін., напр. Міністерство освіти і науки України; 

Рівненський державний гуманітарний університет, Собор (назва роману О. Гончара)» [10, с. 131]; 
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вітоніми, топоніми й космоніми можуть бути головними членами підметового типу в односкладних 

номінативних реченнях інших типів (Он Дністер; Онде Полярна зірка; Ось і Петро); 

складених підметів, засобами вираження яких є дво- або багаточленні пропріативи (Конституція 

України – основний документ нашої держави; Тарас Григорович Шевченко народився на Черкащині), проте 

в мовознавстві часто подібні конструкції кваліфікуються як прості підмети, зважаючи на те, що виражаються 

вони лексично невільними словосполученнями; 

додатків, виражених, як і підмети, вітонімами (Я зустрів Івана на вулиці; Діти подарували Олені 

Михайлівні квіти), вітопоетонімами (…Чайковським сповниться душа (П. Воронько); Не піднімав очі на 

Чурая (Л. Костенко) ), артірольонімами (Петрика Пʼяточкіна із мультфільму знають, мабуть, усі діти; 

Станіславу Боклану вдалося передати увесь трагізм українського народу при виконанні своєї ролі у фільмі 

О. Саніна «Поводир») та іншими пропріативами (Молодь зустрічала Новий рік; Пишаюся своєю Україною); 

означень, причому неузгоджені виражаються формами родового відмінка переважно вітонімів (Твори 

Ірен Роздобутько дуже популярні серед читачів; Діти уважно слухали розповідь про Ісуса Христа), рідше – 

інших пропріативів (Поїзд на Київ відправляється із другої колії; Люблю хати древлянського Полісся 

(Л. Костенко) ), а узгоджені – ад’єктивами відвітонімного походження (Маріїна пісня зачарувала всіх: 

Гнідкова спина блищала від поту), причому «не є узгодженими означеннями прикметники та їх еквіваленти, 

що є складовими фразеологічного чи стійкого синтаксичного словосполученнями, напр.: ахіллесова п’ята,... 

Кривий Ріг,... Рівненський державний гуманітарний університет...» [10, с. 97]; 

прикладок, серед яких власні назви особливо поширені, вказуючи на видові складники стосовно 

родових, які можуть бути виражені всіма онімними полями: вітонімами (Ми познайомилися із куратором 

нашої академгрупи Наталею Миколаївною; Покровителькою мисливців у римлян була богиня Діана), 

топонімами (Найвищою в Україні є гора Говерла; Село Іванівка недавно увійшло до складу нашої 

територіальної громади), космонімами (Відстань від Землі до її супутника Місяця становить приблизно 

400 000 км; Сузір’я Оріон – одне з найпомітніших на небосхилі), прагматонімами (Фірмовий поїзд 

«Подільський експрес» курсує за маршрутом Київ –Кам᾿янець-Подільський; Ми купили телевізор «Філіпс»), 

ідеонімами (Дядько Самійло не був ні професором, ні лікарем, ні інженером (О. Довженко); Семикласники із 

задоволенням прочитали повість М. Стельмаха «Щедрий вечір») та ергонімами (Із магазину «Таврія-Б» 

дівчата вийшли, задоволені покупками; У Лізі чемпіонів «Динамо» зіграє з командою «Фенербахче» із 

Туреччини). Лише в окремих випадках прикладками є апелятиви, а пропріальні одиниці – пояснюваними 

словами (Гуртом схвильовані і раді зійшли по сходах інституту в своїм зеленім Київ-граді (П. Воронько); 

Вийшла я на Княжу гору глянути на красень Львів (А. Турчинська) ); 

обставинами місця, основними засобами вираження яких є топоніми (Їдемо відпочивати в Хорватію; 

Дунай впадає в Чорне море) і топопоетоніми (Я люблю у Софіївці думать… (В. Симоненко); В Холодній 

Балці ніч відьмача… (М. Вінграновський) ), рідше – інші пропріативи (Усі продукти ми придбали в АТБ; Ілон 

Маск планує відправити космічні кораблі й на Марс); 

звертаннями, які не є членами речення, проте часто виражаються вітонімами (– Іване Петровичу, 

зачекайте мене; - Куди йдеш, цигане?), топонімами (– Європо, ой як важко було передбачити війну на твоїх 

просторах; – Думаю про тебе, Україно!) й ідеонімами (- Грай, Марку, грай! (Л. Костенко); Далека Сербіє, ти 

снилася мені… (М. Нагнибіда) ). Окремі мовознавці виокремлюють звертання-речення (вокативні речення) – 

«однослівні речення, виражені кличним відмінком іменника, що самостійно передають нерозчленовані думки, 

почуття, волевиявлення» [10, с. 146], де в ролі головного члена передусім фіксуються антропоніми 

(«- Остапе!..» – з розпукою кличе душа. – «Соломіє!..» – доноситься до неї крик серця (М. Коцюбинський) ). 

Значно рідше, іноді в поєднанні з апелятивами, пропріальні одиниці можуть бути засобом вираження 

й інших членів речення: 

складених підметів, які виділяються усіма мовознавцями, наприклад, соціативних (Юра з Сьомкою 

зриваються й біжать (Ю. Смолич) ), з вибірковим (Один із Гутенюків, наймолодший, відстав від гурту) чи 

кількісним (У класі було три Наталі) значеннями або семантично неподільних (Початок Великого посту 

цього року припав на 1 березня); 

складених іменних присудків (із дієслівною зв’язкою або без неї), виражених переважно 

антропонімами (Наш керівник – Василь Вікторович), етнонімами (Ми – слов’яни) або топонімами (Це місто 

– Одеса), причому в таких реченнях часто лише порядок слів допомагає розмежувати підмет і присудок. Не 

зафіксовано власних назв у ролі простого дієслівного, складеного дієслівного, складного (подвійного) 

присудків та головного члена присудкового типу дієслівних і прислівникових односкладних речень; 

обставин часу (Від Різдвяного посту аж до Стрітення зима була особливо сувора), способу дії 

(Літак важко, як Змій Горинич, відірвався від злітної смуги), міри і ступеня (Землі у нього, як в Калитки), 

причини (Через Галю юнак зовсім втратив голову), допусту (Незважаючи на Покрову, мати пішла в поле), 

причини (Гнат зрадів, побачивши Настю та сина, і заплакав (М. Коцюбинський) ) та умови (Відпрацювавши 

рік на полігоні «Укроборонпрому», юнак міг претендувати і підвищення по службі); 

вставних і вставлених конструкцій, які не є членами речення і в складі яких оніми вказують, 

наприклад, на джерело повідомлення (Не всі учні, на думку Марії Семенівни, могли б упоратися з цим 
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завданням) або подають додаткову до основного змісту інформацію (Невже й справді йде покоління отаких 

сухарів безчуттєвих, раціоналістів беземоційних? (Чув десь Лобода й про таке) (О. Гончар) ). 

На основі семантико-синтаксичного підходу до аналізу речення можемо відзначити вищу 

продуктивність власних назв у складі таких синтаксем, як субстанціальні суб’єктні (Іван сіяв жито), об’єктні 

(Тарас Шевченко писав свій «Заповіт» важко хворим) та адресатні (Марині Миколаївні подарували 

відеокамеру), вторинні атрибутивні (Річка Рось – права притока Дніпра), вокативні (Як тебе не любити, 

Києве мій!) та адвербіальні локативні (Хлопці купалися в Дніпрі). 

Не так часто фіксуємо пропріативи як засоби вираження предикатів якості (Те море – Чорне), 

субстанціальних інструментальних («Бураном» чоловік переправився через протоку), вторинних модальних 

(На радість Іванові, автобус трохи проїхав, а потім таки зупинився) та адвербіальних синтаксем часу (Під 

Різдво вдарив мороз), причини (Розгубившись від зустрічі з Оксаною, Богдан довго не міг промовити 

жодного слова), мети (Намагаючись затримати Степана, жінка вигадувала для нього все нові і нові 

запитання), умови (Не прочитавши творів Тараса Шевченка, ти не можеш вважати себе справжнім 

українцем) і допусту (Всупереч віщуванням старої Одарки, молода сім’я жила дружно). 

Таким чином, власні назви найбільш часто вживаються в синтаксичній ролі простих підметів, 

додатків, неузгоджених означень, прикладок і обставин місця, яким у семантико-синтаксичній структурі 

речення відповідають субстанціальні суб’єктні, об’єктні й адресатні та вторинні атрибутивні, вокативні й 

адвербіальні локативні синтаксеми. Переважно ці функції виконують вітоніми (зокрема антропоніми, теоніми 

й етноніми), топоніми й окремі групи космонімів, ідеонімів, ергонімів та прагматонімів [6; 8, с. 124–130]. 

Звернемо увагу й типологію складених власних назв, до яких належать: 

оніми-словосполуки, тобто поєднання повнозначного слова зі службовим (переважно 

прийменником), і це найчастіше мікротопоніми (Біля озера; За ставом), ідеоніми (пісня гурту «Тартак» 

«Понад хмарами»; роман М. Омера «У пітьмі») та ергоніми або прагматоніми (ресторан «Від пуза»; кіоск «У 

Богдана»); 

оніми-словосполучення, тобто безприсудкові структури, які можуть бути простими 

(двокомпонентними) сурядними (банк «Фінанси і кредит»; роман М. Стельмаха «Хліб і сіль») або підрядними 

(казка Ш. Перро «Кіт у чоботях»; смт. Стара Синява) та багатокомпонентними сурядними (фільм 

В. Зеленського «Я, ти, він, вона»; українська народна казка «Сонце, Мороз і Вітер»), підрядними (Перший 

діловий канал; Північний Льодовитий океан), сурядно-підрядними (роман Л. Уоллеса «Вічний мандрівник, або 

Падіння Константинополя»; монографія І. Желєзняк «Рось і етнолінгвістичні процеси 

Середньонаддніпрянського Побережжя») або підрядно-сурядними (Архів-музей літератури і мистецтва 

України; Міжнародний конкурс піаністів і скрипалів імені П. І. Чайковського) конструкціями; 

оніми-речення, зокрема прості неускладнені (роман Є. Ліра «Підземні ріки течуть»; пісня 

О. Пономарьова «Я люблю тільки тебе») й ускладнені (книга М. Семпл «Де ти поділась, Бернадетт?»; пісня 

гурту «Enej» «Там, біля тополі, калина росте»); складні складносурядні (книга Л. Таран «Айвенго, або 

чоловіки – це…»; вірш Л. Костенко «Дощ полив, і день такий полив’яний…»), складнопідрядні (книги  

Б. Кауфмана «Вгору сходами, що ведуть вниз» та І. Карпи «Як виходити заміж стільки, скільки хочете»), 

безсполучникові (романи М.-Л. Аньєса «Вибачте, на мене чекають» та Г. Крук «Хто завгодно, тільки не я») 

та складні синтаксичні конструкції (романи І. Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» та 

Г. Корогодського «Як розтринькати мільйон, якого немає, й інші історії єврейського хлопчика»), що найбільш 

поширені із-поміж ідеонімів [7, с. 223–233]. 

Із синтаксисом пов’язані й окремі стилістичні фігури, наприклад, ампліфікація: Вогнистий Данте й 

бронзовий Шекспір, Сумний Тарас, важкий Буонарроті Перевернули землю з давніх пір ... (І. Малкович); 

анафора: Русь, о Русь! Мечами ти хрестилась У кривавій віковій борні. Русь, о Русь! В огні ти народилась, 

Падала, підводилась в огні (П. Дорошко); антитеза: Здалось мені: не Кордільєри – Карпати рідні навкруги 

(Л. Дмитерко); епіфора: Впізнала вбитих ... Бо – з України. Всі з України (Р. Лубківський); оксиморон: І 

зловтішно блима Мефістофель із очей розп’ятого Христа (Н. Віргуш); порівняння: У рай, як на Голгофу, йдем 

(І. Світличний) тощо. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Як бачимо, граматичні атрибути онімів нерозривно пов’язані з аналогічними ознаками загальних назв, 

однак доречно підкреслити і їхню специфіку. 

Зокрема, власні назви мають низку диференційних характеристик у виокремленні лексико-граматичних 

і граматичних категорій, а основними типами словозміни є відмінюваний (іменниковий та іменниково-

прикметниковий), відмінювано-незмінний (конструкція «іменник + іменник») та незмінний (передусім коли 

пропріальна одиниця комбінується з апелятивом, що вказує на денотат). Часто фіксуємо апелятивацію, рідше – 

плюралізацію онімної лексики. 

Для онімів домінантною є синтаксична роль простого підмета, додатка, означення, прикладки, 

обставини місця та звертання (за семантико-синтаксичними критеріями – субстанціальних суб’єктних, 

об’єктних й адресатних та вторинних атрибутивних, вокативних й адвербіальних локативних синтаксем). 

Саме для пропріативів характерні складені моделі, зокрема назви-словосполучення і предикативи. 
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У наступних студіях узагальнювального характеру можуть бути більш детально описані фонетичні, 

лексичні та інші особливості власних назв. 
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ЩЕРБАК О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

КІНОДИСКУРС ЯК ДВОРІВНЕВА СИСТЕМА СКЛАДНИКІВ:  

ФУНКЦІЙНИЙ ПОГЛЯД 
 
Статтю присвячено проблемі моделювання структури кінодискурсу з функційного погляду. Висвітлено сутність 

поняття «кінодискурс» та з’ясувано його зв’язки із суміжними термінами, зокрема спростовано доцільність ототожнення таких 
понять, як «дискурс фільму», «телекінематографічний дискурс» і «кінематографічний дискурс» із кінодискурсом і доведено 
гіперонімність останнього. Обґрунтовано доцільність застосування функційного підходу до моделювання структури 
кінодискурсу з опертям на положення методики дискурс-аналізу та ідею про діадичність структури дискурсу як такого. 
Запропоновано зважати на дворівневість комунікації в кінодискурсі і, відповідно, виокремлювати в ньому екто- та 
ентоскладники (приклад продемонстровано на матеріалі документального кінофільму про Василя Стуса «Ваш Василь»). 

Ключові слова: кінодискурс, етноскладник, ектоскладник, кінотекст, кінодіалог, кінорепліка, кінотрейлер, кіноанонс, 
кінослоган. 
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FILM DISCOURSE AS A TWO-LEVEL SYSTEM OF COMPONENTS:  

A FUNCTIONAL VIEW 
 
The article is devoted to the problem of modeling the structure of film discourse from a functional point of view. 
The author explained the essence of the concept of “film discourse” and clarified its relationship with related terms. The 

article denies the expediency of identifying such concepts as “telecine cinematographic discourse” and “cinematographic discourse” 
with film discourse. The material proves the hyperonymic status of film discourse. It has been noticed that scientists use the following 
terms in film discourse studies: film text, film dialogue, film replica, film trailer, film announcement and film slogan. It has been 
determined that film dialogues, film replicas and film slogans are among them of a purely verbal nature. Movie texts, along with movie 
trailers and movie announcements, accumulate verbal and other semiotic signs. It is established that the connections between the 
groups of these concepts show the transition from the largest to the smallest: 1) film text – film dialogue – film replica; 2) film trailer 
– film announcement – film slogan. 

The expediency of applying a functional approach to modeling the structure of film discourse based on the provisions of 
the methodology of discourse analysis and the idea of the dyadic nature of the structure of discourse as such is substantiated. 
However, it is also suggested to take into account the two levels of communication in film discourse (external level – collective author 
/ audience; internal level – addressee character and addressee character) and to distinguish between ecto- and entocomponents. 

Entocomponents are film texts with film dialogues and film lines. These are products of communicative activity that have a 
certain meaning and semiotic form that can convey this meaning. They are also marked by integrity, completeness and perform a 
variety of discourse functions, in addition to advertising. 

Ectocomponents are film trailers, film announcements and film slogans, because they are the products of communicative 
activities that have their meaning and semiotic form, while being relatively complete and concise with a focus on the implementation 
of primarily advertising function. 

It is determined that ento- and ectocomponents in the structure of film discourse interact with each other on the principle 
of hierarchical subordination. Ectocomponents are subordinated to ethnic components, despite the fact that external components 
have a wider functional palette. 

It is proved that the relations between ento- and ectocomponents are established approximate identity, because movie 
trailers and movie announcements are almost always created on the basis of pre-borrowed frames, episodes and cues / dialogues 
from the main movie text. This was confirmed by a comparative analysis of the language organization of the film trailer and the film 
text of the documentary “Your Vasyl”. 

Key words: film discourse, entocomponent, ectocomponent, film text, film dialogue, film replica, film trailer, film 
announcement, film slogan. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Як запевняє Т. Духовна, «лінгвісти, які займаються проблемами кінодискурсу…, говорять про його 

взаємозв’язок із поняттями “кіносценарій”, “кінотекст” і “кінодіалог”, останнім із яких, своєю чергою, 

відводиться роль фрагментів кінодискурсу. Однак чіткого уявлення про складові компоненти цього 

різнорідного утворення доки не сформовано» [2, с. 64]. Відтак виникає необхідність у розробленні рівневої 

моделі структурної організації кінодискурсу з виокремленням чітких критеріїв розмежування його рівнів на 

ґрунті застосування принципів функційного методу, що «передбачає дослідження мови в дії, у процесі 

функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць і явищ» [8, с. 10]. Остання теза 

увиразнює актуальність пропонованої розвідки, оскільки допоки в науковій практиці моделювання структури 

кінодискурсу здійснювалося з опертям лише на дефінітивні обсяги елементів відповідного термінологічного 

поля, залишаючи поза увагою їхній функційний потенціал. 
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Аналіз досліджень та публікацій 

Уже понад півсторіччя феномен кінодискурсу перебуває у фокусі уваги лінгвістів, відповідні 

дослідження яких зазвичай проводяться з опертям на постулати семіотики кіно, інституційний період якої, за 

словами М. Шейхані, І. Фаяз, А. Надері, розпочинається якраз із виходу у світ статті про фільм «Молодий 

містер Лінкольн», опублікованій у французькому журналі «Кінематографічні записки» у 1970 році [17, c. 520]. 

З того часу й до сьогодні генерацією лінгвістів неодноразово робилися спроби дефінувати поняття 

«кінодискурс» та встановити його зв’язки з низкою суміжних термінів (Я. Андроцопоулос, Е. Вассиліу, 

М. Дінель; Д. Гайданка, І. Котова), обґрунтувати підходи до виокремлення типологічних різновидів 

(Д. Бордвелл; Г. Слишкін, М. Єфремова), змоделювати структурну організацію (Т. Духовна, С. Зайченко, 

О. Колодіна, Н. Матушевська, І. Федотова). Якщо ж виконання перших двох завдань уже знаходиться на 

завершальній стадії наукових пошуків, то третє завдання все ще потребує знайдення інструментів для 

успішного розв’язання.  

 

Формулювання цілей статті 

Мета статті – розроблення рівневої моделі структурної організації кінодискурсу з урахуванням 

функційної скерованості його складників. Реалізація окресленої мети можлива шляхом поетапного виконання 

таких завдань: 1) висвітлити сутність поняття «кінодискурс» та з’ясувати його зв’язки із суміжними 

термінами; 2) обґрунтувати доцільність застосування функційного підходу до моделювання його структури; 

3) презентувати рівневу модель структурної організації кіно дискурсу (із залученням матеріалів українського 

документального фільму «Ваш Василь»). 

Методологія дослідження передбачає залучення як загальнонаукових, так і спеціальних 

лінгвістичних методів. Із масиву методів першої групи в роботі використовуємо насамперед метод 

спостереження, а також методи аналізу, синтезу й узагальнення, що в цілому прислужилися у висвітленні 

теоретичних положень наукової розвідки. Одним із провідних методів другої групи став функційний метод із 

його методикою дискурс-аналізу, що разом із загальнонауковим методом моделювання посприяли презентації 

рівневої моделі структурної організації кінодискурсу. 

 

Виклад основного матеріалу. 
У науковій літературі мають місце випадки ототожнення терміна «кінодискурс» із такими термінами, 

як «дискурс фільму», «телекінематографічний дискурс», «кінематографічний дискурс», перші два з яких до 

наукового обігу ввели P. П’яцца, М. Беднарек та Ф. Россі, а останній – Я. Андроцопоулос [14, c. 458]. Однак, 

на думку М. Дінель, подібні експланаторні операції є дещо сумнівними, у зв’язку з чим дослідниця 

рекомендує «не плутати кінодискурс із кінематографічним дискурсом, що поєднує низку кінематографічних 

прийомів, які вивчаються насамперед поза лінгвістикою» [15, c. 42]. Погоджуючись із цією тезою та повністю 

схвалюючи позицію Я. Андроцопоулоса, згідно з якою «“кінематографічний” та “телекінематографічний” 

насамперед указують на відмінність, пов’язану із середовищем поширення фільмів» [13, c. 140], яким може 

бути кінотеатр чи телебачення відповідно, ми схильні вважати кінодискурс гіперонімічним терміном до 

понять «кінематографічний дискурс» та «телекінематографічний дискурс» і трактувати його як особливий 

різновид інституційного дискурсу, що представляє собою комплекс лінгвістичних, теле- та / або 

кінематографічних, а також комп’ютерних та інших семіотичних інструментів, об’єднаних для 

аудіовізуальної презентації ідеї та реалізації інтенцій колективного адресата кінокомунікації в різних жанрах 

і формах об’єктивації. Своєю чергою, дискурс фільму є «приватним випадком» кінодискурсу, тобто охоплює 

різні форми об’єктивації лише одного конкретного фільму за допомогою інструментів кінодискурсу.  

Для позначення форм представлення фільму як елемента аудіовізуальної культури в лінгвістичній та 

лінгвосеміотичній парадигмах зазвичай використовуються такі поняття з першою частиною «кіно», як власне 

фільм, або кінотекст, а також кінодіалог, кінорепліка, кіносценарій, кінотрейлер, кіноанонс, кінослоган тощо 

(див. праці Х. Нгуен,Н. Чепінські, Ц. Томсон, Х. Харрисон). Оглядово здійснимо визначення дефінітивного 

обсягу зазначених термінів. 

Найбільш активно вживаним у науковій літературі є термін «кінотекст», під яким утрадиційовано 

розуміти «постановочний фільм, що складається з образів, що рухаються, та статичних, мовлення, усного та 

писемного, шумів та музики, що особливим чином організовані та перебувають у нерозривній єдності» [9, 

с. 136], хоч українська дослідниця Д. Гайданка вважає його суто вербальним елементом кінодискурсу [1, 

с. 73], додаючи, що таку ж ґенезу мають і кінодіалоги, кінорепліки, кіносценарії. Ми цю позицію підтримуємо 

лише частково, вважаючи, що суто вербальну природу все ж мають лише кінодіалог (як частина вербальної 

організації кінотексту, що презентує / моделює розмову двох персонажів), кінорепліка (як фраза, виголошена 

одним персонажем у кінодіалозі), кіносценарій (як основа вербальної організації кінофільму або текст у його 

вузькому розумінні). Свою чергою, кінотекст, услід за даними «Словника кінознавства», ми інтерпретуємо не 

як власне-фільм, а як «внутрішню структуру та організацію будь-якого фільму…, що концептуалізує його 

систему смислів» [16], виступаючи при цьому складником кінодискурсу, відзначаючись контекстуальністю, 

антропоцентричністю, інтерактивністю, динамічністю та наявністю макросеміотичних одиниць, 

виокремлення яких ґрунтовано «на соціо-семіотичному й ситуативному визначеннях дискурсу, зв’язок між 
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якими опосередкований усвідомленням контексту як лінгвокогнітивної категорії, що дозволяє пояснити, з 

одного боку, спосіб впливу соціокультурних чинників на структури тексту / дискурсу і, з іншого, – роль 

дискурсу у формуванні контексту» [6, с. 79], а також на прагматичній умові, що полягає у «взаємній 

орієнтованості його учасників на інтеракцію, спільну розробку семіотичної структури дискурсу» [6, с. 79]. Це 

означає, що кінотекст синтезує в собі як вербальні складники, так і складники іншої семіотичної ґенези.  

Такі терміни, як «кінотрейлер», «кіноанонс» і «кінослоган» також пов’язані з кінодискурсом і 

кінотекстом, проте вони представляють собою «фрагменти або монтаж фільму, … призначені для того, щоб 

спонукати аудиторію подивитися чи послухати пропоновану постановку» [16], тобто виступають своєрідними 

«текстами про кінотексти», відрізняючись лише довжиною матеріалу та кількістю знаків у ньому. Так, 

кінотрейлер – це «невеликий відеоролик, який складається з коротких і зазвичай найбільш видовищних 

фрагментів фільму та використовується для анонсування або реклами цього фільму» [16]. Кіноанонс – це 

«попереднє оголошення про наступний фільм» [16], проте, на відміну від кінотрейлеру, є коротшим за часом 

трансляції (2–3 хв. проти 30–40 сек.). Кінослоган виступає елементом кінотрейлера й кіноанонса та 

представляє собою акустично та / або графічно оформлену фразу, що зазвичай репрезентує основну ідею 

рекламованого фільму, тобто майже повністю відповідає класичному розумінню поняття «слоган» (див. праці 

В. Зірки, Т. Ковалевської, А. Ковалевської-Славової, Н. Кутузи, Д. Добровольської, Л. Дядечко, О. Лещенко, 

О. Макєдонової, М. Славінської, Н. Улітіної та ін.).  

Наведені дефініції, попри наявні в них відмінні риси, все ж мають кілька об’єднувальних стрижнів. 

По-перше, вони номінують феномени та явища однієї сфери життєдіяльності, тобто пов’язані з 

кіноіндустрією. По-друге, їх пов’язує наявність мовного конструкта, без якого реалізація зазначеними 

феноменами різноманітних функцій, у т. ч. і впливових, виявилася би неможливою, оскільки наукою 

доведено, що ««основним засобом сугестії (як різновиду впливу. – О. Щ.) уважається слово, підкріплене 

невербальними елементами» [10, с. 26]. По-третє, ознаки, презентовані у вищепредставлених визначеннях 

(див., напр., у дефініції «кінотекст» ідеться передусім про інформативність і структурно-смислову 

завершеність), указують на наявність сенсових перетинів із поняттям дискурсу, під яким прийнято розуміти 

«семіотичний простір, що містить вербальні та невербальні знаки, орієнтовані на обслуговування певної 

комунікативної сфери, а також тезаурус прецедентних висловлень і текстів» [11, с. 21], через що в будь-якому 

дискурсі, зокрема й у кінодискурсі, акумулюються й реалізуються всі функції мови, виокремлені 

Р. Якобсоном [12, с. 193–230]. Це якраз увиразнює доцільність застосування саме функційного підходу до 

моделювання структури кіно дискурсу, що й становить основне завдання нашої розвідки. 

Як відомо, функційний метод є одним із методів лінгвістики, розроблений у межах її прагматичної 

парадигми [8, с. 10], особливістю якого є застосування методики аналізу дискурсу (або дискурс-аналізу), що, 

зрештою, корелює з об’єктом розроблюваного нами дослідження. Своєю чергою, дискурс-аналіз, як помічає 

А. Загнітко, своїми джерелами має структуралізм, семіотику, аналіз наративів, етнографію; аналіз 

мовленнєвого спілкування; аналіз мовленнєвих актів; соціолінгвістику; опрацювання тексту з погляду 

психології та штучного інтелекту, лінгвістику тексту [3, с. 16]. Завдяки доробку цих наукових напрямів 

ученим удалося змоделювати узагальнену структуру дискурсу, що зазвичай складається із двох рівнів, що, 

проте, можуть по-різному номінуватися. Так, у концепції Т. ван Дейка дискурс є поєднанням макро- 

(глобальної) та мікроструктури (локальної) [3, с. 14]. О. Куликова радить розглядати структуру дискурсу в 

синтагматичному та парадигматичному вимірах, наголошуючи, що за першого підходу його основними 

конституентами є дискурсний складник та дискурсний оператор, а за другого – лінгвістичні маркери та 

інтенційно-фокусні маркери, що вказують на траєкторію переміщення уваги учасників комунікації в ході 

розгортання дискурсу [7, с. 12–15]. І. Корольов узагалі вважає, що «структура дискурсу припускає наявність 

двох діаметрально протиставлених ролей – мовця та адресата, а сам процес мовного спілкування 

розглядається в цих двох перспективах» [5, с. 292].  

Ми у своїх спробах моделювання також спираємося на ідею про діадичність структури дискурсу як 

такого, проте наполягаємо, що для реалізації цієї операції щодо кінодискурсу все ж варто зважати на 

характерну для нього дворівневість комунікації, що Д. Гайданка пояснює «наявними колективним автором / 

глядацьким загалом на зовнішньому рівні і персонажем-адресантом та персонажем-адресатом на 

внутрішньому рівні» [1, с. 71]. Додамо, що актуалізація зазначених рівнів комунікації в кінодискурсі може 

відбуватися як імпліцитно, так і експліцитно, у зв’язку з чим пропонуємо скористатися префіксоїдами 

давньогрецького походження та виокремлювати в структурі кінодискурсу енто- та ектоскладники. 

Енто – «перша частина складних слів, що відповідає слову внутрішній» [16], на підставі чого 

ентоскладник структури кінодискурсу інтерпретуватимемо як продукт комунікативної діяльності, що має 

певний зміст і семіотичну форму, здатну передати цей зміст, а також відзначається цілісністю, завершеністю 

й виконує різноманітні дискурсні функції, крім рекламної. Відтак ентоскладником кінодискурсу насамперед 

є кінотекст і його фрагментарні конструкти – кінодіалог і кінорепліка. До ентоскладників кінодискурсів 

логічно вналежнити й субтитри, тобто «написи в нижній частині кадру кінофільму, перев. із перекладом 

тексту» [16], оскільки субтитри, на нашу думку, є лише графічними репрезентантами кінореплік.  

Екто – «перша частина складних слів, що відповідає слову зовнішній» [16]. Відповідно ектоскладник 

– це також продукт комунікативної діяльності, що має свій зміст і семіотичну форму, які, проте відзначаються 
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відносною завершеністю та лаконічністю та скеровуються на реалізацію передусім рекламної функції, тобто 

ектоскладники забезпечують рекламу ентоскладникам кінодискурсу. Цілком зрозуміло, що таким 

функційним потенціалом наділено кінотрейлери, кіноанонси та кінослогани, сенсовий обсяг яких до певної 

міри збігається із сутністю поняття «реклама», що моделюють у маркетингу акронімом AIDA, «де A – 

Attention (привернення уваги), I – Interest (збудження зацікавленості), D – Desire (активізація бажання), A – 

Action (спонукання до дії)» [4, с. 209].  

Варто також відзначити, що енто- та ектоскладники в структурі кінодискурсу не існують незалежно 

одне від одного. Між ними вбачається принцип ієрархічної підпорядкованості, оскільки першорядну роль у 

конструюванні кінодискурсу посідають ентоскладники – насамперед кіносценарій, що відзначається суто 

лінгвальною природою, за ним іде кінотекст зі своїми елементами, що є продуктом презентації попередньо 

складеного кіносценарію, а завершують процес презентації кінодискурсу його ектоскладники, причому в 

різній послідовності залежно від обраного каналу поширення. Закцентуємо також і на тому, що між енто- та 

ектоскладниками встановлюються відношення т. зв. наближеної тотожності, адже кінотрейлери та кіноанонси 

практично завжди створюються на основі попередньо запозичених кадрів, епізодів і реплік / діалогів з 

основного кінотексту, що, проте, відзначаються найвищим рівнем комунікативного впливу. Наприклад, у 

документальному українськомовному фільмі «Ваш Василь» кінотекст і кінотрейлер мають таку спільну 

репліку: Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім – росіян. 

Проте в кінотексті вона доповнюється логічно пов’язаними з нею репліками головного персонажа: Я говорив 

з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка склалася в 

Києві, особливо щодо молодих митців. Ці підозріливі арешти створюють ґрунт для страшних аналогій. У 

кінотрейлері за розглядуваною нами реплікою звучить репліка вже з наступної сцени, виголошувана іншим 

персонажем: Це провокація.  

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Кінодискурс є гіперонімом до суміжних із ним понять – кінотекст, кінодіалог, кінорепліка, 

кінотрейлер, кіноанонс, кінослоган, із-поміж яких перші три ми вналежнили до ентоскладників кінодискурсу, 

а другі – до його ектоскладників. Наші спостереження також дали підстави казати про функціонування цих 

складників у структурі кінодискурсу за принципом ієрархічної впорядкованості з реалізацією відношень т. зв. 

наближеної тотожності.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо в детальному лінгвосеміотичному аналізі енто- та 

ектоскладників кінодискурсу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЙНО-СТИЛЬОВОГО РІЗНОБАРВ’Я ПОЕТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ЦИМБАЛЮКА КРІЗЬ ПРИЗМУ АВТОРСЬКОГО 

РЕДАГУВАННЯ 
 

Стаття присвячена вивченню та опису теоретико-методологічних засад поняття «саморедагування» та його 
інтерпретації у поетичній творчості сучасного українського письменника-хмельничанина Михайла Цимбалюка. Зокрема його 
другої виправленої та доповненої збірки поезій «Ближні обрії» (2019; 2021). Основою дослідження є нові, переосмислені як 
поезії, так і цілі розділи. Здійснено диференціацію та аналіз збірок відповідно до жанрової специфіки та тематико-мотиваційних 
особливостей, де прослідковується рефлексія особистого світосприйняття відповідно до різних чинників. Серед яких 
проявляється як громадська діяльність, що спрямована на врахування запитів конкретного читача і суспільства в цілому, так 
і культурна, яка представлена усвідомленням ролі власного, доведеного в процесі саморедагування твору до якісного рівня, 
як складника інтелектуального й духовного простору нації. 

Ключові слова: авторське редагування, збірка «Ближні обрії», Михайло Цимбалюк, мотив поезії, поезія, 
саморедагування, тематика. 
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CHARACTERISTICS OF THE IDEOLOGICAL AND STYLE VARIETY OF 

MYKHAILO TSYMBALYUK’S POETIC CREATIVITY THROUGH THE PRISM OF 

THE AUTHOR’S EDITING 
 
The article is devoted to the study and description of the theoretical and methodological foundations of the concept of ‘self-

editing’ and its interpretation in the poetic work of the modern Ukrainian writer from Khmelʹnytsʹkyy Mykhaila Tsymbalyuka and his 
second corrected and supplemented collection of poems ‘Near Horizons’ (2019; 2021), in particular. The bases of the research are 
new, reinterpreted poems as well as whole chapters. Collections have been differentiated and analyzed according to genre specifics 
and thematic and motivational features, where the reflection of personal worldview is followed according to various factors. Among 
them, both public activity is manifested, which is aimed at taking into account the requests of a specific reader and society as a whole, 
and cultural activity, which is represented by the awareness of the role of one’s own work, brought to a qualitative level in the process 
of self-editing, as a component of the intellectual and spiritual space of the nation. 

The second edition of the author’s collection is distinguished by its composition, in particular, the number of poems varies. 
The total number of which is 62, in contrast to the previous one, i.e. 55. There are a significant number of new poems, as well as the 
absence of certain works. We also record new chapters that describe the early work of the poet. It is these processes that testify to 
the phenomenon of creative rethinking, which is the result of the influence of certain biographical, social, philosophical, political, and 
economic factors. 

The study of the self-editing of the lyrical works of Mykhailo Petrovych Tsymbalyuk proves that the public activity of the 
author was always aimed at taking into account the requests of a specific reader and society as a whole. The writer always pays 
attention to the most relevant topics of human existence, through the prism of his own observation, autobiographical processes. In 
addition, it is worth noting the cultural aspect, which is primarily represented by the awareness of the role of one’s own work, brought 
to a qualitative level in the process of self-editing, as a component of the intellectual and spiritual space of the nation. Each individual 
poem in the collection is certainly an individual idea, which is reflected both in the theme of the reprint and in the linguistic and 
stylistic world of the poet-writer. 

Keywords: author’s editing, collection ‘Near Horizons’, Mykhailo Tsymbalyuk, motif of poetry, poetry, self-editing, subject. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Творча діяльність, а особливо письменницька вимагає оригінальності, натхнення і, безумовно, 

трудомісткої та наполегливої праці над собою. У її процесі письменник безпосередньо вирішує складні 

поставленні перед собою завдання, що акумулюють глибоке розуміння життя, здатність бачити і розуміти як 

людей, так і їхні характери, усвідомлювати зміст подій, які відбуваються навколо нас, та перспективи 

розвитку людського суспільства. Письменнику, зокрема поету, необхідно бути не тільки художником слова, 

але і мислителем, громадянином у найглибшому і повному сенсі цих слів.  

 

Виклад основного матеріалу 

А. М. Носко зазначає, що, незважаючи на чималу кількість нових творчих намірів, які потребують 

наполегливого опрацювання та словесного оформлення, письменники не перестають звертатися й до тих 

творів, що вже вийшли друком, прагнучи подарувати їм «нове життя». Процес перевидання, виходячи з 

сучасного потрактування цього терміну, не обходиться і без складової саморедагування. І хоча одностайності 
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в тлумаченні поняття «перевидання» й досі немає, наявні визначення в будь-якому випадку пов’язують його 

змістове наповнення з коригуванням [2; 278].  

Вперше увагу на проблему перевидання художніх творів авторами побіжно звернула В. М. Галич у 

своїх напрацюваннях, присвячених творчості Олеся Гончара, що в подальшому сприяли заснуванню наукової 

школи з питань дослідження авторського редагування. С. Антонова трактує його як «кожну нову публікацію, 

що відрізняється від попередніх мінімум номером друкарського замовлення або ж змінами як змісту 

(основного тексту), так і оформлення» [4; 478], М. Тимошик дає власне визначення: «Це кожне наступне 

видання випущеного раніше твору або збірки творів, незалежно від часу, місця і видавця першого видання та 

змін у його змісті, структурі чи оформленні» [4; 351]. Удосконалюючи власний текст, автор аналізує й оцінює 

написане, відтак змінює його структуру, концепцію героїв та сюжетних ліній, скорочує або розширює розділи, 

добирає стилістично доречніші звороти й точніші слова, виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки 

тощо [3]. 

Варто зауважити, що для літературного процесу перевидання, де трапляється саморедагування у 

будь-якому тлумаченні цього поняття, сприймається як новий оригінальний, цілісний продукт розумової 

діяльності автора. Оскільки, письменник бере орієнтири на нового сучасного читача збірки, відкинувши все 

те, що «не варто тепер навіть читання, не то передруку» [2; 19]. Як результат цього – неоднорідність 

структурного наповнення збірки, що безумовно має свої корективи, зокрема, ідейно-тематичного наповнення 

та потребує окремого дослідження. 

На сьогодні творчий ковчег Хмельницької обласної організації поповнився ще одним напрацюванням 

поета, прозаїка, журналіста, краєзнавця, автора десяти збірок поезій, оповідань, новел, гуморесок та 

флейтонів, літературних казок – Михайла Петровича Цимбалюка, а саме, його другим, доповненим виданням 

збірки «Ближні обрії» (2019, 2021).  

У загальному збірка поезій має своєрідний зміст, що вирізняється ідейно-тематичною та жанровою 

специфікою, який ще більше привертає увагу простого читача. За розмірами книга невеликого формату 

(10*14*0,7), обкладинка цупка, кольорова, посередині вгорі міститься інформація про автора, нижче – назва 

книги та тлі природи, рідних обріїв автора. 

Друге видання збірки Михайла Петровича вирізняється композицією, зокрема, варіюється кількість 

поезій, загальна кількість яких 62 [6], на противагу попередньої – 55 [5]. Трапляється й значна кількість нових 

віршів, до прикладу: «Викликаю на себе вогонь», «Дві дочки», «З юнацьких щоденників», «І ми проходимо цей 

шлях», «Мости лежатимуть мостами», «Солдат», «Тобою повняться вітрила снів», «Чому ти йдеш?» «Я 

для тебе». Крім того, варто зауважити, що деякі поезії відсутні у другому виданні збірки: «Повернення», 

«Такий в житті буває день». Саме ці процеси, свідчать про явище творчого переосмислення, що є 

результатом впливів певних біографічних, соціальних, політичних, економічних чинників. 

Оновлена збірка поезій «Ближні обрії» в основному наповнена творами класичних жанрів, проте 

трапляються й комбінаторні у вигляді акровіршів.  

Ліричні твори автора відзначаються домінуванням філософських мотивів, зокрема, швидкоплинності 

часу, людського життя, що, безперечно, проявляються із перших сторінок збірки, до прикладу поезія «Жити». 

Автор не лише відчуває суть поняття часу, але й рамки та відповідальність: «… Стільки б жити, стільки б 

жити… / Та … Батьківству внука / встигнути б навчити…» [6; 3]. Відзначаються й сильні віхи ретроспекції, 

через які М. Цимбалюк задається питаннями трактування психологічних процесів, зокрема «пам’яті» у поезії 

з такою ж назвою. Автор крізь призму дитинства, утворює на означення пам’яті значну кількість 

метафористичних оказіоналізмів: «пам’ять-листопад», «пам’ять-первоцвіт», «спомин-дощ»; використовує 

й цікаві порівняння, на кшталт: «… Є пам’ять… / Мов камінчики на дні…» [6; 12]. Варто звернути увагу й на 

поезію «Листолік», що, на противагу першому виданню, залишила тематику, проте значно розширила обсяг 

та вираження. Письменник у своєму творі вдається до назвотворчості місяців за принципом їх вияву. Саме 

тому, описуючи плинність часу, він вплітає у поетичну канву чудові назви з початковою основою «листо-», 

що, беззаперечно, в українській символіці має значення волі, сили життя, звідси: «листобуй», «листопрій», 

«листомор», «листостій» [6; 28-29]. 

У перевиданій збірці досить виразно виокремлюється й інтимна лірика, яка підкреслює й увиразнює 

переосмислення автора, щодо певного абстрагування. Ліричний герой частіше звертається до поняття любові 

в різних аспектах її впровадження. Зокрема, періодично спостерігається опис любові батька до дитини, 

спровоковані традиціями сучасних весільних обрядів, до прикладу: «Батькове танго»[6; 31]. У поезії 

промовисто постають мотиви родоводу: «новим пагінцем в родоводі росте», батьківства: «тепер на руках 

захищатиме внука»; та безперечно емоцій: «…У доні сльозина фатою прикрита…», «… А батько поважно 

тримається в рамах…» [6; 31].  

Варто звернути увагу й на поезією «Дві дочки» [6; 42], як наслідок певних внутрішніх переоцінок 

значення дитини у батьківському серці. Автор піднімає питання релігійно-філософської доктрини, зокрема 

безсмертя через перевтілення, з одного тіла в інше, зазначаючи: «А згасне (серце, власне життя) – в їхніх 

дітях повторюсь / поміж Золотоношею й Заверцем» [6; 42]. Топонімікон ще раз наголошує на певних 

чинниках, що є наслідком змін біографічних відомостей, щодо локацій доньок після одруження, що 

темпорально вплітаються та співвідносяться саме з другим виданням збірки.  
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Почуття любові до жінки зосереджені у таких поезіях як: «Такий в житті буває день», «Погляд пані», 

«Тобою повняться вітрила снів», «Я для тебе». Автор для своєї дружини є: «займистим листопадом», і 

«серпневим зорепадом», «ніжним снігопадом». Поезія, присвячена любові до жінки, безумовно, має нотки 

невимовної поваги, оскільки ліричний герой незважаючи на те, що задається питанням: «У моїх просинатись 

обіймах, / незнайомко знайома, могла б?» [6; 55], – сам собі у наступних віршах під час звертання-присвяти 

коханій жінці відповідає: «… твою приємлю сивину, / не заплету в ній сорому і болю. / Якщо втечу від тебе – 

на війну, / і задля тебе виживу на міннім полі» [6; 62]. 

Якщо звернути увагу на пейзажну лірику М. Цимбалюка, то варто зауважити, що чітко фіксується 

градація не лише опису природи, інфраструктури міських та сільських околиць, але й проринають дещо 

глибші нотки. Автора цікавлять і хвилюють актуальні процеси сьогодення, зокрема урбанізації, проте як вияв 

возвеличення міст, до прикладу, поезії: «В осінньому Харкові», «У Зарваниці». Саме у цих поезіях 

відчуваються провідні мотиви великого мегаполіса та захоплення ним, їх красою, неспокоєм, глибокою 

історією, старовиною, водночас й інтенсивним життям. 

На противагу цьому, на особливе місце заслуговує поезія «Місто без трамваїв» [6; 38], що є по суті 

перехідним моментом між концептом «місто-село», оскільки описується негативна діалектика розвитку 

інфраструктури міст, що чітко відчувається в строфах: «… В цій текстурі згубилися первісні мури…», 

«Склобетонні причепини в себе приймає, / та душа знемагає в терті пересиченім шин…», «От у юності 

марились місту трамваї… / В урбанічнім старінні – собі вже здається чужим» [6; 38].  

М. Цимбалюк звертається до проблеми зменшення кількості сільського населення, в поезіях 

«Пустка», «Нежива вулиця», «Крайня хата». У творах досить відчутні віхи проспекції, зокрема, автор 

декілька разів направляє сприйняття читача по тому чи іншому шляху, часто сприйняття починає 

формуватися ще до читання тексту. Саме такою силою наділені назви, заголовки та епіграфи, які виступають 

нарівні з тематикою, проблематикою. Це по-суті певні сигнали, які формують дотекстову та передтекстову 

візуалізацію у свідомості читача. Поет чітко вказує й зазначає причини, пов’язані з цим, у строфах віршів: «З-

за димів не вернулася молодь, / скуштувавши міського життя» [6; 22]; проте відчувається сум та спустошення 

по відношенню до рідної місцини, що проринає у якості метафористичної паралельності: «собачий ланцюг 

мов обірвана нитка» [6; 20]. У цих творах проявляється ностальгія, любов до рідної землі, переоцінка як 

поняття «сьогодення», так і «минулого». 

Громадянська лірика представлена творами: «Мова волі», «Майданівська Січ», «Герої не вмирають». 

У творах такого спрямування письменник вдається до змалювання історичних подій минулого, до прикладу: 

«… Сто раз нам кров’ю, / за рідну мову горло заливали, / та десь кровинка западала зеренцем, / й земля по-

українськи знов буяла» [6; 69]. Чітко прослідковуються й мотиви війни, що, безперечно, викликані сучасними 

політичними умовами та подіями на Сході нашої держави: «… Словами і мовчанням, / з мечами й автоматами 

/ ідуть і повертаються / з щитами й на щитах» [6; 72]. У поезіях автор використовує антропонімікон на 

означення відомих постатей, що увійшли в історію як перші загиблі в Революції Гідності: Юрій Вербицький, 

Михайло Жизневський, Сергій Нігоян [6; 75]. Пориви душі військового, всі переживання та перипетії війни 

висвітлені у віршах: «Полковник», «Солдат», «Окопи», «Куля», «Моя війна».  

Акровірші ще більше відкривають душу та основні настрої, оскільки, крім вмілого оперування 

словом, в них вимагається акумулювання основної думки. М. П. Цимбалюк скомпоновує слова, які читаються 

як: «Вітчизна», «Родина». Мотиви творів та проблематика цілком співвідноситься з основою (назвою), 

запропонованою автором. 

Перевидання збірки поповнилося розділом під назвою «З юнацьких щоденників», що включає в себе 

6 поезій, які, безперечно, є явищем переоцінки творчості самого автора, до прикладу, такі вірші: «Якби 

прокинувсь ти, Шевченку», «Люблю напередодні Новоріччя» та ін. У юнацькі роки (1981-1984) домінують 

мотиви майбуття, крізь призму найближчих пріоритетів, типу: школа-вчителі; дружба, рід, Шевченко.  

Варто зауважити на особливостях ритмомелодики поезій М. Цимбалюка, що у деяких віршах 

підкреслює тематику та додає певного тону, насамперед це стосується використання алітерації, епіфори. 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі 

Дослідження саморедагування ліричних творів Михайла Петровича Цимбалюка засвідчує, що 

громадська діяльність автора завжди була спрямована на врахування запитів конкретного читача і суспільства 

в цілому. Письменник завжди приділяє увагу найактуальнішим темам: буття людини, як філософської 

доктрини; почуття любові у різних аспектах її вираження; людини – громадянина своєї держави. Проте, крізь 

призму власного спостереження, автобіографічних процесів, найоригінальнішими методами та прийомами. 

Кожна окрема поезія збірки, безумовно є індивідуальним задумом, що відображається як в тематиці 

перевидання, так і в мовно-стилістичному світі поета-письменника. Крім того, варто відзначити й культурний 

аспект, що представлений передусім усвідомленням ролі власного, доведеного в процесі саморедагування 

твору до якісного рівня, як складника інтелектуального й духовного простору нації. 
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EXPRESSIVE MEANS IN ENGLISH-LANGUAGE ONLINE MEDIA (BASED ON 

ARTICLES ABOUT THE WAR IN UKRAINE)  
 
The problem of expressiveness has been quite relevant for some time now. Scholars have been studying the expressiveness 

in various aspects since the 50s of the 20th century. However, there has been great interest in the research of this notion in mass 
media discourse. This is due to the fact that the media cover the largest audience in the Internet. It is difficult to imagine the scale 
of the information’s impact on the recipients, especially when it comes to the emotional aspect of a person. This is where the 
significance of expressiveness in the texts of mass media arises. 

The research is devoted to the study of expressive means in English-language online media based on articles about the war 
in Ukraine.   

This article considers the phenomena of expressiveness and expression and analyses the studies of mass media discourse 
and its peculiarities. It also demonstrates how authors use stylistic devices in mass media and the analysis of the pragmatic function 
of expressive means used in the text is provided, their impact on the reader, his thoughts, views, etc.  

Key words: expressiveness, expression, mass media discourse, discourse, media space.   

 

НАЗАРЕНКО О., ЯРМАК Д. 
Сумський державний університет 

 

ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН МЕДІА 

(НА ОСНОВІ ДОПИСІВ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ) 
  

У статті розглядаються експресивні засоби в англомовних онлайн медіа на основі дописів про війну в Україні. 
Пропонується погляд на такі явища як «експресивність» і «експресія». Розглядаються мас-медіа дискурс та саме поняття 
дискурсу. Також демонструється, як автори використовують стилістичні прийоми в засобах масової інформації, проводиться 
аналіз прагматичної функції виразних засобів, використаних у тексті, їх вплив на читача, його думок, поглядів тощо.  

Ключові слова: експресивність, експресія, мас-медійний дискурс, дискурс, медіапростір. 

 

Formulation of the problem 

In the English-language online media, there is now a tendency to highlight the situation in Ukraine on a 

permanent basis, the reason for which, of course, was the beginning of a terrible war due to Russian aggression. The 

news contains a large number of statements, opinions, ideas, views on certain events. Most of them are full of different 

means of expression, which have their own intensifying qualities in a sentence. This manifests a clearly directed 

communicative action, which is focused on the desire to influence the reader indirectly, to cause various feelings, 

psychological reactions and emotions.  

 

Analysis of recent scientific papers 

The problem of expressiveness has been studied by such scholars as Ch. Bally, V. A. Chabanenko, Zh. V. 

Koloiz, N. I. Boiko and others.   

 

The aim of the article is to analyze the notions of “expressiveness” and “expression”, to define mass media 

discourse, to study the peculiarities of expressiveness of the news discourse of the English-language online media and 

evaluate its pragmatic function.   

 

Presenting the main material 

The term “expressiveness” may seem quite easy to understand, but there are still no clear definitions of it in 

modern linguistics. The scope and content of this concept are not identical among different authors. Sometimes, the 

terms “expression” and “expressiveness” are perceived as synonymous. The definition of “expressiveness” and 

“expression” as representatives of the expressive function of the language are close, but not identical [1, p. 25]. 

Therefore, it is necessary to differentiate them.   

According to I. I. Kolomiiets, expression is a linguistic-stylistic category that is generated by imagery and is 

always evaluative; specific utterance, emphasized sensuality of language [2, p. 19]. The expression does not express 

anything, but only intensifies the effect of the uttered unit. Expression includes a whole range of different mental and 

social factors.  

Expressiveness, on the other hand, is already the intensified (increased, strengthened) expression, such a 

psychologically and socially motivated property of a linguistic sign that deautomatizes its perception, supports 
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sharpened attention, activates a person's thinking, causes tension of feelings in the reader [6, p. 6]. It becomes obvious 

that expressiveness has a broader meaning than expression.  Expressiveness plays a significant role in the stylistic 

aspect of the text. It manifests itself in various forms of distinctiveness.  

People use various stylistic devices that give brightness, imagery and emotionality to the made statement, 

forcing the reader to perceive the expressed more vividly and with maximum effect. In this regard, N. I  Boiko states 

that lexical expressiveness as a semantic supercategory is represented in language and speech by such subcategories 

as emotionality, evaluability, intensity, and parametricity. Imagery belongs to the main and defining, but optional 

categories [1, p. 11].  

Based on the previous statement by N. I. Boiko, the main components of expressiveness can be classified 

into: 

a) emotionality; 

b) evaluability; 

c) intensity;  

d) imagery.   

Here, emotionality stands for the ability to both experience one's actions, emotions and express them. 

Emotionality does not relate to expressiveness, but rather serves as a mean to create it. Evaluability helps to assess the 

speaker's attitude towards the subject of speech. Intensity accumulates a word or expression with its semantic 

saturation and it becomes reinforced. Imagery uses figurative language, often visually descriptive.  

The persuasive characteristic of expressiveness is due to the increased brightness and creativity of the 

transmitted message. Expressiveness is multicomponent and related to other phenomena included in the system of 

emotional information. It is the result of the interaction of evaluation, emotion and intensity. 

Nowadays, the tendency towards emotionality, evaluability, expressiveness and constant search for different 

ways of expressing oneself is characteristic of modern media discourse. I. H. Miroshnychenko defines media discourse 

as a socially determined linguistic phenomenon (the functional environment of which is the media space), aimed at 

the exchange of socially significant information [3, p. 43]. In order to implement their own ideas, journalists must 

focus the attention of readers on certain facts, events, problems, create the desired atmosphere of perception and 

interest around them, imagine an expressive assessment and fix it in the minds of readers, form in them a certain 

attitude to the problem, stimulate some practical actions for the addressee. We must also remember to separate the 

very notion of discourse from mass media discourse. Discourse is considered as an essential part of communication 

and therefore it is defined as a complex communicative phenomenon. From the point of view of professor K. S. 

Serazhym, discourse is, figuratively speaking, the life of the text in our consciousness, it is the superimposition of the 

information we receive from this text and our knowledge of the circumstances, the impulses of its generation on the 

mental-sensual information field of our individual “Myself” [4, p. 13]. The notion of “discourse” has been studied in 

linguistics since the 20th century. Today, it varies from researcher to researcher and this tells us about the ambivalence 

of its perception by the scientific community, as well as its polysemy. So, it is better to look for its original meanings 

in foreign linguistics, because it is there that this notion started to appear. For example, the Dutch linguist Teun A. 

Van Dijk in his study “Language. Knowledge. Communication” says that discourse of news is a product of the 

collective activity of a certain social community of people who are engaged in the collection, processing and spread 

of relevant, socially significant new information through the mass media [8]. Also, the British scientist Malcolm 

Coulthard distinguishes 2 types of “discourse”: verbal and written, but he notes that there is no universal division that 

could solve the problem of “discourse” [7].   

It would be also relevant to touch on the field of discourse realization, in our case it is the media space. O. 

M. Seleznova proposes a theoretical approach, according to which media space is a part of the information space that 

is localized by the corresponding material territory and non-material area, it determines the existence and activity of 

mass media (including digital media), it functions outside the inner world of a person, but performs direct and indirect 

informational influence on one’s consciousness [5, p. 363]. The constant presence of people in such informational 

space will result in the formation of their thoughts and views on various events taking place in one or another type of 

mass media discourse. Therefore, it is interesting to understand how the author influences the reader through the text.             

In this article, we take as an example various statements from British and American articles about the war in 

Ukraine. In many of them from such a media giant as BBC News, the use of verb phrases is often traced, e.g, “We 

were among those few citizens who tried to physically oppose the Russian invasion of our town," recalls Oleksii from 

Berdyansk, a Ukrainian port city that has been occupied by Russian forces since the first days of the war” [9]. The 

main purpose of news texts is to inform readers about what is happening in the world. At the same time, the thematic 

relevance of the news message determines its dynamics, and accordingly, the number of verb phrases. The greater 

their number, the more dynamic the text. Verbs and their derivatives determine the dynamics of the message, 

indicating changes. 

Another example is the spread of abstract words in English texts: “The city was besieged by Russian forces, 

bombarded day and night, targeted relentlessly and indiscriminately with Russian missiles” [10]. Using abstract 

words makes it possible to think objectively when there is no concrete subject. It causes the reader a need for 

imagination and so encourages him to reflect events in the brain in the form of imaginary signs.  
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A distinctive feature of English-language news is the presence of emotional and evaluative vocabulary. It is 

characteristic of journalistic style and modern media discourse. For instance: “We've seen on a daily basis now the 

terrible images of the way that the electrical grid in Ukraine has been battered by ballistic strikes and drone strikes 

from the Russians - they face the same threat and same challenge in the cyber domain,” Mr Docherty told the BBC” 

[11]. The descriptive epithet “terrible images”, or the repetition of “strikes” and the use of the word “threat” 

strengthen the reader's emotional perception and contribute to his subjective evaluation. The expressed has the intent 

to reinforce the audience's feelings and understanding of the current situation of the citizens of Ukraine.    

Authors often put important information in front, for example: “More than 1,500 new graves have been dug 

at a mass burial site near the southern Ukrainian city of Mariupol, according to an analysis of new satellite images 

carried out for the BBC” [12]. The indication of the main information at the beginning determines its importance in 

the sentence and strengthens the effect of the perception of the message. It makes the reader to process it first and 

foremost.  

Example of the use of reported speech (direct speech) in the text of the article was found: “Not all climate 

solutions are good for people. It's not just about cutting emissions, we must frame all our work about people and the 

world we are creating,” she told BBC News” [13]. “He has returned the compliment: "Ramzan, you are on fire!” he 

said in one of his social media posts” [14]. It has recently been noticed that people can often take the statement out of 

context and use that reported speech to quote someone. 

The active use of questions, exclamatory sentences as well as sentences containing rhetorical questions are 

also seen in large amount of articles throughout the mass media, e.g., “How much food has been shipped from 

Ukraine?” [15], or “Where has the food gone?” [15]. They serve to increase the level of emotional coloring, attracts 

the reader. The use of rhetorical questions makes the audience be open to trust the author and it enhances the 

expressiveness of certain parts of the text.              

In the analyzed texts, such syntactic features as long and complex (complex-subjunctive) sentences were 

noted, for example: “The weapon, known as a High Mobility Artillery Rocket System, or Himars, is one of 18 so far 

given to Ukraine by the US. It's part of a huge assistance package of $52bn (£45bn), which is twice as much as all 

other countries combined” [16], or the other one would be, e.g. “However, says Ben Barry, Senior Fellow for Land 

Warfare at the International Institute for Strategic Studies, Ukrainian forces have been making quite slow progress 

towards the city of Kherson” [17]. As we see, it is in complex sentences that the information is presented in the most 

complete way, without loss of meaning. The addressee pays attention to a more complex sentence structure, making 

more cognitive efforts to process information. The recipient retains attention on this sentence and as a result, it 

becomes marked in this element of discourse, and its pragmatic potential increases.  

We cannot also ignore the importance of using certain tenses in mass media news. Namely, the use of Present 

Continuous and Present Perfect, for example: “That's why everything that is happening now [strikes on infrastructure] 

is genocide. His task is for us to die, to freeze, or to make us flee our land so that he can have it” [18], and  “Russian 

President Vladimir Putin has publicly approved the evacuation of civilians from parts of Russian-occupied Kherson 

in southern Ukraine” [19]. The use of the Present Continuous and Present Perfect tenses implements one of the 

characteristics of a news message – novelty and relevance. The author reports on events that are happening now, or 

that happened recently, but have a current outcome. The recipient understands that this event is relevant at the time of 

publication of the message.  

Finally, I would like to note such an interesting finding as the use of the impersonal construction there + to 

be, which also has its own expressive character, e.g. “Now there are suggestions that Russia might be about to give 

up at least part of it as it prepares defensive lines for the winter” [20]. This construction is focused on a neutral form 

of information presentation. That is, so that the opinion of a specific author would not be expressed. But it cannot be 

assumed that the author’s opinion is completely absent when using it. The construction there + to be serves to convey 

to the reader the belief in the correctness of the statement, without indicating the opinion of a specific person.  

So, as we can see, attempts to make the material as attractive as possible push journalists to search for “fresh” 

vocabulary, use non-standard emotional and expressive units. In this case, emotionally colored vocabulary is an 

effective expressive mean of influencing the reader in publicist style texts.  

 

Conclusions 

Analysis of the notions “expressiveness” and “expression” showed that expressiveness is broader than 

expression. In the stylistic aspect, this is a property of the text that manifests itself in various forms of expressiveness. 

For this purpose, various stylistic devices are used to give brightness, imagery, and emotionality to the expressed unit, 

forcing the reader to perceive the picture in different forms of perception. Attention was paid to the problem of 

discourse, which includes various aspects of language and types of texts, including media texts, but is still an 

incompletely explored concept.  

Mass media play a key role as well in how information will be perceived and what effect it will have on its 

consumer. The process of forming opinions and views of the masses on various events and phenomena is carried out 

with the possible aim of realizing one's own goals and intentions. To do this, the authors of online publications resort 

to various linguistic means and stylistic devices. In general, media texts can be characterized as expressive, brightly 

colored, which have an implicit author's assessment. Its specific use increases the attractiveness of such texts for 
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recipients. Different constructions simplify the structure of sentences and shorten the distance between the author and 

the reader. This topic is relevant and promising for further research in the area of pragmatic effect produced by 

mentioned above expressive means and stylistic devices.  
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