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КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 

 

Професія юриста відноситься до типу професій «людина-людина», адже 

кожен правник консультує клієнтів, надає їм допомогу у тлумаченні законів, 

захищають їхні права та інтереси у суді тощо. Зрозуміло, що для людей даної 

професії потрібно використовувати максимум своїх знань у сфері комунікації: 

підтримка контактів, винайдення особливого підходу до людей, швидке 

знаходження спільної мови із співрозмовником тощо. Крім того, робота юриста 

передбачає наявність у нього навичок психолога, вихователя, тощо. На цьому 

етапі важливим постає питання врегулювання культури комунікації правника, 

адже мова – обличчя не тільки нації, а й обличчя та головний інструмент 

роботи людей даної професії.  

Останні публікації вітчизняних вчених доводять, що науковці вже 

розглянули дефініцію терміну «комунікативна культура правника», структуру, 

особливості, різновиди. Деякі аспекти питання комунікативної культури юриста 

розглядали такі вчені: І. Смирнова, О. Смирнова, В.В. Соколова, Є.В. Соколов, 

Г.М. Сагач, І.І. Тимченко, В.П. Барковський, О.В. Уварова, Г.В. Попова, 

В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Л. Васильєв, 

М.В. Костецький, В.М. Розін, Г.О. Юхновець, Г. Тараторкін, Бовдир О.С. та ін. 

Проте у даних роботах майже не приділяється увага проблемі реалізації 

нормативно-правового регулювання комунікативної культури юриста. 

Метою роботи є розгляд поняття «комунікативна культура юриста», її 

структури, а також висвітлення проблеми нормативної реалізації 

комунікативної культури в українському законодавстві. 

Із розвитком засобів і методів суспільної комунікації, у людей виникла 

потреба в осмисленні комунікативної культури як суспільного феномену. Це 

знайшло своє відображення у різних науках: філософії, культурології, 

соціології, психології, педагогіки, лінгвістики, політології тощо. 

Розкриваючи сутність поняття “комунікативна культура” необхідно 

охарактеризувати поняття “комунікація”, “професійна комунікація”,які тісно 

співвідносяться один з одним у межах досліджуваної проблеми. 

У Енциклопедії сучасної України надано наступне визначення: 

комунікація (від лат. communico – спілкуюся з кимось; повідомлення, зв’язок) – 

термін, що окреслює людську взаємодію у світі. У сучасній філософії 

комунікацію використовують як ознаку конструктивної взаємодії особистостей, 
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націй та етносів, що розгортається на основі взаємної толерантності й 

порозуміння [5].
 

Щодо професійних комунікацій досить влучно висловилася український 

науковець Бовдир О.С.: професійна комунікація – це специфічна форма 

взаємодії людей, що припускає їх спілкування, обмін думками, відомостями, 

ідеями і т.д., в процесі здійснення трудової діяльності в певній предметній 

області [3].  

Варто також зазначити, що у професійному спілкуванні юриста 

виділяють постійні і тимчасові комунікації. Постійні полягають у 

повсякчасному спілкуванні з колегами в професійному колективі: колегіальне 

обговорення проблем у правовій сфері, (комунікативна) взаємодія з особами, 

що вище за рангом, з підлеглими, спільне здійснення групою юристів різних 

видів робіт. Тимчасові комунікації полягають більшою мірою у спілкуванні з 

клієнтами, що звернулися за правовою допомогою. 

Як слушно, на мій погляд, стверджують більшість сучасних дослідників, 

поняття «комунікативна культура» є досить складним за структурою й 

інтегративним за природою. Так, дослідники І. Смирнова та О. Смирнова 

вичленували наступну систему понять, що виступають базовими для розуміння 

сутності комунікативної культури: 

 вербальна й невербальна комунікація; 

 функції мови й мовлення (інформаційна, агітаційна, емотивна, 

метамовна); 

 мовлення й мислення (внутрішнє й зовнішнє); 

 мовна ситуація, мотив висловлення; 

 мовна дія (комунікативний акт) і її етапи; 

 сприйняття мовлення і його стадії:  

 розуміння, зворотний зв'язок, контекст (експліцитний – вербальний і 

невербальний – імпліцитний); 

 форми мовної комунікації, типи мовної комунікації, види мовної 

діяльності; 

 модель мовної комунікації та її компоненти [4, с. 46-57]. 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що під комунікативною 

культурою ми розуміємо сукупність вмінь та навичок індивіда в сфері засобів 

спілкування та законів взаємодії між людьми, які сприяють взаєморозумінню, 

ефективному розв’язанню задач спілкування (в тому числі в юридичній сфері). 

Варто додати, що відсутність культури комунікації може призвести до 

професійної деформації юриста. Наприклад, слідчі, проводячи безліч годин у 

кримінальній сфері, поступово підсвідомо вбирає у себе  певні жаргонізми, що 



Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

5 

є одним із факторів вияву професійної деформації. Таким чином, вплив 

комунікативної культури правника на його діяльність важко переоцінити. 

Саме тому, на мою думку, є не останнім питання про поширення 

культури спілкування серед осіб, що обрали юридичну професію.  

На рівні студентської спільноти варто і надалі поширювати комунікативні 

можливості студентів, формувати вміння адекватного застосування їх у 

конкретній ситуації тощо через такі наукові дисципліни як: 

 юридична деонтологія/ вступ до спеціальності: юридична деонтологія; 

 професійна етика юриста; 

 психологія та педагогіка; 

 риторика;  

 українознавство; 

 українська словесність; 

 українська мова(за професійним спрямуванням);  

 тощо. 

Проте ми вважаємо, що найголовнішим є питання реалізації 

нормативного регулювання комунікативної культури юриста. Наразі в Україні 

існують так звані кодекси честі судді, прокурора, адвоката, нотаріуса, тобто 

основних юридичних професій. Свою мету вони вбачають у нормативному 

врегулюванні професійної поведінки правників для того, щоб не допустити, 

власне, професійної деформації. Найбільш широко культура поведінки юриста, 

в тому числі культура спілкування врегульована у Правилах професійної етики 

нотаріусів України. Аспекти комунікативної культури та культури загалом, що 

є не менш важливим, зачіпають наступні розділи: 

1) Правила професійної етики нотаріусів України: 

a) ІІІ. Основні принципи професійної діяльності нотаріусів; 

b) V. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса; 

c) VIII. Відносини нотаріуса з особами, які до нього звернулися; 

d) IX. Відносини нотаріуса з іншими нотаріусами та нотаріальним 

співтовариством; 

e) X. Поведінка нотаріуса у позаслужбовий час [2]. 

Проте кодекс суддів в Україні, виходячи із високої актуальності 

комунікації для них, як на мене, виглядає неповним. На мою думку, у Кодексі 

суддівської етики має бути додатково внесено наступне: 

 врегулювання взаємовідносин з колегами, в тому числі 

комунікативних відносин, на прикладі зазначених вище кодексів;  

 (більш суворі) дисциплінарні стягнення за порушення принципів, 

засад норм даного кодексу (а отже зміна статті 4: «Порушення правил етичної 

поведінки, встановлених цим Кодексом, не можуть самі по собі 
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застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності та визначати ступінь їх вини» [1]).  

При цьому саме реалізація цих норм насправді закінчується усною 

доганою. Тому, найголовніше, що має бути вирішено – встановлення більш 

жорстких дисциплінарних стягнень, аби підвищити рівень комунікативної 

культури.  

Отже, комунікативна культура – це складна за структурою категорія, яка 

має ряд своїх особливостей. У юридичній сфері комунікативна культура 

виступає дієвий інструмент впливу на клієнтів та колег, потрібна юристу не 

тільки для підвищення власного авторитету в очах клієнтів, а й для збереження 

набутих особистісних та кваліфікаційних навичок, що дозволяють, власне, 

кваліфіковано виконувати свою роботу. Саме тому для юриста важливо 

володіти такою комунікативною культурою, яка б була дієвою та водночас 

пов’язаною з особливостями та умовами професійної діяльності. Нормативно-

правове регулювання етичної поведінки загалом є, проте існують, так звані, 

«білі плями», які потребують заповнення.  
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АНТИЕТИКЕТ У СПІЛКУВАННІ 

 

Передумовою формування антиетикету був етикет. Тому, варто 

розібратися спочатку з ним. Взагалі, що таке етикет? Етике́т – це норми й 

правила, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у суспільстві. 

Поняття етикету безпосередньо пов’язують з етикою. Під етикою розуміють 

науку про мораль людини, особистісні та моральні принципи, якими вона 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0004415-02
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0004415-02
http://esu.com.ua/
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керується в житті. Багато людей вважають, що правила етики – нікому не 

потрібна формальність, своєрідний анархізм, який доживає свої останні дні в 

сучасному суспільстві. Але це зовсім не так. 

Насправді, вихованій людині, яка знає і дотримується правил етикету 

набагато простіше функціонувати в будь-якому суспільстві. Але не завжди 

гарна поведінка та вміння спілкуватися з іншими людьми свідчать про 

наявність цієї краси всередині самої людини. Саме тому етикет повинен 

показувати наявність внутрішньої краси, а не слугувати своєрідною ширмою, за 

якою можна сховати внутрішню убогість. Тож недарма говорив Я. Бор: «Можна 

в чомусь не мати рації, але не можна бути неввічливим», хочу сказати, що в 

поведінці та спілкуванні з іншими людьми виявляється світ людини. 

Саме тому, варто говорити, про антиетикет у спілкуванні. Всім відомо, 

що префікс анти вживається для творення слів із значенням «протилежний», 

ворожий чому-небудь; проти; наприклад: антинародний, антидемократичний, 

антиукраїнський і т.д. Отже, антиетикет – порушення норм спілкувального 

етикету у взаєминах між людьми. Ці порушення не завжди одиничні і 

випадкові. Тут також є певна система, виразні закономірності, національна 

специфіка, тенденції розвитку тощо. 

Одним з них є девіація. Девіація (від лат. Deviation – відхилення) – це 

система дій і вчинків людини, соціальних груп, що суперечить соціальним 

нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. У 

спілкуванні під цим терміном визначають різні типи комунікативних невдач, 

помилок, обмовок, провалів тощо. Тому, слід пам’ятати, що антиетикетна 

поведінка не завжди є свідомою. Доволі часто люди порушують норми 

етикетного спілкування, бо не знають, що дозволено, а що заборонено. Досить 

часто доводиться бачити в транспорті групу молодих людей, які, жваво 

спілкуючись вживають у розмові хитромудрі, незрозумілі, а буває, й жахливі 

слова. Молоде покоління стає дедалі не зрозумілішим, як, власне, і комп’ютери, 

за якими воно так полюбляє просиджувати. Тому в них сформувався певний 

сленг. Наприклад: Системник – системний блок; Клава – клавіатура, 

Операціонка – операційна система, велика й розумна програма, яка керує 

вашим комп’ютером; Хакер – програмер, який займається програмним 

зламуванням тощо.  

Також однією з складових антиетикету є сленгові слова. Для загального 

розуміння, то сленг – набір слів, які вживаються в межах окремих груп людей 

чи субкультур та не мають загального визнання. Зазвичай, у кожній окремій 

групі людей зі схожими видами діяльності є свої сленгові слова, які всі 

розуміють. Культура мовлення всього нашого суспільства і культура мовлення 

студентів зокрема – це чи не найяскравіший показник стану моральності, 
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духовності та культури взагалі. Словесний бруд, що заполонив мовлення, 

мовленнєвий примітивізм, вульгарщина – це тривожні симптоми духовного 

нездоров’я народу (молоді з майбутньою вищою освітою зокрема). Спливають 

часи, а сленгові мовотворчість студентів не згасає. Вона лише дещо 

видозмінюється в лексиці, семантиці, оновлюється разом з науково-технічним 

прогресом чи духовним регресом. Мовлення деяких студентів у поза 

аудиторному молодіжному середовищі дещо відрізняється від мовлення в 

аудиторіях. Розмовляючи між собою, студенти часто використовують 

сленгізми, напр. здати на шару – “легко скласти іспит”; рубати хвости – 

“відмовити в чомусь”; ганяти понти – “поводити себе з викликом”; торба з 

анатомії – “важка, незрозуміла”. Саме такі слова і забруднюють наше мовлення. 

А вони властиві, майже, кожному з нас. Тому не дивно,що тепер існують люди, 

які байдуже ставляться не лише до існуючих етичних норм, а й до ти хто 

дотримується цих норм. 

Більш того, антиетикет, це в своєму розумінні вульгаризми, лайки, 

прокльони тощо, які ображають, принижують та бажають зла нашій мові та 

знищують усі рамки поваги. А це є визначальним чинником нашої мови. Якщо 

знову брати до уваги студентів, то від них часто можна почути Повторіть ше 

раз! (або Шо–шо?) замість: Повторіть, будь ласка, ще раз! А як зауваження 

одногрупникові звучить: Куда прьош? Замість Зачекай, будь ласка, я тебе зараз 

пропущу. Студенти часто використовують не лише сленгові слова, а й 

жаргонні, що взагалі неприпустимо для майбутнього випускника ВНЗ. До речі, 

польські мовознавці називають таку лексику – бридкою. Мабуть, ніхто не буде 

заперечувати, що через низьку культуру усного мовлення виявляються виразні 

ознаки бездуховності. Мовна неграмотність, невміння написати елементарний 

текст, перекласти його з української мови іноземною чи навпаки чомусь 

перестали сприйматись як недолік. Якби таких антиетикетних одиниць не 

існувала, то, напевно, не було б їх і в свідомості мовців. Спілкувальники не 

мали б готових моделей вираження чогось не доброго, також не змогли б 

виражати непорядне ставлення до інших. Наприклад, у лексиці мови є великі 

гнізда синонімів, які використовують для негативної оцінки людей (дурень, 

недоумок, йолоп, телепень, бевзь, щупак, ідіот, кретин). Є також слова для 

образливого називання людей за їхньою етнічною приналежністю (канап –

“росіянин”, фриз – “німець”, жабоїд – “француз”, пшек – “поляк”, чурка – 

“особа середньоазійської національності”). Також, люди часто поєднують деякі 

моделі мовлення, що є черговою рисою антиетикетку. Ось так , ті самі слова 

залежно від контексту й ситуації можуть мати нейтральний стосовно етикету, 

етикетний або антиетикетний сенс. Наприклад, в укр. словах баран і пень 
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нічого антиетикетного не має. Проте вжиті, як метафоричні назви людей , ці 

слова звучать образливо.  

З-поміж важливих компонентів антиетикетної поведінки перше місце 

посідають інвективна лексика та фраземіка. Інвектива-різкий викривальний 

виступ, образлива промова, лайка, випад. Інвективна лексика – це 

«грубі,вульгарні слова». В українців не існувало звичаю використання 

вульгарних слів. Навпаки, історія укр. народу свідчить, що наша мова 

доброзичлива і чесна. Ось наприклад, раніше на Бойківщині під час 

будівництва майстри пильнували, щоб аби хто не сказав поганого слова.  

Але світ не стоїть на місці, і на жаль, інвективна лексика стала атрибутом 

сучасної української мови. Багато людей вважають, що саме лайка допомагає 

«випустити пар»,психічно розвантажитися, уникнути стресу тощо. Але вони не 

пам’ятають, що лайка має антигромадський характер. Так у багатьох 

суспільствах карають за вживання непристойних слів накладанням штрафу, 

прилюдним вибаченням тощо. Щодо України, то це вважається дрібним 

хуліганством, яке тягне за собою адміністративну відповідальність. Прикро те, 

що сьогодні лаються і чоловіки і жінки, руйнуючи тим самим поняття високої 

культури й толерантності чим завжди вирізнявся український народ. За 

спостереженнями дослідників інвективного мовлення, чоловіки й жінки 

лаються кількісно й якісно однаково. Проте якщо в лайці чоловіків убачається 

динамізм, упевненість у власних силах, то в лайці жінок – просто істерика. 

Тому до жінок, що лаються, в більшості цивілізованих країн ставляться з 

осудом. 

Сьогодні брудну лайку можна почути із уст жінок та дівчат, до того ж не 

тільки і не стільки в істериці, а просто так, аби смачнішим чи “крутішим” було 

мовлення. Навряд чи українки вже “кількісно і якісно” зрівнялися в лайці з 

чоловіками, але така тенденція простежується. 

Брудне мовлення, як я вже говорила, симптом морального нездоров’я 

народу. Воно не відповідає ні ментальності, ні традиціям. Лихослів’я знищує 

енергетику українців. Турецький мандрівник Елвія Челебі, який три століття 

тому побував в Україні, писав, що українська мова всеосяжніша, ніж перська, 

китайська, монгольська. Проте у цій “всеосяжній” мові йому вдалося знайти й 

записати аж чотири лайливі вирази: дідько; свиня; чорт; щезни, собако! Ці ж 

слова в основному фігурують і в відомому листі запорожців до турецького 

султана Ахмета III. 

Українцям було властивим “зупинятися у гніві” – не договорювати 

прокльон, лайку до кінця. Фактично тут вимовлявся тільки зачин, а замість 

продовження із самою суттю кари, лиха вживали якесь семантично нейтральне 

слово. Люди, для яких прокльон, лайка – це гріх, але які не позбавлені 
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людських почуттів, часом висловлюють свої негативні емоції у ставленні до 

когось фразами з цілком позитивною семантикою, наприклад: А щоб тобі 

добро було!; Бог би тебе любив! Однак характер ситуації, спричиненість фраз, 

інтонації мовлення, вираз обличчя свідчать, що інша людина тут скористалася б 

не такими доброзичливими словами й виразами. 

Чужомовні інвективи-варваризми на загал сприймаються легше і 

здебільшого не викликають реакції адресата, рівносильної його реакції на 

рідномовні лайки, вульгаризми. 

Вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами 

літературної мови. Найчастіше вживаними є морда, пика замість обличчя, 

здохнути замість померти. Вважаємо, що цих слів треба позбутися в першу 

чергу, бо саме вони погіршують нашу солов’їну мову, що найбільше. 

Прикладом негативних емоцій у літературі є твір О. Довженка 

«Зачарована Десна», коли баба Марусина всюди вживає свої прокльони. Вона 

могла б прожити без їжі, але не без прокльону, бо це була її духовна їжа. 

–Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку узвару? – звернувся він до 

своєї матері. – Так чогось у животі пече! 

–Га? Це ти. Ви лежиш, бодай ти не встив! 

І понеслася бабина гроза на погребню.  

– Зараз принесу, бодай тебе пранці з’їли , щоб ти їв і не наїдався, щоб 

тебе розірвало, щоб ти луснув був маленьким! (О. Довженко) 

Отже, мені дуже прикро, що в нашій солов’їній, безмежно красивій та 

мелодійній мові, так багато недоліків. Але майбутнє за нами, тому стан нашої 

мови, залежить тільки від нас, від того, як буде спілкуватися молоде українське 

покоління. Якщо недбайливо поставишся до мови ти, то так будуть робити і 

твої діти. Тому, саме тут варто згадати вислів Л. Костенко «Нації вмирають не 

від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Тож дбайте про своє спілкування, 

поважайте один одного та любіть свою мову! 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Мова – найважливіший засіб людського спілкування, нерозривно 

пов’язаний із мисленням, це соціальний засіб зберігання і передачі інформації, 

засіб управління людською поведінкою. 

Українська мова – одна з наймилозвучніших та найгарніших мов у світі. 

Особливо гарно звучить українська в устах митця – українця, але не всі люди на 

території України вміють вправно розмовляти рідною мовою, і це дуже велика 

біда для майбутнього нашої країни. 

Пригнічення української мови почалося ще з часів козаччини. А з часом 

стан українців та їхньої мови погіршувався щороку. 

Хотілось би почати з юридичного боку. Українська мова законодавчо 

закріплена як державна. У статті 10 Конституції України зазначено: 

«Державною мовою в Україні є українська мова…» [4, с. 64]. 

Українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій 

території країни при здійсненні повноважень органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, 

документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 

визначає закон. Поряд із державною мовою для здійснення повноважень 

місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим 

та органами місцевого самоврядування можуть бути використані російська й 

інші мови національних меншин у межах і порядку, визначеному законами 

України [4, с. 63]. 

Останнім часом, незважаючи на законодавче закріплення за українською 

мовою статусу державної, відбувається процес звуження сфери її застосування, 

що спричиняє соціальну напругу в суспільстві, сепаратистські настрої, 

суперечить інтересам національної безпеки України та ставить під загрозу її 

суверенітет і державне самовизначення. 

Українська мова впродовж століть неодноразово зазнавала утисків та 

навіть заборон на її вільне використання. Сфера вживання української мови 

найжорсткіше була обмежена Валуєвським Циркуляром 1863 року, яким 

заборонялося друкувати українською мовою книжки, крім історичних пам’яток 

та художніх текстів, проте цензура обмежувала друк й останньої. 
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Емський указ 1876 року призвів до ще більшого обмеження у вживанні 

української мови. Ним дозволяли друкувати лише історичні пам’ятки та 

художні твори, але на основі російського алфавіту. Також заборонялося 

викладання будь-яких дисциплін у школі українською мовою, відповідно й 

було заборонено тримати у шкільних бібліотеках українських книжки. Крім 

того, забороняли також різні вистави та прилюдні читання на “малоросійському 

наріччі”. Усе це призвело до витіснення української мови практично з усіх сфер 

життя. 

Від 30-х років минулого століття розпочався активний процес 

уподібнення української мови до російської. Найбільші наслідки це мало на 

Лівобережній Україні, яка до цього перебувала під владою Російської імперії. 

На відміну від земель Західної України, яка входила до Австро-Угорської 

імперії і де були послаблення стосовно використання української мови [1, 

с. 34]. 

У Радянському Союзі була навіть створена спеціальна комісія, яка 

займалася цим. Чи не до кожного українського слова добирали російський 

відповідник, який “вживляли” у словники та, відповідно, який ставав 

літературною нормою. Так втрачався потужний шар питомої української 

лексики. Зазнав змін і правопис, що штучно уподібнювався до російського. 

Таким чином нав’язувалася хибна думка про близькість народів, а отже, і мов. 

Відповідно, поширення набув міф про спорідненість української, російської та 

білоруської мов. Більше того, деколи українську мову розглядали як діалект 

російської. Хоча подібне твердження і зараз можна почути від сучасних 

шовіністів та русофілів [2, с. 42]. 

У Радянського Союзу була мета створити єдиний народ, єдину мову, 

єдину державу. Саме це призвело ще до більшої русифікації Сходу України. 

Напередодні Другої світової війни в Україні було зліквідовано мережу 

культурно-освітніх закладів, що забезпечували потреби національних меншин. 

Під час і після війни окремі національні меншини були піддані репресіям і 

вислані поза межі України. 

У повоєнний період в Україні відбулися певні позитивні зрушення у 

ставленні до національних меншин. Однак політика русифікації українського 

етносу, особливо у східних регіонах, продовжувалась. Поступово шляхом 

запровадження російської мови у всіх вищих навчальних закладах в орбіту 

асиміляції було втягнуто і західні регіони України [2, с. 42]. 

У роки, що передували розпаду Радянського Союзу, за допомогою 

жорстких адміністративних і дискримінаційних заходів було асимільовано 

значну частину українського етносу передусім у великих промислових центрах 

східної, південної і частково центральної України. В умовах помітного 
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скорочення людності у сільських місцевостях України та агресивного 

здійснення комуністичним режимом політики злиття народів СРСР в єдиний 

«радянський народ» мовна асиміляція українців набула загрозливих масштабів 

[2,с. 42]. 

На Сході України більшовики зменшували кількість українськомовних 

видань, українська поступово витіснялася із усіх сфер життя. Відповідно, у 

жителів особливо цієї частини України доводилось використовувати російську 

мову як основну для комунікації. Як результат, поступово вона виходила з 

ужитку і на побутовому рівні. З часом це призвело до повного домінування 

російської мови, особливо в містах. Попри це, за даними перепису 1989 року, 

87,7% українців визнали рідною мовою українську. 

Однак наслідки агресивної русифікації ми відчуваємо і зараз. Зокрема, 

поширений в Україні білінгвізм: використання у комунікативній сфері двох мов 

– російської та української, та як наслідок цього так званий “суржик”. Та 

головне, що тепер поширеність російської мови на Сході та Півдні України 

Кремль використовує задля розпалення сепаратистських настроїв і військової 

агресії [3, с. 135]. 

На щастя, нині відбувається зворотній процес – очищення мови від 

непотрібних кальок і росіянізмів та повернення у мову “загубленої” лексики, її 

унормування. 

Схід України потихеньку переходить на українську мову. Народ починає 

усвідомлювати, що вони українці і пишатися своєю солов‘їною мовою. 

Головними представниками таких людей є письменники східної України 

(Василь Стус, Володимир Сосюра, Сергій Жадан, Іван Світличний, Іван 

Дзюба). Особливу увагу мені хотілося б приділити Сергію Жадану. Ця людина 

прославила Україну за кордоном. Він є постійним гостем у європейських 

державах. Сам він походить з Луганської області м. Старобільськ. Його 

творчість зачаровує. «Не можна перекладати провину на українське мистецтво 

чи українську культуру за те, що вони не «українізовували» Донбас у ситуації, 

коли Донбас був захоплений олігархічним кланом і там реально важко було 

щось робити», – каже Сергій Жадан. Ці слова описують усю мовну ситуацію на 

Сході України. 

То ж нинішню мовну ситуацію на Сході Україні слід розглядати як 

результат незавершеного асиміляційного процесу примусового перетворення 

україномовної спільноти на російськомовну, що здійснювався з метою 

цілковито розчинити український етнос в російському і знищити українську 

Україну. Процес витіснення української мови із багатьох сфер життєдіяльності 

та прогресуюче зменшення носіїв української мови не призупинило навіть 

надання українській мові статусу державної [1, с. 34]. 
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Натомість впровадження української мови як державної у публічній сфері 

не було до кінця послідовним і не супроводжувалось системними заходами, 

спрямованими на подолання тяжкої спадщини – багатовікової деформації 

мовного середовища країни. 

Але Схід України все одно українізується і доводить усім, що українська 

мова популярна та поширена. 
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СИМВОЛІКА ФІТОНІМІВ У МАЛІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

 

Розглядаючи тему «Символіка фітонімів у малій прозі Євгена Гуцала», 

звернемося до визначення поняття «фітоніми». Фітоніми – це назви квітів та 

рослин. Фітонімічна лексика складає значний шар лексико-семантичної 

системи української мови і продуктивно використовується письменниками у 

художніх творах. 

У сфері відносин людини і природи особливе місце займають квіти, що є 

своєрідним еквівалентом усього найсвятішого у глибинах людської душі. 

Українська мова має багато фітонімів, що наділені символічними, 

метафоричними та експресивно-емоційними відтінками, які мають відношення 

до національної історії та культури. 

Отже, фітоніми є однією з найважливіших складових, що представляють 

культуру будь-якого народу і є елементами обрядів і традиційних заходів.  

Насамперед привертають увагу фітоніми, що характерні для життя 

українського народу і не властиві культурі інших народів. Ці фітоніми входять 

до безеквівалентної лексики. До українських безеквівалентних назв квітів 

належать чорнобривці, барвінок, волошка, мальва, терен. Вони асоціюються 

з патріотизмом, а тому “стовідсотковість саме української” символічності цих 
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фітонімів не підлягає сумніву. 

Наприклад, фітонім мак має надзвичайно високий культурологічний 

потенціал у культурі та побуті українців і активно використовується у складі 

сталих словосполучень, порівняльних зворотів, фразеологізмів (“як маком 

усіяно”, “вскочити у мак”, “вискочити як козак із маку”). 

Лінгвістична інтерпретація фітонімів у малій прозі Євгена Гуцала, на мою 

думку, – одна з найцікавіших сторінок у творчому доробку письменника. 

Творчість Євгена Гуцала, талановитого прозаїка, поета, лауреата 

Державної премії України імені Тараса Шевченка, літературної премії імені 

Юрія Яновського, чиї книги перекладені багатьма мовами світу, на жаль, 

недостатньо досліджена, хоча феномен його письма заслуговує на аналіз 

конкретних словоформ. 

Флористичні символи письменника стосуються природного середовища, 

клімату і ландшафту України. Найчастотнішими у нього є назви, які 

відтворюють увесь спектр квіткового світу і буття українців: барвінок, 

півники, айстри, чорнобривці, волошка, кульбаба, мак, півонія, ромашка, 

лілея, лілія, матіола, жасмин, мальва, ружа, незабудки, чистотіл, 

первоцвіт, жоржина, бузок, мороз.  

Крім цього, до аналізу ми включили ще й назви городніх рослин, кущів, 

трав з огляду на те, що їм також властиве цвітіння. Це такі, як соняшник 

(сонях), чебрець, полин, материнка, льон, любисток, калина, ряст, 

чистотіл, сон-трава  (всього близько 40 номінацій). 

Залежно від характеру та змісту символічного наповнення, квіткові 

номінації у малій прозі Євгена Гуцала можна розподілити на такі групи: 

1. Назви квітів − символи людини, асоціати до рис зовнішності та 

характеру. 

2. Фітоніми, співвіднесені з батьківським домом, рідним краєм. 

3. Фітоніми – символи абстрактних понять, моральних якостей, почуттів. 

4. Фітоніми – символи, які відповідають явищам природи і порам року. 

5. Авторські квіткові символи – новотвори. 

У новелах, оповіданнях та етюдах Євгена Гуцала на першому місці 

знаходяться назви квітів, що символізують людину, її риси зовнішності та 

характеру. Найчастіше такими символами виступають: кульбаба, мак, 

калина, соняшник, волошка, фіалка, лілія, ромашка, ряст, мальва, ружа, 

барвінок. 

Явище символізму має своє вираження у вигляді порівняння, 

синтаксичного паралелізму, метафор.  

Автор не лише моделює свою символіку фітонімів, а й активно 

відтворює ту, що склалася історично і вже давно стала традиційною. Так 
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письменник актуалізує використання фітонімів півонія, ружа, троянда як 

символів жінки: дівочої краси, молодості, зрілості. Так, півонія постає 

символом матері, ружа і троянда асоціюється з вустами дівчини і уживається 

ще й у порівнянні зі зрілою жінкою. 

Якщо визнаними фаворитами у сфері опису людини є садові квіти, то 

кульбаба у цьому переліку є досить неочікуваною. Автор використовує цей 

фітонім як символ літньої людини, при цьому має на увазі квітку у період її 

відцвітання: “Сива голова нагадувала кульбабу, але ця кульбаба не загубила ще 

жодної білої волокнинки, світиться круглим німбом” [1, с. 25]; “Старий 

поліщук стояв на воротях, і голова його сива палала, мов кульбаба, що не 

сьогодні, то завтра облетить, розвіє по світах сяйво корони” [1, с. 29]. 

Дуже частотним у прозі Євгена Гуцала є використання фітоніма 

соняшник. Спричинено це великою популярністю цієї рослини в Україні. На 

основі зовнішньої схожості побудовані такі порівняння: “Рябе лице його, наче 

спитий горобцями соняшник, сміялось хвилею терпкого, негаснучого світла...” 

[2, с. 13]; “Ось стоїть вона серед інших, як стоїть в городі найвищий та 

найвродливіший сонях, володарюючи над рослинним царством” [2, с. 104]. 

“Золотокоса, вона скидалась на розквітлий соняшник, який хтось прикрасив 

двома синіми квітками барвінку, бо саме на квіти барвінку скидались великі, 

широко розплющені очі” [2, с. 260].  

Контекстуальним антонімом до цього можна вважати суху волошку як 

символ літньої людини, яка схилися під гнітом років та переживань. 

Традиційний український символ батьківського дому мальва також 

знаходить переосмислення у творах Євгена Гуцала. Це символ вродливої, зрілої 

жінки: “Ходить по ярмарку ця жінка, схожа на велику мальву, на цілий сніпок 

гарячих мальв... ” [1, с. 84]. 

Заслуговують на увагу авторські квіткові символи-новотвори, що 

використовуються Євгеном Гуцалом для опису очей, як дзеркала душі 

людської. Будує ці асоціації автор на зовнішній подібності рослини і людини. 

До низки таких фітонімів, що використовуються для опису очей, належать 

барвінок, волошка, бузок, льон, рідше малиновий цвіт: “Очі її були не те що 

безбарвні, а схожі на цвіт малини. І зір її був зором малинових квіток” [2, с. 10]; 

“Сергій  крутнув головою, і його очі-барвінки ще більше посинішали від 

задуми” [4, с. 128]. 

У своїх оповіданнях Євген Гуцало використовує фітоніми, співвіднесені з 

батьківською оселею, рідним краєм: мальви, соняхи маки – постійні атрибути 

сільської садиби; ромашки – окраса полів, барвінок – хатній оберіг. Під час 

опису зовнішнього вигляду хати автор апелює до кольорових якостей квітів, 

зокрема барвінку, льону, волошки.  
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У творах Євгена Гуцала знаходимо фітоніми – символи моральних 

якостей, емоцій людини. Символом радості, життя є півники. “Від півників 

гостро пахло зеленню, весною, а ще пахло сонцем, простором” [2, с. 38].  

Винятковою особливістю творчої манери Євгена Гуцала є авторські 

фітоніми, пов’язані з фауною, які фокусують у собі оригінальне бачення 

письменником двох різних світів – рослинного та тваринного, роблячи акцент 

на схожості чи контрастності. Наприклад, лебеді-лілеї виникли в автора на 

основі кольорової подібності, а також зовнішньої краси цих двох реалій. 

Таким чином, глибоке знання Євгеном Гуцалом фітонімічної символіки, 

володіння її образними можливостями сприяють точності, виразності 

висловлювання у малій прозі письменника і є величезним культурологічним 

потенціалом. 
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РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВІ НА ПРИКЛАДІ КНИГИ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ-

ПРОЗАЇКІВ ОЛЕКСАНДРА ТА НАТАЛІ ШЕВЧЕНКІВ 

 «ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ» 

 

Щодня, спілкуючись, ми використовуємо у своєму мовленні багато 

іншомовних слів. Це – закономірно, адже у світі немає такої мови, яка не мала б 

у своєму словнику «чужих» слів. Але чи завжди це є доречним та актуальним? 

Відповідь на це питання шукали відомі мовознавці І. Огієнко, О. Потебня, 

М. Жовтобрюх, І. Кочан й інші. 

Іншомовна лексика активно влилася й у писемне мовлення, зокрема в 

художню літературу. Я дослідила, чи використовують сучасні письменники у 

своїх творах запозичені слова, чи, навпаки, надають перевагу національним 

елементам у мові.  

Об’єктом для свого дослідження я обрала книгу Олександра та Наталки  

Шевченків про Омара Хайяма, Грицька Чубая, Фредді Мерк’юрі, Джеймса 
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Пола Маккартні, Стівена Спілберґа із серії «Життя видатних дітей» 

видавництва «Грані-Т».  

Українська мова активно розвивається. Джерелом поповнення лексики 

сучасної української мови є іншомовні слова та інноваційні технології. Ще 

декілька десятків років тому такі слова, як: айпад, лептоп, джіпіес навігатор, 

вайбер викликали б подив, здивування, а зараз їх активно використовують 

навіть дошкільнята. Серед джерел поповнення української лексичної скарбниці 

є мови, які найчастіше «діляться» своїми словами. 

У словниковому складі української мови особливе місце посідають 

грецизми. Це назви рослин, тварин (мигдаль, кит), побутових предметів 

(ванна), церковно-релігійні поняття (вівтар, ікона), терміни науки, культури, 

мистецтва (логіка, театр, сцена). 

В українській мові чимало слів латинського походження, вони належать 

переважно до понять науки, техніки, мистецтва, політично-суспільних 

відносин, медичної та юридичної термінології (аргумент, юрист, 

адміністрація). 

З французької мови запозичені слова, які стосуються побуту, предметів 

одягу, науки, техніки, мистецтва, технічні та військові терміни (пальто, 

сюжет, екіпаж, департамент). 

З німецької в українську мову прийшли деякі адміністративні, технічні, 

медичні, торговельні, військові, виробничі терміни, назви предметів побуту, 

рослин, птахів, ігор (штат, орден, паштет, кеглі). 

Англійські запозичення стосуються техніки, політики, спорту, 

мореплавства, транспорту, одягу, їжі, напоїв (бізнес, яхта, бокс). 

З італійської прийшли до нас слова опера, кредит, валюта. 

З голландської запозичені переважно терміни мореплавства й 

суднобудування (гавань, фарватер). 

Із скандинавських мов увійшла до української мови незначна кількість 

слів, зокрема – оселедець, якір. З тюркських та східних мов українська мова 

запозичила слова: сарай, балик, лапша, халва, табун, чабан. 

То про що ж свідчать іншомовні слова в українській мові? Насамперед, 

вони підтверджують чутливість лексики до змін у житті суспільства – 

політичних, економічних та культурних, сприяють розвитку української мови 

відповідно до міжнародних стандартів і сучасних нововведень. На мою думку, 

іншомовна лексика не порушує структуру мови, а забезпечує контакт з іншими 

мовами світу, вказує на високий рівень української літературної мови й 

термінології. Я погоджуюся із думкою українського мовознавця Олександра 

Потебні, що «іншомовна лексика в українській мові займає «золоту середину» в 

порівнянні з європейськими мовами». 
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Цю «золоту середину» втримало й подружжя Шевченків. Завдяки 

використанню іншомовних слів розповіді «переносять» нас у час і місце 

проживання видатних людей. Слід зазначити, що в описі дитинства Грицька 

Чубая доволі невелика кількість іншомовних слів. Це логічно, адже мова йде 

про українця, до того ж видатного патріота та борця за волелюбність. В цьому 

розділі книги автори використовують багато власне українських слів, 

історизмів, застарілих слів, які передають побут українців, зокрема: вічі, вуста, 

долівка, трудодень, полумисок, осоружна шворка, ослінчик, прах.  

Розповідаючи про дитинство Фредді Мерк’юрі, Джеймса Пола Маккартні 

та Стівена Спілберґа, письменники використовують багато іншомовних слів, 

які належать до загальновживаної та професійної лексики (репетиція, 

композитор, рок-н-рол, промисловість, фугас, султан, порт, каюта, корма, 

матрос, юнга, дельфін, хокей, бокс, теніс, імперія, фортепіано, інститут, 

математика, фізика, телевізор, рецепт, дипломатія, гітара, ванна, туалет, 

скіфл-група, соліст, банджо, штат, велосипед, кіно, декорації, фільми, 

кінотеатр, кінокамера, режисер, експрес, проектор, кіностудія, динозавр та 

багато інших). Більшість з цих слів не мають відповідників в українській мові, 

до того ж, вони давно ввійшли до загального вжитку. 

Проаналізувавши книгу «Життя видатних дітей», можу впевнено 

стверджувати, що сучасні письменники активно використовують іншомовну 

лексику. Але поряд із запозиченнями вживають доволі велику кількість власне 

українських слів, історизмів та архаїчної лексики, що робить українську мову 

яскравою й передає колорит епохи, про яку розповідається, створює 

відповідний настрій твору. 

Я вважаю, що використання іншомовних слів необхідне в сучасній 

літературі, адже більшість із них не має українських аналогів і давно є 

невід’ємною складовою української лексики та культури. Я теж активно 

користуюся запозиченими словами, але водночас пам’ятаю настанову Великого 

Кобзаря: «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». 
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КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ 

 

У сучасному світі ефективна мовна комунікація, яка здійснюється через 

вплив одних інтенцій одного суб’єкта на іншого, визначає успішність 

особистості у професійній діяльності [2, с.6]. Питання взаємопорозуміння і 

результативності стало більш актуальним, коли в процесі глобалізації людина 

змістила поле уваги на передавання інформації за допомогою електронних 

ґаджетів. Це зумовило появу нових комунікативних девіацій.  

Як зазначав у своєму критичному нарисі Ніколас Карр, мозок постійно 

знаходиться в процесі видозмінення, із чого неминуче випливає, що 

користування цифровими технологіями не може на нас не впливати [1, с. 5]. 

Тема комунікативних невдач у процесі спілкування була об’єктом 

вивчення багатьох мовознавців та психологів: Ф.С. Бацевич, А.Д. Бєлова, 

О.І. Морозова, В.Ю. Паращук, Г.Г. Почепцов, Т.В. Радзієвська, О.А. Семенюк, 

Л.Л. Славова, О.В. Фадєєва, І.С. Шевченко, О.В. Яшенкова. Однак науковці не 

розглядали глибоко способи їх запобігання у перлокуції. У своїх працях вони 

звертали увагу на причини виникнення та класифікацію вже наявних девіацій, 

однак робили це несистемно. Тому дослідження комунікативних девіацій та 

способів їх уникнення є актуальною науковою проблемою. 

Мета статті – дослідити поняття комунікативної девіації та визначити 

типологію сучасних девіацій, шляхи уникнення комунікативних порушень у 

процесі спілкування. 

Повноцінна реалізація індивіда в житті залежить від його вміння 

знаходити спільну мову з іншими членами суспільства. Комунікативна девіація 

– це спосіб уникнення відповідальності у вирішенні екзистенційних потреб та 

існування поза ними. Вибір того чи іншого девіантного стилю взаємодії ніби 

знімає з людини потребу її вирішення [4, с. 133]. 

Ми відповідаємо не тільки за свої дії, але і за свою нездатність до дій. 

Тобто, можна стверджувати, що вибір того чи іншого девіантного стилю 

комунікативної поведінки опосередкований бажаннями, прагненнями і 

потребами індивіда. 

Загальна інтенція мовця лежить в основі стратегії мовленнєвого 

спілкування, або комунікативної стратегії. Без дотримання обґрунтованого 

комплексу комунікативних засобів та планування взаємодії на декілька кроків 

вперед, як у шахах, формування позитивного образу мовця у адресата не 
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виникне. Це зазначали у своїх дослідженнях відомі науковці: Семенюк О.А., 

Паращук В.Ю., Яшенкова О.В. 

Будь-яка комунікативна стратегія налаштована на досягнення певної 

мети, отже, вона визначає роль носія інформації як потенційно цікавого 

об’єкта, що з психологічної точки зору може закцентувати увагу іншого мовця 

до глибокого аналізу отриманих даних. 

Аналіз наукової літератури свідчить про наявність різних визначень 

терміна «комунікативна девіація». Так, в О.В. Яшенкової – це «комунікативна 

невдача», О.П. Захарової – «комунікативна помилка», І.В. Шаліна вказує на 

«комунікативно-мовну дисгармонію», «комунікативна перешкода» є у працях 

С.І. Виноградова. 

Тим не менш, якщо не брати до уваги різниці в означеннях та постійного 

створення нових стійких словосполучень – зміст поняття незмінний. Всі 

визначення вказують на певний факт викривлення, яке ускладнює процес 

спілкування та знижує коефіцієнт ефективності спілкування без впливу на інші 

сфери реалізації людини. 

Дослідники виділяють помилки, що трапляються у спілкуванні, близькі 

до комунікативних невдач, але не тотожні їм. Насамперед це мовленнєві 

невдачі та мовленнєві помилки. У дослідженнях, присвячених цій проблемі, 

мовленнєві помилки визначають як порушення мовних норм, інакше кажучи – 

неправильне мовлення.  

Поняття комунікативної невдачі набагато ширше поняття мовленнєвої 

помилки. Воно включає в себе, окрім мовних аспектів, ще й прагматичні. Тим 

не менш, мовленнєва помилка може стати однією з причин виникнення 

комунікативних невдач. 

Сучасні американські дослідники Кларк  Г. і Карлсон Т. виокремлюють 

чотири етапи мовленнєвого спілкування, на яких трапляються комунікативні 

збої або провали, визначаючи, що неуспішність мовної комунікації може бути 

зумовлена такими причинами: 

1. адресат не отримав повідомлення; 

2. адресат не сприйняв отриманого повідомлення; 

3. адресат не зрозумів отриманого повідомлення; 

4. адресат не поділяє поглядів адресанта щодо реалізації певної ситуації [5, 

с. 270]. 

Як приклад багатогранності комунікативної невдачі можна навести 

ситуацію, представлену американським лінгвістом і психологом Д. Тайней: 

Джон і Мері їдуть на машині, за кермом Джон; помітивши придорожнє кафе, 

Мері звертається до чоловіка: “Дорогий, ти не хочеш пити?” “Ні”, – відповідає 

той, машина продовжує їхати далі. Увечері в мотелі Мері влаштовує скандал 
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чоловікові, який, виявляється, був обурливо неуважний до неї. Джон дивується: 

“Але якщо ти хотіла пити, чому не сказала прямо? Звичайно, я б зупинився”. 

“Але ти повинен був здогадатися!” – відповідає Мері. Тайней вбачає джерело 

непорозуміння у відмінності чоловічого і жіночого гендерлектів (того, зокрема, 

як у них розуміють цілі та засоби спілкування: чоловіки націлені на досягнення 

практичного завдання, схильні висловлюватися прямо, “називаючи речі своїми 

іменами”, навіть якщо це підвищує ризик можливої конфліктності; жінки 

надають перевагу комунікативним завданням, до того ж уникають їх 

безпосереднього формулювання, яке здатне потенційно травмувати адресата) 

[6, с. 3]. 

Також причиною комунікативних девіацій може бути комунікативний 

шум, або комунікативні бар’єри, а саме: телефонне повідомлення не доходить 

до адресата через переривання телефонного зв’язку (фізичний бар’єр); 

адекватне декодування отриманого повідомлення не відбувається через 

незнання адресатом мовного коду, що використовує адресант (лінгвістичний 

бар’єр); комуніканти не досягають згоди через вікову різницю (соціальний 

бар’єр) [3, с. 2]. 

Жоден з нас не може бути застрахованим від мовленнєвих помилок, проте 

є яскраво виражені та класифіковані види комунікативних девіацій, які 

ґрунтуються на психологічному чиннику. Їх детально дослідив В. Менделеві у 

книзі «Психологія девіантної поведінки». Автор визначає вибір тих чи інших 

девіантних стилів поведінки, опосередкованих бажаннями, прагненнями або 

потребами індивіда, частіше осмисленими, ніж неусвідомленими. 

Серед девіантних стилів виокремлено аутичну поведінку. Її 

характеризують відсутністю пристосування до дійсності, коли людина не хоче 

жити в реальному світі і відмовляється від спілкування на користь самотності; 

поринає у світ фантазій і мрій.  

Існує первинний і вторинний аутизм. До первинного зараховуємо 

синдром раннього дитячого аутизму, а до вторинного – який нас цікавить 

більше, набутий у дорослому віці через невміння нормально взаємодіяти з 

навколишнім світом. 

Синдром вторинного (набутого) аутизму може виникати після 

негативного досвіду, надзвичайних подій або яскравих переживань. У 

сучасному світі ми можемо спостерігати нерідко в структурі 

посттравматичного стресового розладу, катастроф, стихійних лих, участі у 

бойових діях, а також загрозливих для життя людини подій (перебування в 

заручниках, важка тривала хвороба, тюремне ув’язнення). 

Індивід відчуває свою самотність, закривається від навколишнього світу, 

втрачає інтерес до життя, ізолює від себе інших. Це заважає йому отримувати 
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задоволення від процесу спілкування, він не може самореалізуватись, відчуває 

соціальну дезорієнтованість. 

Протилежною до аутичної поведінки може бути 

гіперкомунікабельність, що характеризується підвищенною потребою в увазі 

до себе від оточуючих. Девіацією  у такої людини є невміння навіть нетривалий 

час знаходиться наодинці з собою. Гіперкомунікація пов’язана з балакучістю, а 

іноді й хронічною манією – станом тривалого підвищення настрою, що 

поєднується з невмінням структурувати час, безпечністю, безвідповідальністю. 

Така особистість не може мати високого рівня мовної професійної компетенції, 

а значить і комунікації, що заважатиме їй у розвитку. 

Проблема криється в тому, що така поведінка зачіпає свободу інших 

людей, оскільки конфлікти у такого індивіда відбуваються через його невміння 

і небажання слухати співрозмовника. 

Конформістська поведінка виражається в схильності пристосовуватися 

до будь-якого оточення, будь-яких точок зору і світогляду, жити не за власними 

інтересами, а схемами, придуманими в суспільстві, ігнорувати або не мати 

свого погляду на події, що відбуваються. Девіація виражена в мовних кліше, 

використанні одного стилю мови, невміння говорити про власну позицію, що в 

певний момент призводить до комунікативного непорозуміння. 

Особливим видом комунікативної девіації вважаємо псевдологію. Кожен 

з нас використовував помилкові судження, проте коли людина активно і 

цілеспрямовано послуговується неправдивими висловлюваннями власної 

думки, одного разу це призведе до конфлікту. За рахунок брехні учасник 

діалогу змінює свій психологічний стан, привертає до себе активну увагу та 

отримує задоволення від визнання і залучення уваги, але призводить до 

комунікативного конфлікту у соціумі. 

Нерідко спостерігаємо комунікативні девіації, які можна вважати 

нігілізмом. Його прикметною рисою є активна, всепроникна схильність 

дискредитувати діяльність, що має сенс для інших (І. Ялом), така людина 

схильна критикувати з позиції розуміння сенсу будь-які вчинки і устремління 

інших людей. Зазвичай це призводить до комунікативного бар’єру. 

Однією з найрозповсюдженіших коммунікатівних девіацій вважають 

фобічну поведінку, яка може мати як психопатологічний, так і психологічний 

характер. Фобічна поведінка зумовлює вибір стилю взаємодії з навколишнім 

світом з огляду на будь-який реально обґрунтований або необґрунтований 

нав’язливий страх (фобію). Найбільш відомою соціальною фобією є 

нав’язливий страх привернути увагу оточуючих або зробити щось, що могло б 

викликати незадоволення з боку учасників комунікації. 
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Зважаючи на класифікацію, можемо прослідкувати залежність 

дисгармонії внутрішніх чинників з дисгармонією причин комунікативних 

девіацій у контексті теорії мовної комунікації. Важливо зосередити увагу на 

розгляді й аналізі таких понять, як “комунікативний кодекс”, “комунікативний 

саботаж” з метою визначення правил і засобів організації вербального контакту 

для оптимізації інформаційного обміну та запобігання негативних наслідків 

комунікації між учасниками комунікативного акту.  

Головною умовою запобігання й усунення комунікативних невдач є 

комунікативна грамотність, тобто володіння сукупністю знань, умінь і навичок 

ефективної, успішної комунікативної взаємодії, що уможливлюють 

безконфліктне мовне спілкування. 

Проте підґрунтям здорової комунікації є психологічне здоров’я. Можна 

запропонувати безліч варіантів уникнення девіацій і навіть скласти план його 

реалізації, але якщо причини мають глибинний психологічний характер, 

недостатньо просто виконувати навчально-теоретичні рекомендації. 

Варто бути дуже обережним з роботою над виправленням 

комунікативних помилок і провалів. Без гармонії всередині жодна особистість 

не зможе прийти до гармонізації життєвого середовища. Якщо проблеми з 

комунікацією турбують та завдають дискомфорту досить довго, необхідно 

звернутись до психотерапевта, прийти на групову психокорекцію і почати 

працювати над виявленням та виправленням причин хибних настанов. Групові 

заняття якнайкраще допомагають зняти емоційний дискомфорт та тривогу.  

Наприклад, це може бути принцип активності Л.А. Петровської, який 

передбачає залучення в роботу групи і обговорення проблем, формуючи в 

подальшому активну позицію в спілкуванні з людьми на противагу замкненості 

і пасивності. Якщо відхилення виявиться неможливим для активної корекції, 

може знадобитись фармакологічне втручання і допомога спеціаліста. 

Шукаючи підхід до проблем комунікативної девіації ми часто 

розглядаємо лише її вияв, не приділяючи увагу причинам утворення негативних 

патернів, що згодом формують результат – комунікативну девіацію. Важливо 

розглядати питання масштабно та докладно аналізувати рушійні настанови, що 

впливають на особистість. Лише за допомогою такого підходу можливо 

вирішити комунікативну проблему комплексно і ефективно. 

Отже, поняття мовної девіації передбачає збій у спілкуванні, 

недосягнення очікуваного перлокутивного ефекту, причиною якого є 

недостатня комунікативна компетенція адресанта. Виявлені види порушень, 

глибинні потреби, які найчастіше є причиною виникнення комунікативних 

невдач та вказані способи уникнення небажаних помилок в ситуації 

спілкування сприятимуть підвищенню ефективності комунікації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТРОНІВНОГО ІМЕНУВАННЯ 

ЗАМІЖНІХ ЖІНОК 

 

Особливість іменування жінки за умов патріархальних сімейних відносин 

полягає в тому, що її повне іменування відображало родинний зв’язок з 

чоловіком, який був главою сім’ї. У цій функції могли виступати батько, 

чоловік, за їх відсутності – дядько або чоловік молодшого покоління – син або 

племінник. У цьому відношенні іменування чоловіка більш індивідуальне: до 

його складу могло входити не лише іменування по батькові, а й власне 

прізвисько. 

Зміна сімейного статусу, яка відбувалася у момент одруження жінки, 

обумовлювала певні зміни і в її іменуванні. Оскільки главою сім’ї тепер ставав 

не батько, а чоловік, жінка отримувала іменування по чоловікові, яке вступаю в 

певну конкуренцію з ім’ям по її батькові, котре вона мала до заміжжя. 

Розв’язання конкуренції між патронімом і андронімом могло бути в кожному 
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випадку індивідуальним і залежало скоріше не від мовних, а від позамовних 

чинників і тривалості шлюбу, авторитету батька та чоловіка серед оточення. 

Для ідентифікації іменування заміжньої жінки в матеріалах Генерального 

опису можна застосувати декілька критеріїв. По-перше, однозначно вказують 

на андронімічний характер іменування деякі словотвірні форманти. Типово 

андронімічними іменниковими моделями в українській мові дослідники 

вважають “дві загальнонаціональні (з суфіксами –их-а та –к-а) і декілька 

регіональних (з суфіксами –ан-я, –ул-я, –янк-а, –ин-я, –овк-а)” [2, с. 614]. По-

друге, іменування жінки супроводжувалося наведеними вище апелятивами на 

позначення сімейного стану. Цей критерій дає можливість виділити іменування 

жінки по чоловікові, утворені за допомогою інших суфіксів або аналітичним 

способом. В силу застосування деяких антропонімних форм для іменування і по 

батькові, і по чоловікові висновки позамовного характеру (щодо переваги 

авторитету батька чи чоловіка при іменуванні жінки) матимуть низьку 

достовірність, тому предметом нашого дослідження є переважно лінгвістичні 

характеристики основних моделей іменування заміжніх жінок. 

Серед одночленних іменувань жінок використовуються моделі “Власне 

ім’я + апелятив”, “андронім з суфіксом –ИХ-(а)”, “прикметникове іменування + 

апелятив або без нього”. 

Із 1256 жіночих імен, використаних як одночленні іменування, 

антропоніми на І позначення заміжніх жінок становлять приблизно шосту 

частину – 233 одиниці. 210 з них супроводжуються апелятивом жена: Анна 

(ж)ена  его (111, 215); Мелани(я) е(в)о (ж)ена (IV, 134); Е(в)фимия (ж)єна (III, 

68); Пелагия е(в)о (ж)єна (III, 289); 14 мають апелятив вдова: Е(в)фросини(я) 

вдо(в)а (IV, 68); Катерина вдова (III, 236); Параске(в)ия вдо(в)а (111, 217); 

5 жінок визначено як мать: Анас(т)аси(я) ма(т) его ро(д)на(я) (IV, 94); Марі(я) 

мать е(в)о (III, 109); Пелагия мать его (III, 280); 3 іменування 

супроводжуються апелятивами мать і вдова: мать его Елена вдова (IV, 82); 

мать ихь Иули(я)на удо(в)а (III, 62); (Ф)еодоси(я) ма(т) его родна(я) вдова (IV, 

95); 1 жінка – теща вдова: Настаси(я) теща е(в)о м(у)жичка вдо(в)а (IV, 109). 

У наведених іменуваннях відношення жінки до чоловіка зафіксовано на 

описовому рівні – шляхом уживання відповідних апелятивів. Ім’я жінки при 

цьому не зазнає ніяких словотвірних змін. 

Зовсім інші словотвірні та функціонально-семантичні характеристики 

мають іменування, утворені від імені чоловіка або батька. Такі іменування в 

деяких випадках функціонують як одночленні, хоча, які і наведені вище імена, 

співвідносяться з повним іменуванням за допомогою займенників его, оной і 

т.п. 
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Зустрічаються моделі одночленних іменувань, в яких не наводиться 

власне ім’я жінки. У двох випадках це іменування жінки за родовим 

означенням (практично прізвищем) її чоловіка полковника Петра Петровича 

Родева: госпо(ж)h полковницh Родевой (11, 70); госпо(ж)h полковницh 

Родненой (II, 68).  6  жіночих іменувань  є типовими  андронімами з суфіксом –

ИХ-(а): Денисиха (II, 24); Панчихи дочери де(в)ки (IV, 33); Пе(т)риха (II, 22); 

оние Кожусhвски и (Ж)еребчиха и(з)дре(в)ле козаки (IV, 149); оной Л(я)лчихи 

му(ж) спредковь козакь Кіевскій (III, 39); зять ей Сорочихи (III, 126); оной 

Хмелихи му(ж) биль спреОковь коза(к) того(ж) города Кіева (III, 32); 

плем(я)никь ей Кирбихи Артемь Андрhець (IV, 67). 

Вибір словотвірних засобів, які використовуються для творення 

патроніма чи андроніма у складі дво-, три- або чотиричленного іменування, 

більш широкий. 

У 5 випадках зафіксовано аналітичні андроніми – конструкції “жена + 

ім’я чоловіка у род.в.”: Агафи(я) бегла(я) о(т) мужа (ж)ена пана Мар(е)ка (IV, 

126); Е(в)фросиния Демковц(я) (ж)ена (II, 29) (4 фіксації іменування цієї особи 

у декількох варіантах). 

Суфікс –ИХ-(а) зафіксовано у 130 андронімах, які поєднуються з ім’ям 

жінки. Деяка частка іменувань з цим (та іншими, що розглядаються нижче) 

суфіксом не супроводжується апелятивами на позначення сімейного стану (або 

містить вказівку “девка”), тому між загальною кількістю і сумою всіх 

різновидів сполучень можуть бути розбіжності. Всупереч словотвірній 

семантиці, одне іменування з суфіксом –ИХ-(а) супроводжується вказівкою на 

незаміжній стан жінки – апелятивами “дочь девка”: дочь де(в)ка Параскевия 

Ноздриха (III, 273). 

Розподіл інших алелятивів стосовно цієї групи андронімів дозволяє 

зробити висновок про те, що частіше вони використовувалися для іменування 

вдови, а не жінки по живому чоловікові. Так, апелятивом “жена” 

супроводжуються лише 3 іменування козача(я) (ж)ена Мари(я) Су(л)и(ж)иха 

(IV, 191); работница (ж)ена Кула(ж)иха (III, 28); брата е(в)о родного (ж)ена 

Дария Костяниха (IV, 141). 

Вказівку “мать” мають 6 іменувань: ма(т) его родна(я) Анна Ха(р)чиха 

(IV, 96), е(в)о Феодосия Кожушиха (IV, 150)); “тетка” – 1 іменування: (т)етка 

е(в)о Агафи(я) Василиха (II1, 134); “невестка” – 1 іменування невестка е(в)о 

Агафи(я) Гамалеиха (11, 118); “теща” – 3 випадки: теща его Параске(в)и(я) 

Горохо(в)чиха (II, 69), теща е(в)о Марина Чернишиха (III, 131). 

На противагу наведеним вище 14 іменуванням, 85 андронімів мають у 

складі описових конструкцій слово “вдова”, з них 73 іменування “вдова”; 2 

жінки охарактеризовано як “теща вдова” (теща е(в)о вьдова Мари(я) 
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Демидиха (IV, 29), теща его вдо(в)а (Кс)ени(я) Солошиха (IV, 124)); 3 жінки 

визначено як “мать удова” (мать е(в)о вдо(в)а Мария Чипчиха (IV, 162), мать  

е(в)о  ро(д)на(я)  вдо(в)а  Е(в)фросини(я) (Т)рипо(л)чиха (III, І36)); 

1 іменування супроводжується апелятивами “невестка вдова”: не(в)(е)стка 

е(в)о въдо(в)а Мари(я) (Я)циха (IV, 203). 

6 жінок мають подвійний статус – “жена” і “вдова”. Поєднання цих 

взаємовиключних слів може свідчити про декілька шлюбів жінки або про її 

соціальний статус “мужичої дружини”: въдо(в)а му(ж)ича(я) (ж)ена Анна 

Панчиха (IV, 33). 

Серед двочленних іменувань з суфіксом –ИХ-(а) зафіксовано два випадки 

використання двох андронімів без наведення власного імені жінки: Василихи 

Шпачихи (II, 9); Степанихи Мат(ю)шке(в)ички козачки (II, 7). Ці іменування 

цікаві тим, що відображають не один, а два елементи іменування чоловіка: в 

першому випадку – ім’я і прізвисько (Василь Шпак), у другому – ім’я і 

патронім (Степан Матюшкевич < Матюшка). По суті, другий приклад фіксує в 

андронімічному іменуванні невістки ім’я її свекра. 

У складі двочленних іменувань андроніми з суфіксом –К-(а) зафіксовано 

у 26 випадках – практично у 5 разів рідше, ніж андроніми з суфіксом –ИХ-(а). 

Як і стосовно суфікса –ИХ-(а), зберігається тенденція щодо андронімічного 

іменування вдови. Іменування з апелятивом “вдова” зафіксовано у 17 випадках: 

вдо(в)а Василиса Ка(в)униха (III, 32), вдо(в)а Агафи(я) Чернъговка (III, 70). 

Крім того, зустрічаються поєднання апелятива «вдова» з іншими лексемами на 

позначення сімейного стану: “мать вдова” (1 іменування): мать и(х) вдо(в)а 

Мелани(я) Постерначка (IV, 174); “жена вдова” – 1 іменування: нища(я) вдова 

козача(я) (ж)ена Мари(я) Ма(ю)шка (II, 104). 

Звертає на себе увагу той факт, що слово «жена» жодного разу не 

вживається; при двочленних іменуваннях з андронімом на –К-(а) у їхньому 

складі. Зафіксовано по 1 випадку іменувань матері (мать е(в)о Мелани(я) 

Стелмачка (ІІІ, 250), тещі (теща е(в)о Мари(я) Сундучка (IV, 195)), а також 

незаміжньої дівчини (работница ей девка Пелагія Хи(ж)дка (III, 29)). 

Розбіжність між загальною кількістю іменувань, які традиційно 

вважаються патронімами, і їх сполученнями з апелятивами на позначення 

сімейного стану більш відчутна, ніж у випадку з андронімами  на  –ИХ-(а)  і  –

К-(а). Відсутність апелятивів «жена», «вдова» і под. може свідчити про те, що ці 

іменування утворено від імені батька, однак беззаперечним такий висновок 

назвати не можна 

Суфікс -ОВ/ЕВ-(а) було використано для творення 698 жіночих 

патронімів, які входять до складу двочленних іменувань. Кількісний розподіл 

використаних апелятивів з семантикою “родинний зв’язок” принципово 



Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

29 

відрізняється  від  наведених  вище  характеристик  андронімів  з  суфіксами –

ИХ-(а) і –К-(а): апелятиви, які свідчать про реальний родинний звʼязок і живого 

чоловіка, використовуються набагато частіше, ніж лексема “вдова”. 

Так, ідентифікацію “жена” мають 570 іменувань: е(в)о (ж)ена Анна 

Каленико(в)а (111, 259), е(в)о (ж)ена Устина Карпо(в)а (111, 46); “мать” – 6 

іменувань: ма(т) е(в)о Анна Федоро(в)а (111, 107), мать е(в)о Анас(т)аси(я) 

Семенова (IV, 131), “теща” – 3 іменування: теща ево Анна (И)вано(в)а (IV, 

12), теща е(в)о Е(в)фросині(я) Антонова (III, 89), теща е(в)о Катерина 

Мартиненскова (IV, 75). З іншого боку, 80 жінок визначено як “вдова”: вдова  

(У)лі(я)на Горкущенкова (111, 160), вдо(в)а Анна Ко(в)аленко(в)а (111, 96). 

вдо(в)а і Агафия Стрелнико(в)а (III, 185), 2 – “теща вдова”: теща е(в)о 

вьдо(в)а Мари(я) Семено(в)а (IV, 52), 2 – “невестка вдова”: не(в)hстка е(в)о 

вьдо(в)а (У)стина Кондрато(в)а (IV, 206), не(в)естка е(в)о Пелаге(я) вдо(в)а 

(Я)ко(в)ле(в)а (IV, 39). 

Тенденція іменування жінки – не вдови за допомогою переважно 

пароніма, а не андроніма зберігається також стосовно патроніма з суфіксом –

ОВН-(а). Із зафіксованих в Описі 68 двочленних іменувань, до складу яких 

входить патронім з ним суфіксом, 25 жінок визначено алелятивом “жена” 

(ж)ена е(в)о Василиса Гутиловна (III, 204), (ж)ена его (Кс)ения Даниловна (III, 171), 

(ж)ена его Овдотия Семеновна (III, 19), 2 іменування супроводжуються лексемою 

“мать”: мать его родна(я) Мелани(я) Михайло(в)на (IV, 217), мать ей Тетияна 

Ивановна (III, 172). На сімейний стан вдови вказано відносно 11 жінок: Софея 

Герасимо(в)на вдо(в)а (III, 51), удова Олена Е(в)фимо(в)на (III, 169); крім того, 1 

жіноче іменування супроводжується уточненням “мать удова”: мать его 

Е(в)фросиния Павловна удова (III, 169). 

Серед 13 жіночих двочленних іменувань, другий член яких має форму 

прикметника, лише 8 супроводжуються апелятивами на позначення сімейного 

стану. 1 іменування співвіднесено з поняттям “мать” (мать е(в)о родна(я) 

Настаси(я) Скоропа(д)ская (IV, 113)), 7 жінок визначено як “вдова” (у)дова 

Ва(р)(в)ара Яковская (ІІІ, 271)). 

У матеріалах Генерального опису зустрічаються 27 тричленних і одне 

чотиричленне іменування жінок різного віку та сімейного стану. Звертає на 

себе особливу увагу чотиричленне іменування: іменування по батькові і по 

чоловікові мають однакову граматичну форму, яка ще раз підкреслює 

можливість використання патроніма у функції андроніма: Марина Захарие(в)а 

дочь Михайлова (ж)ена Чайкувна (II, 57). Наявність чотирьох елементів у 

складі іменування жінки відображають не лише ім’я, а й прізвисько її батька – 

Захарія Чайки. 

Наведений приклад і лише 1 тричленне іменування супроводжуються 
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апелятивом “жена”»: работница (ж)ена (Кс)енія Кирилова Ковалева (III, 25). 

15 з 27 тричленних жіночих іменувань мають ідентифікацію “вдова”: 

вдова Матрона Никифоровна Бело(у)сенкова (IV, 81); по(д)сусе(д)ка вдо(в)а 

Настаси(я) Ле(в)ицковна Бондариха (IV, 123). 

Словотвірні моделі тричленних іменувань досить різноманітні внаслідок 

поєднання різних видів патронімів й андронімів. 

У деяких жіночих іменуваннях використано апелятив “дочь”, можливо, 

для співвіднесення патроніма з ім’ям батька, а не чоловіка: вьдо(в)а Мари(я) 

Гаврилова дочь Ко(в)басиха (IV, 210); вьдо(в)а Домники(я) И(в)ано(в)а дочь 

Ко(в)6асиха (IV, 210); вдо(в)а Алена Ермолае(в)а дочь Билошибиха (III, 100); 

(у)дова Марія дочь Самойлова Лялчиха (III, 39). 

У складі тричленних іменувань андроніми займають як другу, так і третю 

позицію: сестра е(в)о родна(я) му(ж)ича(я) (ж)ена (в)ьдо(в)а Елена И(в)ано(в)а 

(В)асиленчиха (III, 245); Агафія Хмелиха дочь (Ф)еодорова (III, 32); Татиянна 

Кобилиха Пистенк(о) (III, 69); мать ево родна(я) вдо(в)а му(ж)ича(я) Анна 

Иллh(в)а Майориха (IV, 12); синь Евту(х) Майорь (III, 22) – один з небагатьох у 

Генеральному описі випадків іменування жінки по синові. 

Іменування інших заміжніх жінок, які містять патроніми або 

прикметникові іменування на другій і третій позиціях, можна ідентифікувати за 

допомогою апелятива «вдова» або відповідної описової конструкції: вдо(в)а 

козачка Е(в)доки(я) Василе(в)а дочь (Я)ков(л)енкова (IV, 103); вдова козачка 

Катерина Василе(в)а Мат(ю)шке(в)иче(в)а (IV, 106); братъ ей (у)мершо(го) 

мужа родной козакь Семень Мат(ю)шке(в)ичъ (Ш, 106). 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу іменувань заміжніх жінок у 

Генеральному описі можна зробити висновок про високу регулярність 

вживання андронімів на позначення жінок-вдів і патронімів для іменування 

жінок, чоловік якої живий. Внаслідок зафіксованої у деяких випадках 

двозначності патронімної форми, що може вживатися і як ім’я по батькові, і як 

ім’я по чоловікові, однозначно ідентифікувати патронім щодо родинного стану 

особи, від імені якої його було утворено, можна лише за допомогою апелятивів, 

котрі супроводжують іменування жінки. 

 –ИХ-(а) –К-(а) –ОВ/ЕВ-(а) –ОВН-(а) прикм. 

XVIII ст., 

Генеральний опис 

150 

заміж.–119 

28 

заміж. –23 

718 

заміж. – 679 

73 

заміж.– 44 

16 

заміж – 13 

% до іменувань 

заміжніх жінок, 

утворених від 

чоловічих імен 

13,5% 2,6% 77,3% 5,01% 1,4% 

XVII ст., ділові 

документи  
56,1% 6,3% 17,8% 13% 

кільк. не 

вказано 
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Як бачимо кількісний розподіл словотвірних моделей іменувань заміжніх 

жінок дещо відрізняється від показників, які наводить Л.О.Самійленко [3, 148-

149] стосовно жіночих іменувань у ділових паперах XVІІІ століття. 

Подальший функціонально-семантичний, словотвірний та контекстний 

аналіз моделей іменувань заміжніх жінок дасть можливість зробити висновки 

не лише мовного, а й позамовного характеру з високою часткою вірогідності. 
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Єщенко  Діана, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІМЕН 

 

Мабуть, кожен хоч раз у житті задумувався: чому я маю таке ім’я, що 

воно означає і яка в нього історія? А чи завжди були такі імена, як моє? Досить 

багато людей замислюються над цими питаннями, але зрештою приходять до 

того, що це не настільки важлива річ. Я вже не один раз задумувалась над 

питанням: чому ж мені дали ім’я Діана, а не Олеся чи Галина? Бо, як я 

дізналася, ім’я Діана – давньоримського походження, яке походить від богині 

Діани (Артеміди). Це дивовижно, – вважала я тоді і досі так вважаю. Звісно, на 

додаток до цього я подивилась ще і характеристику імені, яка чомусь була 

майже один в один, як моя (я не дуже хочу, щоб хтось це бачив і знав про мене 

все. Треба це знищити!) Ця тема мене зацікавила, і я вирішила пошукати 

інформацію про імена, які зараз дуже поширені в Україні, і дізнатися, яке вони 

мають походження і наскільки вони змінилися з плином часу. 

Зараз дуже часто можна почути такі імена, яка Марія, Ірина, Антон, 

Артем, Тарас тощо. Вибір імені на сьогодні залишається батькам, і це справа 

дуже важлива: вони ж повторюватимуть це ім’я щоденно, безліч разів. Тому 
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варто «приготувати» собі бажані імена вже заздалегідь. Вони ж мають бути 

гарні й милозвучні, і мають добре чутися і з прізвищем батьків, і з ім’ям по 

батькові. Нікому ж не захочеться мати таке: Іванов Іван Іванович, Труба Майдан 

Едуардівна (так, було й таке). 

Нині батьки не замислюються над значенням імен і вибирають із тих, які 

знають. Це стало вважатися нормальним явищем, що людина не має жодного 

уявлення про те, що ж означає її власне ім’я. Неначе ми замість імен носимо 

порядковий номер, який для нас не має ніякого значення... Ще декілька 

десятиліть тому імена частіше давали священики. Хресне ім’я людини – 

невідривна частина її особистості, адже воно дає людині святого захисника, 

патрона, до якого можна звертатися по допомогу, чесноти якого можна й треба 

наслідувати. Зараз значно більше батьків, які хрестять своїх дітей із тим ім’ям, 

яке вибрали вони. 

Традиційні українські імена – це імена святих чи біблійних постатей, 

здебільшого єврейського, переважно старозаповітного походження, згодом – 

латинського й грецького, бо їх носили перші святі й мученики та отці церкви. В 

українському звичаї є імена скандинавського походження, які принесли з собою 

лицарі-варяги. Ці імена мали наші перші князі та їхні дружинники. Також іще 

за часів перших племен були імена, які мали природне походження і ніби 

впливали на долю людини. Слов’янський фольклор також знає чимало імен 

дохристиянських богів або імен, утворених від понять та прикмет, які батьки 

хотіли передати своїм нащадкам, тому що вірили, що ім’я має магічну силу, 

здатне позитивно чи негативно вплинути на долю людини. 

Українська мова багата на пестливі здрібнілі форми, тому дуже часто має 

не одну, а кілька різних здрібнілих варіантів імен. Деякі з цих варіантів стають 

офіційними, а нерідко їх видумують самі діти чи їхні не набагато старші брати 

або сестри. Здрібнілі імена залишаються в родині навіть тоді, коли діти 

виростають. Втім, іноді ці здрібніння та скорочення не в дусі української мови, 

тому що є наслідуванням або калькою з російської мови: Каті, Саші, Віті 

тощо. 

Я взяла декілька імен і вирішила перевірити їхнє походження і варіанти в 

різних мовах. 

 Іван Петро Андрій Павло Олександр Микола Георгій 

Рос. Иван Петр Андрей Павел Александр Николай Георгий 

Болг. Іван Бедрос Андрей Павел Александар Нікола Георгі 

Грец. Іоаннес Петрос Андреас Павлос Александрос Ніколаос Георгіос 

Англ. Джон Питер Ендрю Пол Алекс Ніколас Джордж 

Франц. Жан Пьєр Андре Поль Александр Ніколь Жорж 

Нім. Йохан, Петер Андреас Пауль Александер, Клаус, Георг, 
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Іоганн, 

Ханц 

Аксель Ніколаус Юрген 

Ісп. Хуан Педро Андрес Пабло Алехандро Ніколас Хорхе 

Італ. Джованні Пʼєтро Адріано Паоло Алессандро Нікколо Джорджо 

Латв. Яніс  Андріс Павліс    

Лит. Йонас  Андріус Повілас   Юргіс 

Естон. Яан Пеетер Андрус Пааво Александер Нігул Георг 

Отже, при виборі імені одні підходять до цього дуже ретельно, інші 

стежать за трендами, а деякі вважають, що це лише ім’я. Нам не обов’язково 

знати, що вони означають, адже на підсвідомому рівні, як показує практика, 

батьки все одно виберуть те ім’я, яке частково характеризуватиме їхню дитину. 

Але це не означає, що потрібно забувати походження і значення імен. Досить 

багато людей у моїй школі вважали, що мають суто українські імена, не 

знаючи, що це не так. Втім, навіть запозичене з іншої мови ім’я все одно є 

унікальні для людини, яка його носить. 

 

 

Даньшова  Валентина,  

ВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж», 

викладач-методист вищої категорії, 

викладач української мови та літератури 

 

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

– ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ ВНЗ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Українська мова повинна функціонувати в усіх установах, 

підприємствах, організаціях, бути мовою діловодства та судочинства. 

Розширення сфери вживання української літературної мови гостро висунуло 

завдання навчитися вільно володіти всіма стильовими ресурсами мови, набути 

міцних і сталих навиків орфографії, пунктуації та стилістики, дотримуватись 

правил при написанні ділових паперів, вимог культури усного та писемного 

мовлення. 

Курс УМПС повинен активізувати знання норм і всіх можливих варіантів 

літературної мови, навчити користуватися ними в різноманітних практичних 

мовленнєвих сферах, розширити відомості про загальну й мовну культуру 

ділового спілкування в його усній та писемній формах, навчити доброго 

мовлення кожного, хто хоче володіти українською мовою не лише для 

справоведення, а для спілкування в усіх сферах своєї суспільної, фахової та 

побутової діяльності. 
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Завдання побудовані у аналітико-синтетичному характері: від 

спостереження над мовними одиницями-словами і реченнями, їх будовою і 

значенням до узагальнень. Вони створюються на основі активізації 

найважливіших орфографічних, морфологічних та синтаксичних правил. Дані 

вимоги відтворені у завданні третьому. 

Здобуті знання у вигляді формулювань і правил студенти застосовують у 

практиці безпосереднього спілкування, яке кожного разу здійснюється на більш 

високому рівні. Це вміння застосовувати дані знання під час складання різного 

виду документів. 

Під час виконання першого типу завдань – найбільш концептуальному – 

відтворено узагальнюючі теми; у яких студент повинен показати вміння 

мислити, формулювати судження та умовиводи. Під час виконання другого 

типу завдань студент повинен показати своє вміння бачити структуру найбільш 

уживаних документів та орієнтуватися у схемах їх творення. 

Активізувавши у своїй пам’яті, узагальнивши та повторивши найбільш 

уживані орфографічні, орфоепічні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні 

правила; засвоївши найскладніші випадки слововживання, яке зустрічається у 

мові професійних документів, студенти вдосконалюють своє мовлення, вчаться 

узгоджувати його з вимогами нормативної мови, а також творення слів і 

синтаксичних конструкцій. Вміння студента застосовувати ці навики перевіряє 

третій тип завдань. 

Під час виконання четвертого типу завдань студент показує своє вміння 

складати той чи інший документ. 

Рівень засвоєння мови своєї професії перевіряє п’ятий тип завдань, у 

якому студент повинен показати знання термінології своєї професії. 

Під час підготовки до комплексних контрольних завдань студенти 

повинні опрацювати відповідну наукову та спеціальну літературу, спрямовану 

на розвиток навиків писемної мови. Передбачено також роботу з 

термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою 

літературою. Лише після цього виконати практичні завдання. їх характер 

носить прикладний характер і покликаний розвивати у студента вміння 

вирішувати життєві та професійні проблеми за допомогою слова. 

Нестандартність окремих завдань викликана тим, що метою навчальної 

дисципліни є не емпіричне засвоєння матеріалу, а глибинне усвідомлення 

філософії та психології мовлення як складової частини людської культури. 

Розглянемо, як формується мовленнєва компетенція студентів на 

прикладі курсу УМПС (українська мова професійного спрямування). 

Опис програми навчальної дисципліни  

“Українська мова професійного спрямування”. 
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Мета – українська мова повинна функціонувати в усіх установах, 

підприємствах, організаціях, бути мовою діловодства та судочинства. 

Розширенні сфери вживання української літературної мови гостро висунуло 

завдання навчитися вільно володіти всіма стильовими ресурсами мови, набути 

міцних сталих навиків орфографії, пунктуації та стилістики, дотримуватись 

правил при написанні ділових паперів, вимог культури усного та писемного 

мовлення. 

Завдання – даний курс повинен активізувати знання норм і всіх 

можливих варіантів літературної мови, навчитися користуватися ними в 

різноманітних практичних мовленнєвих сферах, розширити відомості про 

загальну й мовну культуру ділового спілкування в його усній та писемній 

формах, навчити доброго мовлення кожного, хто хоче володіти українською 

мовою не лише для справоведення, а для спілкування в усіх сферах своєї 

суспільної, фахової та побутової діяльності. 

Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне 

опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на 

розвиток навиків писемної мови. Передбачено самостійну роботу з 

підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників 

навчальною та довідковою літературою. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 предмет, мету його вивчення, завдання і значення курсу; 

 особливості фахової термінології, 

 правила та основні вимоги щодо оформлення професійних текстів і 

документів, 

 основні норми літературної мови (лексичні, морфологічні, синтаксичні), 

 основні правила словозміни та правопису різних частин мови, 

 терміни, професіоналізми та фразеологію майбутнього фаху, 

 номенклатурні назви в професійній мові, 

 особливості професійного спілкування, 

 етикет ділового спілкування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 Володіти культурою діалогу та полілогу. 

 Здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно з нормами української 

літературної мови. 

 Сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти відповідно з 

нормами української літературної мови. 

 Застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних 

комунікативних процесах. 
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 Грамотно оформляти документи особового складу (заяву, автобіографію, 

характеристику), обліково-фінансові документи (доручення, розписку), 

інформаційні документи (протокол, звіт, оголошення), господарсько-

договірної діяльності (трудову угоду). 

 Користуватись термінологічними, енциклопедичними та загальномовними 

словниками. 

 Перекладати з російської мови на українську фахову термінологію. 

 Самостійно опрацьовувати відповідну наукову чи спеціальну літературу. 

 Брати участь у процесі ділового спілкування. 

 Брати участь у публічних виступах. 

 Дотримуватись етикету спілкування. 

Обов’язковою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання 

відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток 

навиків писемної мови. Передбачено самостійну роботу з підручниками, 

посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та 

довідковою літературою. 

Перед вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації 

поставлено завдання підготовки спеціалістів висококваліфікованих, грамотних, 

з високим інтелектуальним потенціалом До майбутніх фахівців ставляться 

високі вимоги, які полягають не лише у досконалих знаннях фаху, а й у 

високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у 

всіх сферах, а особливо у професійній та офіційно-діловій. 

Місце дисципліни у навчальному процесі: 

Уміння спілкуватися мовою професії сприяє якіснішому засвоєнню 

спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає майбутньому 

фахівцеві продуктивніше орієнтуватися у професійній та офіційно-діловій 

діяльності. 

Мета вивчення дисципліни: 

Формувати національно-мовну особливість, познайомити студентів з 

нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними 

вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх 

професійної мови, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; 

підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні 

навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, формувати 

комунікативні здібності. 
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Дияк  Олена, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

ПРИЙОМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ 

ІЗ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ 

 

Сучасні освітні технології, активно впроваджувані в практику 

навчального процесу, зокрема й вищої школи, зумовлюють нові підходи до 

вивчення лінгвістичних дисциплін, а також узалежнюють методи, прийоми і 

засоби навчання. 

Безумовно, й понині чільне місце з-поміж методів навчання належить 

слову вчителя (викладача), що дає змогу, виокремлюючи головне, акцентуючи 

на ньому увагу, послідовно і систематизовано подавати матеріал. Метод бесіди 

активізує слухачів (студентів), виявляє ступінь підготовленості їх до 

сприйняття нових знань, визначає здатність засвоювати навчальний матеріал. 

Для закріплення здобутих знань ефективним є метод вправ. Проте успішному 

формуванню досвіду творчої діяльності сприяють активно використовувані 

інтерактивні методи. 

Одним із напрямів модернізації сучасної освіти є впровадження в 

навчальний процес інформаційно-комунікаційних засобів навчання, особливо 

унаочнювальних (візуалізації). 

Візуалізація – «одержання видимого зображення яких-небудь предметів, 

явищ, процесів, недоступних для безпосереднього спостереження» [1, с. 145]; 

«демонстрація фізичного явища чи процесу у зручній для зорового сприйняття 

формі» [2, с. 140]. У навчально-освітній діяльності візуалізацію трактують 

як створення та подання графічного образу текстової чи математичної 

інформації, що робить її наочною, а отже, зручнішою для аналізу та 

осмислення [3]. 

Питанню візуалізації освітньої інформації приділяло увагу чимало 

науковців, зокрема Б. Бадмаєв, Р. Гуріна, Б. Депортер, В. Каган, Г. Селевко, 

М. Хенакі, П. Анохіна, Е. Артем’єва, Н. Жинкіна, Д. Поспєлова, А. Смірнова, 

А. Соколова тощо, наголошуючи, що візуалізація сприяє успішному 

сприйманню і запам’ятовуванню навчального матеріалу. 

Поширеними нині в навчальній діяльності є такі прийоми візуалізації, як 

буктрейлер, інтелект-карти, інтернет-меми, лепбук, скрайбінг, хмари слів, 

скетчноутінг та ін. Ефективними вони є й під час викладання «Мовленнєвого 

етикету в комунікативній діяльності фахівця». 
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Сила вишуканого слова – це справжня зброя. І мета кожного фахівця – 

бути озброєним у всі часи і на всі випадки. Курс мовленнєвого етикету 

покликаний сформувати в студентів певні компетентності, тобто сукупність 

знань, умінь і навичок, зокрема моральну складову етикету в системі соціально-

професійної комунікації, культурні стереотипи соціально-професійної 

комунікативності, поведінки в різних ділових ситуаціях (вітання, 

рекомендування, ведення неформальної бесіди, проходження ділового 

інтерв’ю) тощо. Мовленнєва діяльність, яка зумовлена потребами суспільства, 

становить основу мовлення. Саме свідомому засвоєнню типових мовних 

формул, вільному фаховому спілкуванню сприяють названі прийоми 

візуалізації. Проте лише на окремих, використовуваних під час викладання 

курсу «Мовленнєвий етикет в комунікативній діяльності фахівця», закцентуємо 

увагу. 

Виправданим у навчальному процесі є метод портфоліо, який 

переконливо спонукає студентів до творчості, сприяє впевненості у 

застосуванні сформованих умінь і навичок. Однак для виявлення креативності 

можна запропонувати замінити портфоліо на лепбук – саморобну інтерактивну 

теку з яскраво оформленими пізнавальнимии матеріалами, яка має рухомі 

деталі, різноманітні кишеньки, конвертики, міні-книжечки тощо. Лепбук можна 

створювати як до окремої теми (як-от: індивідуальний проект «Я у 

професійному світі», комунікативну професіограму «Живе слово фахівця» та 

ін.), так і до курсу загалом. 

Використання прийомів візуалізації покликане формувати інтуїтивне 

сприйняття інформації, зокрема ланцюжок «від хмари слів – до інтелект-

карти». 

Хмара слів – це візуальне відтворення списку слів, категорій чи міток на 

єдиному спільному зображенні. За допомоги хмар слів можна візуалізувати 

термінологічний та понятійний апарат з певної теми (наприклад, із тем «Ознаки 

культури мови», «Точність мовлення», «Правильність мовлення», «Норми 

сучасної української мови» тощо). Це сприяє швидкому запам’ятовуванню 

інформації. Хмару слів можна легко згенерувати власноруч або використавши 

спеціальні комп’ютерні програми. 

Інтелект-карти як універсальний спосіб організації інформації дає 

змогу у зручному форматі викладати думки та формулювати висновки. 

Перевага інтелект-карт полягає в розширених можливостях – довільне 

додавання малюнків та інших допоміжних елементів. Складниками цього 

прийому візуалізації є: ключові (стрижневі) слова з теми; графічні зображення; 

стрілки, що поєднують змістові блоки. Вартісним є те, що хмари слів можуть 

ставати складовою інтелект-карти, набуваючи іншої зовнішньої форми, 
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зберігаючи притому сутність. Цей прийом можна використовувати і як 

відповідь до ситуативних задач або кейсів, і як нагадування про прямі і непрямі 

компліменти у професійній сфері. 

Інтернет-меми доволі поширені нині в мережевому спілкуванні. Вони 

дещо нагадують шаржі, комікси, карикатури. Головне їхнє завдання – 

лаконічно й дотепно відтворити певне ставлення до події, ситуації, обставини, 

тим самим привернувши увагу користувачів соцмереж. Найбільш популярними 

та ефективними є інтернет-меми, що поєднують зображення та влучний 

жартівливий коментар. Цей прийом можна залучати для відображення 

мовленнєвих огріхів, помилок, аби вкотре нагадати про інтерференцію, яка 

шкодить позитивному образу фахівця. Отже, меми можуть допомогти розкрити 

теми «Чистота мовлення», «Норми сучасної української мови», унаочнивши 

недолугість, хворобливість, помилковість мовних конструкцій. 

Результатом активного слухання є скетчноутінг, тобто візуальна нотатка 

(нотатка-ескіз). Скетчі створюють у реальному часі під час лекції, промови, 

презентації, наради, акцентуючи увагу на стрижневих тезах. Головне в 

скетчноутінгу – не малювання, а можливість коротко та швидко зафіксувати 

важливу, потрібну інформацію, поєднувати її, презентувати візуально. Цей 

прийом дає змогу продумати все в деталях та подивитися на проект зусібіч [5]. 

Поширеними є кілька моделей скетчів [4], зокрема: 

1. Лінійна – відображає інформацію по діагоналі (від верхнього лівого до 

нижнього правого кута сторінки); така інформація чітко структурована, має 

форму розповіді, легко сприймається. 

2. Променеподібна – має форму велосипедного колеса із втулкою 

посередині та спицями, що виходять з неї; у центрі може бути тема (ім’я, 

портрет тощо); інформацію подано нелінійно, а отже, складно, тому такий 

скетч, буває, важко зрозуміти. 

3. Вертикальна – подібна до лінійної моделі: інформацію подають 

потоком – згори донизу; скетч доступний та зрозумілий. 

4. Траєкторна – інформацію подають вертикально, горизонтально чи по 

діагоналі будь-якою формою: зиґзаґом, S-подібно, W-подібно тощо; зручна для 

зображення в покроковій послідовності. 

5. Модульна – простір на сторінці – окремі частини (модулі), які містять 

різну інформацію або погляди різних людей (науковців, дослідників). 

6. «Хмарочос» – подібна до модульної, проте на відміну від неї, поділяє 

сторінку на вертикальні панелі, що містять інформацію різних доповідачів, які 

виступають один за одним, наприклад, під час круглого столу (конференції, 

симпозіуму та ін.); для кожного спікера – окрема колонка (панель), угорі якої 

зазначено його імʼя (прізвище) чи зображений портрет. 
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7. «Попкорн» – інформацію можна розташовувати в довільному порядку, 

бо акцент зроблено на змісті, а не на формі, але випадкове, несистемне, 

нелогічне фіксування може ускладнювати сприймання скетчу. 

Обравши певну модель, можна законспектувати будь-яку з тем 

лекційного курсу, приміром, «Комунікативно-риторичні якості мовлення», 

«Комунікація і спілкування: функції, типи, закони», «Принципи та максими 

спілкування» тощо. 

Ще однією формою візуалізації навчального матеріалу є скрайбінг [3]. Це 

нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком, 

– ілюстрації «на льоту» фломастером на білій дошці (ватмані). Слухачі чують і 

бачать інформацію, що полегшує сприйняття. Скрайбінг – це мистецтво 

відображати своє мовлення в малюнках в реальному часі (паралельно з 

доповіддю). Скрайб-презентація відображає стрижневі поняття розповіді та 

узалежненість їх. Як продуктивний інтерактивний засіб концептуалізації 

інформації скрайбінг почав першим використовувати в навчальному процесі 

американський викладач Пол Богуш, спростувавши поширену методику «читай 

параграф – відповідай на запитання». Переваги скрайбінгу очевидні: 

• участь та увага аудиторії; 

• якісне засвоєння інформації та запам’ятовування стрижневих моментів; 

• зручне сприйняття інформації; 

• можливість неперервного спілкування зі слухачами. 

Крім того, візуалізація допомагає студентам організувати й аналізувати 

інформацію; за допомоги візуальних образів студенти легко інтегрують нові 

знання; візуалізація розвиває критичне мислення, вона є універсальною та 

доступною всій аудиторії. 

Нині виокремлюють два види скрайбінгу: скрайбінг-презентація 

(використовують під час доповіді – схеми, малюнки, графіки) і відеоскрайбінг 

(ілюстрації, схеми у відеоряді). Формами скрайбінгу є статичні схеми, графіки; 

скрайб-малюнки; скрайб-розповіді (комікси); прості написи в різних стилях. 

Для створення скрайбінгу важливі три аспекти: навички візуалізації (скрайбінг 

перетворює тези на слова та образи), уміння працювати зі схемами (наочно 

демонструвати думку у формі графіків, діаграм, схем), навички спілкування з 

аудиторією (донести головну думку до слухачів, щоб залучити до обговорення). 

Аби скрайбінг направду був ефективним, слід пам’ятати про його етапи: 

1) складання плану презентації; 2) аналіз ідей та образів презентації; 

3) візуалізація (малюнки, аудіо- та відеоряд); 4) таймінг (час на висвітлення 

ідеї). Скрайбінг можна використовувати як під час лекційних, так і під час 

практичних занять. 
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Отже, використання прийомів візуалізації в навчальному процесі вимагає 

від викладача відповідної підготовки, а до створення і застосування візуальних 

матеріалів – усвідомлений підхід, треба також ураховувати особливості 

психічного розвитку студентів, їхні інтелектуальні спроможності та 

психологічні особливості. 
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ОДНА ЗІ СТОРІНОК БОРОТЬБИ 

ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. 

МАТВІЙ ШЕСТОПАЛ: ДОЛЯ Й НЕДОЛЯ 

 

Матвій Михайлович Шестопал (7.ХІ.1917 – 20.VIII.1986) – декан 

факультету журналісти КДУ ім. Т.Г.Шевченка 1955–57 рр., журналіст, 

публіцист, великий поборник української мови, а значить – і патріот, якому б 

7 листопада 2017 року виповнилося 100 років від дня народження, має 

належати до пантеону патріотів України, якому повинні стоять пам’ятники не 

лише на його могилі, що на Лісовому кладовищі. Він є яскравим прикладом 

того, як одна людина здатна стати на боротьбу практично проти всієї системи, 

цим самим розділивши своє життя на ДО і ПІСЛЯ не заради власного 

майбутнього, а заради правди, заради майбутнього нації. До того ж оте досить 

благополучне ДО – успішна кар’єра військового (у 31 – майор), головного 

редактора великого видавництва (у 35 років), деканство на факультеті 

журналістики найпрестижнішого в ті часи університету України (у 38 р.) – не 

ставало ПІСЛЯ предметом душевних мук і ностальгій. Цей психологічний 

феномен має стати предметом окремих спеціальних досліджень журналістів, 

мовознавців, істориків і, безперечно, психологів. Адже, розпрощавшись із 
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власним ДО, Матвій Шестопал звернувся до, умовно кажучи, фольклорного, 

історичного, мовного, політологічного ДО, тобто минулого України, 

слов’янського та європейського простору. І все це стало його предметом 

ПІСЛЯ. 

Воно, оте ПІСЛЯ, його настільки захопило, що, на наше глибоке 

переконання, він так і не збагнув, наскільки десятиліть випередив тодішню 

наукову думку, наскільки точно розставив акценти в розумінні і відображенні 

як загальних, так і конкретних питань історії України, що вже незалежній 

Україні, яка хай і повільно, але рухається в бік демократичних цінностей, праці 

Шестопала заясніли як відшліфований діамант. Все це також має стати 

предметом окремих спеціальних досліджень. Адже, знову ж таки, оте «все це» 

уже в лапках і не як умовність, а як цитата, народжено долею й недолею 

особистого, професійного життя справді великого професіонала як науковця, 

просвітителя та Людини з великої букви. 

Погодьмося, що після вигнання комуністичною системою з партії 

(1965 р.), що означало – вишвернення за борт цієї системи, позбавлення нею ж 

права займатися викладацькою діяльністю (1970 р.), що означало фактично 

залишити без роботи, в момент загальноукраїнської боротьби з націоналізмом 

сказати та переконливо обґрунтувати «літературні кізяки на дорогах історії» на 

основі історичних романів одного з найбільших письменників совєтської епохи 

Павла Загребельного, назвати одну з ключових дат в історії росії (у цьому 

випадку слово «росія» автором свідомо написано з малої букви, бо країна-

агресор на заслуговує навіть великої букви. – І.З.) та України – 1654 рік, – який 

вважався датою воззʼєднання двох, так сказать, братніх народів, анексією (хоча 

й повторивши за Енгельсом) – треба бути неабияким відчайдушним патріотом, 

що межувало з самогубством. 

Але все це вже своєрідний марафон, який складався із багатьох інших 

своєбачень на літературні, політичні постаті, події минулого. А був і старт. І він 

складався із двох слів: свідомість і мова, об’єднаних зі словом «українська», 

тобто «свідомість українська», «українська мова». 

Перше слово – свідомість – є загальним визначальним показником 

ставлення практично до всього, що діється, відбувається в країні. У січні 1964 

року на вечорі Василя Блакитного Матвій Шестопал між усього іншого сказав 

вбивчу фразу в цілому і разом з тим по відношенню до себе. «На жаль, – сказав 

він, – серед нас є чимало українців, національна свідомість яких перебуває на 

рівні клопа». Реакція не забарилася. Буквально вранці наступного дня в 

партком університету зателефонував заввідділом науки цк кп України Юрій 

Кондуфор, який «грізно запитав: що там Шестопал говорив учора на вечорі 

Блакитного про «клопа»? Розберіться!» І почали розбиратися. 
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Ще в середині 60-х років таких клопів було чимало. Зараз ми бачимо, що 

фактично немає жодного колективу, установи – в тому числі й навчальної – в 

Україні (хіба що якась частина Центрально-Північно-Західної  України), де не 

на офіційному, а на побутовому рівні – чим і визначається свідомість – 

розвелися десь більше, десь менше – клопівники. І протягом 26 років 

незалежності України ці клопівники мали надзвичайно сприятливі умови для 

свого розмноження, розвитку. Хочеться вірити, що останній закон про освіту 

хоч як-небудь зрушить з місця питання мови, а значить і свідомості. 

Але повернемося до Шестопала. 

Курс «Історії зарубіжної журналістики» він читав українською мовою. 

Спогади засвідчують, що це була добірна мова. Але й праці з цього курсу також 

були надруковані українською мовою. Здавалося б, в умовах тодішньої 

радянської системи книгорозповсюдження автор мав би бути зацікавленим у 

поширенні своїх праць на теренах усього союзу, адже як в Москві, так і в інших 

столичних університетах були факультети журналістики, на яких читався 

аналогічних курс, і праці Шестопала могли б бути використані. Чи має це 

питання якісь сюжети, ми не знаємо. Але книжки його надруковані рідною 

мовою. І хоча в значній мірі це не такий уже й промовистий факт, адже 

українською мовою тоді друкувалося багато навчальної та методичної 

літератури. Проте ми не можемо на цьому не акцентувати тому, що така позиція 

автора має еволюцію порівняно з тими викладачами (його сучасниками), які до 

цього ставилися номінально або ставали прохачами московських видавництв 

надрукувати їхні праці, скажімо, Д. Прилюк. Матвій Шестопал як ніхто інший 

став досить відкрито, демонстративно і безкомпромісно на захист української 

мови в тодішній республіці Україна. Одразу ж зазначимо, що в плані 

патріотичності українська мова в науковій та громадській позиції Матвія 

Шестопала не є чимось окремим і самостійним, а входить у комплекс понять, 

серед якого поняття національна свідомість якщо не домінувала, то вбирала в 

себе невід’ємний компонент – мову. 

11–15 лютого 1963 року в конференц-залі Гуманітарного корпусу 

університету Шевченка відбулася мовознавча конференція, ключовою темою 

якої була двомовність в Україні. Уявляєте, п’ять днів на найвищому науково-

освітньому рівні торочили про двомовність в Україні. Шестопал виступив 

останнім в останній же день її роботи. Про цю подію він залишив спогад у 

своєму фотоальбомі. Надамо слово Матвію Михайловичу. 

«У президії, – пише він, – сиділи академік І.К. Білодід (директор 

інституту мовознавства АН України. – І.З.), проф. [Павло] Плющ (завідувач 

кафедри української мови філфаку. – І.З.), колишній мій учитель по 

університету, обидва палкі прихильники дикої теорії «двох рідних мов» 
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(мається на увазі – української та російської. – І.З.). Я піддав критиці цю 

теорію, як шкідливу, таку, що може призвести до зловживань і порушення 

рівноправності мов. Під стіною крутив свою стрічку магнітофон, нагадуючи 

ораторам: говори та не заговорюйся. Справді, фразу про «дві рідні мови» хтось 

вставив у текст промови Хрущова, тоді Генерального секретаря ЦК КПРС, від 

чого ця фраза стала сакраментальною і недоторканною. Хто наважиться 

виступити проти неї? «Хто скаже левові: твоя паща смердюча?» – пригадав я 

старе візантійське прислів’я і сказав: 

«З теорією двомовності можна дуже далеко зайти. В соціалістичній 

системі, крім Радянського Союзу, є ще багато народів, зокрема великий 

китайський народ. Коли ж простягнути думку, як кажуть, ад абсурдум, до 

безглуздя, то можна подумати, що колись настане час, що та чи інша нація 

стане трьохмовною. В теорії двох рідних мов є елемент політичного 

підхалимства, яке принижує нації». Зал від страху завмер. 

Не забуваймо, йдеться про 1963 рік минулого століття. Для молоді це 

нічого не означає, а для старшого покоління це багато про що говорить. 

Далі: «Відповідаючи на песимістичні заяви деяких ораторів з приводу 

перспектив української мови, я сказав, що майбутнє нашої мови у великій мірі 

залежить від самих українців. Не можна й досі вважати себе «малоросами», які 

не доросли до розуміння своєї власної цінності. На підтвердження навів слова 

французького публіциста Лустало, взяті з 2-го тому творів К. Маркса і 

Ф. Енгельса: «Великие кажутся нам великими потому, что мы сами стоим на 

коленях. Поднимемся!» (т. 2, с. 90). У трактовці чиновних песиголовців ця 

фраза пролунала мало не як заклик до повстання проти радянської влади. 

Проф. [Петро] Недбайло [юрист. – І.З.] в Доповідній записці 

провокаційно запитував: «Для чого такі порівняння? Чи не наводить це на 

думку, що треба піднятися з колін, на яких ми нібито стоїмо досі перед 

російським народом та його мовою». 

[Петро] Удовиченко [секретар парткому університету. – І.З.] на засіданні 

бюро Радянського РК КПУ 9 квітня 1965 p. [коли Шестопала виганяли з парті. – 

І.З.]: «Ви наводите цитату Маркса, щоб Україна встала з колін, але як ви її 

наводите!» 

Ректор [Іван] Швець: «А ваш виступ, коли ви кинули заклик: “Україно, 

встань з колін!”. Це не просто цитата. Це прозвучало як справжній заклик». 

Як бачимо, що вірні марксисти й самі боялися цитат своїх же вождів, 

намагаючись різними маніпулятивними методами знищити тих, хто їх цитує. 

Ще одна цитата: «Дві ж РІДНІ МОВИ одночасно просто неможливі, як 

неможливі дві рідних матері. Та в цьому немає й практичної потреби. Коли б 

якийсь народ у своєму розвиткові дійшов до того, що мову іншого народу взяв 
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собі за рідну, то своя рідна, тобто національна материнська мова перестала б 

бути йому потрібною й автоматично відмерла б. У 1913 р. “Клуб русских 

националистов в Киеве” видав брошуру проф. Сікорського «Русские и 

украинцы». В ній з приводу такої ситуації сказано: “Два параллельных языка... 

это роскошь, которую природа обыкновенно не допускает (с. 50)”. 

1963–65 рр. у житті Матвія Шестопала стали важким переломним 

випробуванням: його намагалися звинуватити в буржуазному націоналізмі. А 

якщо цього хотіла совєтська система, зокрема – партійна, вона завжди цього 

домагалася. Кинуте звідти «Розберіться» означало «Фас». І почали фасувать. 

Очевидно, з цього часу (1965 р.) за Шестопалом і було встановлено таємне 

стеження. У гущі студентів/викладачів це легше було здійснювати. Та й очей, 

швидше всього, було набагато більше. А коли він був позбавлений права 

займатися викладацькою діяльністю, фактично, – роботи, цей нагляд був 

відвертіший: за ним постійно ходили дві людини, а біля будинку постійно стояв 

автомобіль, у якому постійно хтось перебував. Але чому його не арештували, 

залишається таємницею. Принаймні, кримінальної справи в архіві СБУ України 

немає. Але, в принципі, десь має бути щось інше. 

У 1986 році він помирає від того, що не прокинувся від наркозу. У це 

важко віриться, що не трапилася запланована похибка, скажімо, передозування 

наркозу. Хай йому вже було повних 68 років, хай були у нього проблеми зі 

здоров’ям. Але ж не настільки критично... 

Сам Матвій Михайлович володів багатьма мовами: якимись вільно, 

якимись – ні. У збереженому аудіозаписі голосу Шестопала принаймні звучить 

чотири мови – українська, латина, польська, грузинська, в особовій справі 

зазначена – ще й французька. Особливість М. Шестопала полягає в тому, що 

відправною мовою у своєму поліглотстві в нього завжди була українська. Це 

досить повчальний і знаковий факт для сучасних новітніх поліглотів з теренів 

українських, які цей ряд будують навпаки: місце українській мові – часто 

останнє. Так би не хотілося, щоб історія знову поверталася у вигляді фарсу. 

Мовні проблеми виникають у слабкій на національний імунітет країні, де 

домінує плебейство перед іншими державами. Думаймо над цим. Визволяймося 

від цього плебейства. 

Щоб зберегти територію Держави Україна, необхідно насамперед 

зберегти звучання на ній рідної української мови. Бо мова і є найосновнішою 

молитвою будь-якого народу, за допомогою якої він спілкується з Богом, навіть 

не усвідомлюючи і, можливо, не знаючи цього. Всі інші молитви – це 

індивідуальне, особисте. Мова – найнадійніший гарант збереження Народу, 

Нації, Держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У РИТУАЛЬНІЙ СЛУЖБІ 

 

Очевидно, ніхто не буде заперечувати, що кладовища, давні поховання, 

які розташовані на території України, – українські, тобто належать Україні, 

мають пряму до неї приналежність. 

Говорити про кладовища в плані національних чи релігійних традицій – 

швидше всього це прерогатива науки і церкви. Хоча незаперечною загальною 

традицією є попри все наведення там порядку. І це в усьому світі так. Але в 

Україні цим навряд чи яке кладовище може похизуватися. І це теж традиція. 

Центральні алеї великих міських кладовищ ще підтримуються в належному 

стані, порядку якщо не родичами померлого, то працівниками відповідних 

служб. Але віддалені могили переважно занедбані. Працівників не вистачає, 

щоб навести лад на всій території. Це про міські кладовища. А що вже казать 

про сільські?! Позаростали вони не лише кущами, а й величезними деревами. 

До деяких могил дістатися або досить складно, або практично неможливо. 

Свого часу я пропонував колишньому голові сільської ради мати в 

сільраді штатну одиницю, яка б відповідала за порядки на кладовищах, за 

розташування нових поховань. Адже на території сільрад є по п’ять і більше 

лише діючих кладовищ, не кажучи вже про поховання часів німецько-

совєтської війни і, можливо, й попередніх воєн, поховання часів хуторного 

життя України. Адже кожен хутір мав своє кладовище. Зараз мало хто знає про 

існування таких та знаходження їх. Про будь-який догляд і мови немає. З 

кожним роком все нижчають і нижчають горбики могил. Заростають 

бур’янами, чагарниками, деревами. Чи це в ярах, чи в інших місцях. 

Розорюються могили, кладовища, які, можливо, мають неоціненне значення для 

історії краю, держави в цілому. 

Та все це, мені здається, загальновідомі речі. А якщо так, то тим більше 

прикро, що ми про це знаємо, бачимо, стикаємося на кожному кроці і майже 

нічого не робимо. Це велика помилка, що людина, помираючи, повністю 

відходить від нас. Тіло – так. Воно тлінне. Наші покійні родичі якщо не завжди, 

то в скрутні, відповідальні моменти разом з нами. Вони все знають, що тут 

робиться. Не один раз доводилося пересвідчуватися в цьому. Але це інша тема. 

У кожному селі є люди, які знають, як навести порядок у тому ж таки 
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селі, в державі; знають, як треба в тій чи іншій ситуації діяти Президентові, 

Прем’єру, міністрам. І досить часто вони мають рацію. Але взяти сокиру й 

вирубати, прибрати узбіччя навіть біля чи навпроти свого дворища, своєї землі, 

на тому ж таки кладовищі, взяти косу й викосити там же бур’ян, не кажучи вже, 

щоб організувати кілька чоловік на таку справу – великий знак питання. 

Трохи більше року померла близька мені людина. Рідні поставили, 

правда, помірно дорогий пам’ятник, облаштували могилу такою ж плиткою. 

Зроблено красиво, добротно, з любов’ю руками сина. Адже він будівельник. 

Хіба шкода коштів для близької, рідної людини? Останні віддаються!!! 

Я бачив не лише на київських кладовищах, а й в невеликих містах, де на 

облаштування могил вкладено неймовірно величезні кошти. Неймовірно 

величезні! Для чого, питається? Кому це потрібно? Померлому? Великий 

сумнів. Що цим хочуть сказати ті, хто це робить? Проявляють таким чином 

любов до померлого? Любов треба віддавати живим, а померлим – пам’ять про 

них. Але не десятками квадратних метрів бетону, граніту, мармуру. Можливо б, 

краще було, якби ці кошти в тій чи іншій формі віддати нужденним, хворим, які 

не мають можливості придбати ліки, оплатити за операцію, врятувати таким 

чином комусь життя. Віддати, врешті-решт, на наукові, духовні потреби, на 

видання книжок талановитих авторів... Непросте це питання. 

Але є питання, яке, на наше переконання, стосується в однаковій мірі 

всіх. Питання це – питання духовності. Питання, яке має абсолютно 

безпосереднє відношення до духовності, – це документування кладовищ 

(оскільки мова про них). Адже кладовища – це не лише місце поховання 

померлих. Це місце водночас минулого й майбутнього. Минулого як уже 

історії, а майбутнього як кожного з нас і, як це не парадоксально, так і держави 

в цілому. Саме так, кладовище варто розглядати як своєрідний архів, і саме 

державний. 

Кожна могила – це документ. Хочемо ми цього чи ні, але кожним 

похованням ми створюємо документ, навіть комплекс документів, який 

складається з надмогильного знака (пам’ятника, хреста) і відповідного надпису 

на ньому. 

Кожна могила чи місце поховання (могила як така з плином часу може не 

зберегтися) є своєрідним другим тілом людини, яке вже не належить їй, а 

передається нащадкам цієї людини, її роду, врешті-решт, суспільству. Тому 

зовнішній вигляд могили залежить від рівня як загальної культури, так і 

внутрішньої духовності кожного громадянина. І від того, як і в що убрана 

могила (в бетон, мармур, обсаджена барвінком і т.д.), як доглядається залежить 

і пам’ять про цю людину, і ставлення до неї ріднею, суспільством. Останнє 

стосується і могил та поховань визначних людей. 
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Є, здається, безкінечна кількість типів пам’ятників, та хоча й рідко, але 

таки трапляються однакові. Так само є безкінечна кількість і надписів, але є й 

типові. Кожен надпис виражає глибину душевного болю, спричинений смертю 

близької людини, який був чоловіком, батьком, сином, онуком... (дружиною, 

матір’ю, дочкою, онукою...). Кожен надпис є суто індивідуальний, 

персональний по факту, але більшість із них глибинні за змістом. У них 

закладено не лише виражальну функцію, а й філософію життя, його суть. 

«Забыть нельзя – вернуть невозможно» – написано на надмогильному 

пам’ятнику згадуваної людини. Четверо слів, а скільки інформації, скільки 

душевного болю, відчаю, безпорадності! 

Думаю, що в даному випадку кожне кладовище є своєрідною «книгою» 

таких і подібних висловлювань. 

Чомусь раніше звертав увагу лише на зміст написаного. А це прочитав 

оте «Забыть нельзя – вернуть невозможно» і штриконуло – чому ж викарбовано 

чужою мовою? Невже, наприклад, на польських кладовищах на пам’ятниках 

написано не польською чи на будь-яких інших – чужою мовою? 

В інших країнах таке практично неможливе. В інших країнах чужою 

мовою може бути надпис про людину, яка мігрувала в цю країну, померла і 

рідні фіксують її представником тієї нації, якої вона була. Чому ж українці від 

діда-прадіда на своїй же землі роблять, документують своїх предків не 

українцями? Все життя, скажімо, він був для оточуючих Михайлом, а помер 

Михаилом, був Олександровичем, а став Александовичем; всі її знали як 

Одарку, а померла, стала Дарией, Палажка – Палагеей. І таких прикладів дуже й 

дуже багато. Чим керуються люди, коли чинять саме так, сказати важко. Тут і 

елементарна байдужість, і какаяразніца, і он так само на інших і море подібних 

варіантів. 

На Куренівському кладовищі можна побачити багато надписів 

незрозумілою мені мовою. Кажуть, це поховання людей єврейської 

національності. Так, вони не соромилися на ідиші чи івриті карбувати на 

надмогильних плитах. Із самоідентифікацією тут все нормально. А от 

українцям ідентифікувати себе українцями – соромно. 

Звичайно, це воля й бажання кожного. І саме ці воля й бажання є 

своєрідним лакмусовим папірцем рівня духовності, культури тих, хто подавав, 

диктував цей надпис. Факт ніби й незначний, але він здійснений на досить 

тривалий час. І якщо їх багато, це вже тенденція і явище, це може стати 

неприємним, якщо не катастрофічним, прецедентом, коли вивчатимуть за 

надмогильними надписами, якою мовою говорили в тому чи іншому регіоні, 

якої національності населення в ньому поховано. Некрополезнавці чомусь не 

акцентують на мову надписів. Фактично цими надписами робиться велика 
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ведмежа послуга майбутньому України, практично підрубується чи (якщо вони 

україномовні) не підрубується національне коріння на території України. Але за 

будь-яких обставин соціологія тут буде та й уже є не зовсім утішна для 

України. А тим більше, як це робиться в той час, коли московські чоботи 

топчуть нашу землю, московські снаряди, кулі вбивають наших захисників, 

мирних жителів, руйнують їхні будинки, хати, школи, заводи і т.д. 

Навряд чи варто (а, можливо, й варто) вирішувати мовне питання на 

надмогильних пам’ятниках на якомусь законодавчому рівні. Швидше всього це 

має бути щось у плані рекомендаційного характеру просвітницького змісту. Це 

– питання загальної культури. Самі ритуальні служби, підприємства, де 

виготовляють пам’ятники і роблять надписи, очевидно, також повинні 

цікавитися, спрямовувати клієнтів у цьому питанні. Адже особливо в останніх є 

в штаті дизайнери, художники і досить часто високого рівня. А не формально 

приймати замовлення і обговорювати лише проект пам’ятника. Хоча ці, так 

звані фірми, переважно російськомовні, бо знаходяться в містах. І тут, 

можливо, й повинні долучитися державні установи, які дають дозволи на 

існування таких служб. І мовне питання повинно бути одним із пунктів умови 

діяльності цих служб. Шукати й знаходити вихід із цієї ситуації треба 

обов’язково. 

Чужомовними текстами ми принижуємо себе, принижуємо державну 

мову, принижуємо в цілому державу. Цим самим ми й виставляємо себе як 

такими, які неспроможні висловлюватися своєю мовою, тією мовою, яка 

входить у трійку світових мов за своєю мелодійністю, маючи при цьому понад 

двісті тисяч слів і їх форм; демонструючи особисту низьку культуру, 

відсутність як власної, так і загальнонародної гідності, тобто в значній мірі 

недолугість... 

Був свідком однієї розмови. Вона не стосується мови на надмогильних 

пам’ятниках, але суть полягає в тому, що обидва персонажі будівельники. 

Чоловік поважного віку запитав у будівельника: «А чи є тут хазяїн?», 

очевидно, маючи на увазі будівлю, яку цей будівельник разом з іншими 

ремонтував. На що з даху пролунало: «Хазяїн буває тільки в собаки!» Чоловік 

нічого не відповів, мабуть, не маючи бажання далі спілкуватися з невихованою 

людиною, яка годилася йому щонайменше в сини. 

А як же бути із поняттями «Хазяїн слова», «Хазяйського батька син»? І 

таких чи подібних прикладів можна навести багато. Мабуть, особливо з 

останнім не поталанило цьому молодому чоловікові. Але його відповідь – це 

також рівень культури чи відсутність її. 

Один будівельник ігнорує державну мову, інший спримітизовує, 

фальсифікує її. І це роблять не лише будівельники. Це на кожному кроці. Іде 
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тотальне пониження рівня загальної культури всього народу: простого й не 

простого, бідного й багатого. Це своєрідне виродження! І це виродження 

задовільняє більшість. Адже легше котитися вниз, ніж підніматися вгору чи 

боротися за поступ, за процес динамічного розвитку. І кладовища в цьому плані 

є частиною загальної культури будь-якого народу. От тільки там легко можна 

розпізнати цей народ за мовною ознакою надписів, але в нас це проблемніше. І 

ці проблеми створюємо самі ж ми. 

Отже, який же мовний світ кладовищ? Як не дивно – переважно не 

суржиковий, що домінує в побуті. З надмогильних пам’ятників частіше 

звучить, як не прикро, російська мова. «Російський світ», точніше 

«Московський світ», «Московський дух» і тут домінує. Українська мова 

поступається особливо в містах. Хоча мала б суттєво переважать скрізь. І світ 

цей залежить лише від нас. 

 

 

Казьмірук  Анна, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ – НЕОБХІДНА  

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХОЛОГА 

 

У наш час все частіше спостерігаються кризові тенденції до втрати сенсу 

існування, страху у різних його виявах, агресії, масового відчуження, 

самотності та підміни духовних цінностей короткочасними задоволеннями. 

Особистість як структурна одиниця соціуму потерпає від цілої низки 

психологічних проблем, з якими стикається під час контактів з навколишнім 

середовищем і які є відображенням її внутрішнього світу, переконань і системи 

поглядів. Водночас суспільство вимагає від людини здатності до самореалізації 

і активних дій, творчого і критичного мислення, вміння комунікувати та 

знаходити спільну мову з іншими. Виникає своєрідний дисонанс між тим, чого 

потребує світ, і що є насправді. На допомогу людям в усуненні цих проблем, 

наближенні реального до ідеального значна роль відведена психологам, адже 

від успішності їхньої професійної діяльності, основою якої є комунікація, 

залежить повноцінне та здорове функціонування соціальної системи. 

Для України спеціальність психолога є досить новою, тому існує дефіцит 

кваліфікованих фахівців, які мають не лише професійні навички, а й високий 

рівень комунікативної компетенції. Поряд із тим, події на сході держави 

спричинили збільшення відсотка населення, яке пережило психотравмувальну 
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ситуацію, а це і ВПО, і учасники АТО, і їхні сім’ї. Саме серед ці верстви 

поширені такі соціальні проблеми, як алкоголізм та самогубство, що пов’язані 

із неможливістю реадаптуватися до мирних умов, інтегруватися у суспільство. 

Якість допомоги таким категоріям населення і, відповідно, успішність процесу 

стабілізації психологічного стану українського соціуму залежать від ефективної 

професійної та комунікативної діяльності психолога, що і зумовлює 

актуальність цього дослідження. 

На те, що майже усі види і форми психологічного консультування як 

основної ланки професійної діяльності психолога передбачають мовленнєву 

взаємодію психолога з клієнтом, яка створює основний її зміст, вказували 

Г.С. Абрамова, О.Ф. Бондаренко, О.В. Варфоломеєва, Н.Ф. Каліна, 

О.Ф. Копйоз, В.Ф. Петренко, В.А. Семиченко, Г.О. Станкевич, Н.Ф. Шевченко 

та інші. Аспекти мовленнєвої взаємодії психолога з клієнтом висвітлені у 

працях Г.С. Абрамова та О.Ф. Бондаренка. 

Мета: дослідити та систематизувати модель ефективної комунікації 

психолога. 

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

1. розкрити поняття комунікації та комунікативної діяльності, визначити 

ознаки ефективної комунікації з огляду на професійну компетенцію; 

2. узагальнити й систематизувати модель ефективної комунікації 

психолога. 

На думку психолога Чонсі М. Депʼю, ніяка інша здатність, якою може 

володіти людина, не дає їй можливості так швидко побудувати кар’єру і 

домогтися визнання, як здатність добре говорити [8, с. 73]. Тому від володіння 

достатнім рівнем культури спілкування, безумовно, залежить успішність та 

ефективність комунікативної та професійної діяльності психолога, його 

професійний та особистісний розвиток [10, с. 5]. Під комунікацією зазвичай 

розуміють соціально зумовлений процес передавання і сприйняття інформації, 

встановлення взаєморозуміння в умовах міжособистісного і масового 

спілкування [15, с. 14]. 

Відомий російський психолог О. Бодальов подає таке визначення: 

комунікативна діяльність – це діяльність, предметом якої є спілкування з 

іншою людиною – партнером зі спілкування, спрямоване на пізнання інших, а 

через них і за їхнього посередництва – на самопізнання й самооцінювання [9, 

с. 202]. Тотожним йому вважаємо поняття спілкування, що розглядають не 

тільки як «процес», як «умову здійснення різних форм функціонування 

людини», як «засіб досягнення різних цілей і задоволення різних потреб», але і 

як «комунікативну діяльність». 
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Є кілька підходів до розуміння «комунікативної діяльності». 

О.М. Леонтьєв розглядав спілкування як умову і чинник людської діяльності. 

О.О. Леонтьєв та М.І. Лісіна інтерпретували спілкування як специфічний 

різновид людської діяльності. З огляду на це трактування, М.І. Лісіна ввела 

термін «комунікативна діяльність». Б.Ф. Ломов розглядав спілкування та 

діяльність як два боки соціального буття людини, її способу життя [1, с. 77-78]. 

Я.Л. Коломінський, О.О. Реан розмежували поняття «діяльності» та 

«спілкування», оскільки перше здійснюється за схемою «суб’єкт-об’єкт», а 

друге є взаємодією між двома суб’єктами [3]. Таким чином, за цією схемою 

кожен із учасників спілкування є активним суб’єктом цього процесу, визначає 

його динаміку і зміст, що надзвичайно важливо для ефективної комунікації. 

Ефективність – це поняття, яке відображає взаємозумовленість зусиль, 

витрачених на здійснення комунікації, і одержуваного результату під час 

досягнення цілей комунікації. Показники ефективності характеризують 

здатність давати результат у розрахунку на одиницю витрат для його 

досягнення. Застосовуючи такий підхід, Ф.І. Шарков подає таке визначення 

ефективності комунікації: ефективність комунікації – це відношення 

результату, отриманого від організації комунікативної діяльності, до зусиль, 

докладених для його отримання [11]. Однак це не єдиний підхід. Наприклад, 

М.А. Василик підходить до визначення ефективності комунікації як до 

співвідношення досягнутого результату і попередньо визначеної мети [5]. 

Тож, ефективна комунікація – це цілеспрямована взаємодія, яка 

орієнтована на розуміння співрозмовника, а її засоби сприяють встановленню 

та розвитку контактів, налагодженню взаємовідносин, вивченню особистісних 

особливостей. Якщо мета контакту досягнута, то комунікація ефективна. Для 

цього важливо вміти не лише подати вербальний або невербальний сигнал, а й 

навчитися розуміти сигнали партнера у спілкуванні. 

Ознаками ефективного спілкування є сприяння взаєморозумінню, 

направлення потоку інформації у потрібне русло, допомога людям у подоланні 

бар’єру для проведення відкритої дискусії чи щирої бесіди та вмотивованість 

співрозмовників вжити заходів для досягнення поставлених цілей. 

Вважаємо, що найбільш значущими результатами комунікативної 

діяльності психолога, а відповідно і критеріями, згідно з якими його 

комунікація може визначатися як ефективна, є: 

 розширення знань щодо особистості клієнта та проблеми, з якою він 

звернувся до психолога; 

 корегування негативних установок особистості; 

 заміна неадекватної моделі поведінки клієнта (в тому числі 

комунікативної) більш успішною. 
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Практичний психолог А.Г. Герцов [6, с. 3] визначає такі передумови 

ефективної комунікації, як: 

1. Мовна компетентність: вміння говорити точно, вільно конкретно і коротко. 

2. Вміння і бажання слухати співрозмовника. 

3. Увага і сприйняття невербальної інформації (міміка, жести, поза тощо). 

4. Спостережливість, уміння помічати тонкі нюанси поведінки. 

5. Емпатія, чуттєвість до емоційного стану співрозмовників. 

6. Пластичність, здатність адекватно змінювати свою поведінку залежно від 

ситуації. 

7. Вдалий вибір часу, місця, навколишнього середовища для спілкування. 

Більшість із цих параметрів George и Cristiani (1990) виділили як 

унікальні риси консультативного контакту, а оскільки консультативна 

допомога відіграє провідну роль у діяльності психолога, то важливо відмітити й 

інші її аспекти, а саме: емоційність, конфіденційність, надання підтримки, 

інтенсивність та динамічність [7, с. 29]. Особливу увагу слід приділити 

останній характеристиці, оскільки динамічність передбачає зміну специфіки 

контакту під час роботи із різними клієнтами. Тобто до кожного клієнта 

потрібно шукати індивідуальний підхід.  

Важливою складовою ефективного спілкування є комунікативна 

компетентність. У її структурі дослідники виділяють такі компоненти: 

 гностичний (система знань про структуру, функції, особливості спілкування 

та власного комунікативного стилю; загальнокультурна компетентність, що 

поглиблює розуміння клієнта); 

 конативний (загальні та специфічні комунікативні вміння, що дозволяють 

успішно встановлювати контакт, застосовувати конструктивні стратегії 

поведінки; перцептивно-рефлексивні уміння, володіння міміко-

пантомімічним супроводом); 

 емоційний (гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої 

людини, розвинуті емпатія та рефлексія, готовність вступати в контакт); 

 високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та соціальними 

ролями, адекватні вимоги до професійної діяльності, психоемоційна 

стабільність [10, с. 38]. 

По-перше, необхідно зазначити, що культура мовленнєвого спілкування 

психолога базується на володінні ним професійними комунікативними 

знаннями про мовленнєві засоби, якими він послуговується під час роботи з 

клієнтом. Він не лише повинен володіти професійним тезаурусом, а й бути 

готовим до застосування теоретичних знань на практиці у безпосередній 

взаємодії з клієнтом.  
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По-друге, встановити контакт допомагає щирість консультанта – це його 

здатність залишатися самим собою і відсутність потреби демонструвати 

професійний фасад, природність та правдивість у контакті з клієнтом, що 

передбачає відповідність висловлювань почуттям та невербальній поведінці. За 

умови виникнення внутрішнього конфлікту або суперечливості між внутрішнім 

(що особистість відчуває) і зовнішнім (як вона це виявляє), людина апріорі не 

може контролювати усі свої мімічні вияви та жести, а тому це несвідомо буде 

демонструватися, а співрозмовник на інтуїтивному рівні відчуватиме 

дискомфорт і недовіру. Якщо психолог щирий зі своїм клієнтом, то останньому 

набагато легше розслабитися, відчути себе у безпеці та почати відкриватися.  

По-третє, повага – гуманістична настанова та невідʼємний елемент 

взаємодії «суб’єкт-об’єкт». Клієнт повинен відчувати, що його приймають 

таким, яким він є, намагаються зрозуміти його проблему і все, що його хвилює. 

Психологічне консультування, психотерапія передбачають активне емоційне 

включення клієнта у переживання, проговорення проблем, які його хвилюють, 

що може супроводжуватися плачем, агресією, іншими сильними емоціями. Із 

цим також потрібно вміти впоратися. 

Бізнес-тренер та психолог Рамі Блект [2] розрізняє три рівні емоційного 

збудження: нормальний, середній, високий. Адекватне спілкування можливе 

лише на нормальному рівні, оскільки уже на середньому люди перестають чути 

один одного. Поки рівень емоційного збудження людини не буде приведений у 

норму, з нею важко щось обговорювати. Знизити рівень емоційного збудження 

допомагає вміння слухати правильно. 

Вміння слухати – це один із параметрів ефективної комунікації. Потрібно 

слухати клієнта із розумінням, без критики, розслаблено, дивлячись йому в очі 

або на переднісся, трохи нахилити голову. Якщо ж слухати напружено, надто 

пильно вдивлятися в очі, то емоційний фон підвищиться. Це особливо важливо, 

якщо клієнт переживає горе, знаходиться у стресовому стані. Зберігаючи стан 

внутрішнього спокою, психолог може за 5-20 хвилин привести людину у стан 

умиротворення. 

Крім того, потрібно розвивати розмову правильно.  

По-четверте, у психолога, безперечно, повинна бути сформована система 

цінностей, а особливо його погляди щодо так званих тригерних тем – політика, 

релігія, аборти, наркотики тощо. У той же час не має бути повчання чи 

нав’язування клієнту чужих для нього поглядів, оскільки вони формуються 

протягом усього життя і їх несприйняття завадить повноцінному розумінню 

клієнта як особистості, а відповідно і налагодженню ефективної взаємодії, за 

якої діяльність психолога можна назвати успішною. 
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Підсумовуючи, можна вважати ефективною таку модель комунікації 

психолога: 

1. мовна компетенція (знання теоретичної бази, тезаурусу; естетика, 

правильність та доцільність мовлення); 

2. гармонійність у невербальному спілкуванні (відкритість у виявах свого стану 

за допомогою тіла, відсутність скованості та тривожності; спокійна та плавна 

жестикуляція, не надто часта та рухлива, щоб не відволікати клієнта); 

3. володіння своїм голосом (вміння правильно розставити акценти, підібрати 

інтонацію, тон і гучність у потрібний момент; говорити спокійно та 

переконливо, не надто тихо або гучно, оскільки у першому випадку клієнту 

буде важко сприймати інформацію, а у другому – можна спровокувати 

агресивну, реакцію, конфліктну ситуацію, появу страху або тривожності); 

4. здатність розвивати розмову (заохочувати до контакту та розкриття 

проблеми, ставити запитання про думки, почуття, відчуття; відслідковувати 

нелогічності; повторювати, уточнювати та резюмувати почуте; уникати 

запитання «чому», оскільки воно викликає у людини бажання почати 

виправдовуватися або захищатися). 

На нашу думку, виконання цих загальних рекомендацій сприятиме 

створенню комфортних для клієнта умов, щоб він міг максимально розкритися, 

покращити динаміку та культуру розвитку взаємин між ним і психологом. 

Дотримання такої моделі комунікації полегшить виконання професійних 

завдань, незалежно від виду допомоги, яку надає спеціаліст (консультування, 

психотерапія, психокорекція, психологічна реабілітація, тренінгові діяльність), 

від чого значною мірою залежать професійна компетенція, імідж та успіх 

психолога. 

Отже, ефективна комунікація психолога є запорукою його успішної 

діяльності та необхідною складовою професійної компетенції. Саме від уміння 

використовувати вербальні і невербальні засоби спілкування залежить те, чи 

вдасться передати за їх допомоги інформацію клієнту та встановити 

взаєморозуміння, налагодити продуктивний контакт. 
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МОВА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Мова – це не просто спосіб спілкування, 

а щось більш значуще… 

Олесь Гончар. 

 

Незмінною темою досліджень національної ідентичності останніх 

чотирьох десятиріч було та є визначальне значення мови в її формуванні [2, 

c. 22]. Належність певного індивіда до нації визначають не лише етнічні або 

територіальні, а й культурні чинники, серед яких виділяють мову, яка виступає 

консолідаційною складовою будь-якого народу. Як свідчать сучасні 

дослідження, з таким твердженням погоджуються й громадяни інших країн. 

Наприклад, майже два роки тому репортер відомої американської газети «The 

Washington Post» Адам Тейлор опублікував результати дослідження 

Дослідницького центру П’ю (Pew Research Center), який вивчав прояв 

національної ідентичності в 14 країнах світу. Дані опитування, яке проводили 

дослідники, продемонстрували, що в усіх країнах, які потрапили до цього 

експерименту (США, Канада, Німеччина, Швеція, Японія тощо), важливою 

ознакою національної ідентичності є мова спілкування. Найвищий відсоток 

(84%) продемонстрували Нідерланди, де населення країни стверджує: «Щоб 

бути справжнім голландцем, дуже важливо говорити голландською» [11]. Не 

заглядаючи «за порєбрік», можна спостерегти дещо схоже явище в нашій 

державі. Ще на початку 2000-их рр., коли мовне питання та активні пошуки 
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української ідентичності не були так актуальні, як нині, Київський 

міжнародний інститут соціології проводив опитування з основного питання: 

“Що визначає націю?” Відповіді поділилися так: із 1722 респондентів 51,10 % 

визначили мову; 45,59 % – спільну історію; 41,06 % – культуру; 33,28 % – 

територію; 18,41 % – державний суверенітет; 15,85 % – релігію; 13,30 % – 

економіку; 10,10 % – спільні особливості характеру; лише 2,09 % – інше [7; 

c. 36]. Яка ж роль мови як складової національної ідентичності? Які функції 

вона виконує у процесі кристалізації ідентифікації людини? Задля того, щоб 

знайти відповідь на це питання, потрібно з’ясувати саме поняття національної 

ідентичності. 

Що означає термін “національна ідентичність”? Однозначної відповіді на 

це питання немає. «Національна ідентичність та нація – це складні конструкції, 

що складаються з багатьох взаємопов’язаних компонентів», – писав 

британський дослідник Ентоні Сміт [9, с. 24]. Тобто, щоб зрозуміти поняття 

національної ідентичності, треба дати відповідь на питання: «А що таке 

нація?». Але і тут виникає така сама квестія – сталого погляду в цьому питанні 

не існує. Як влучно зазначає український історик Георгій Касьянов, слово 

«нація» подібно хамелеону, який змінює колір від залежно від зовнішніх умов 

[4, c. 38]. Причина такого явища пояснюється тим, що в світовій науці існує 

значна кількість різних концепцій розуміння цього терміна. Візьмемо за основу 

ідеальний тип нації, який визначив Ентоні Сміт: нація – це названа і 

самовизначена людська спільнота, члени якої плекають спільні міфи, спогади, 

символи, вартості і традиції, створюють і поширюють характерну публічну 

культуру й дотримуються спільних вартостей і спільних законів [10, c. 40].  

Нині, щоб мати цілісну картину поняття національної ідентичності, 

з’ясуємо поняття самої ідентичності. Без ідентифікації людина не може 

існувати як свідома автономна особистість. Сама вона по собі – досить складна 

й різноманітна, залежно від обставин має змогу репрезентувати себе в різних 

якостях. Можна говорити про цілу множину, або про систему ідентичностей, 

які актуальні в різних ситуаціях та відповідають різним соціальним ролям [1, 

c. 133]. Загалом, нині більшість учених вважає, що «ідентичність» – це 

належність людини чи групи людей до певного типу спільності, чи спільноти, 

ототожнення себе з її нормативними і функціональними характеристиками та 

готовністю стати її представником [8, c. 208].  

Отож розібравшись із термінами «нація» та «ідентичність», можна 

загалом пояснити поняття «національна ідентичність»: це відчуття колективної 

належності до конкретної національної спільноти, її культури [5, с. 57]. Її 

найголовнішими рисами, на думку Е. Сміта, є історична територія, або рідний 

край; спільні міфи та історична пам’ять; спільна масова, громадська культура; 
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єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів; спільна економіка з 

можливістю пересуватися в межах національної території [9, с. 23]. 

Американська дослідниця Лія Грінфелд пропонує п’ять прерогатив, на яких 

тримається національна ідентичність: людські переконання (нація icнyє до тих 

пір, доки її члени ідентифікують себе як представників цієї нації); спільне 

icторичне минуле та спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє; спільні 

дії; постійне проживання в одній країні; по-п’яте, спiльнi характеристики, які 

об’єднуються поняттям «національного характеру» i які формують 

загальнонародну культуру [5, с. 57]. Лариса Нагорна вважає, що відчуття своєї 

національної ідентичності – один з найважливіших мотиваційних чинників 

поведінки. Жоден із членів нації не знає й ніколи не знатиме всіх своїх 

співвітчизників, але між ними існує анонімна й символічна солідарність, сила 

якої буває дивовижною, особливо в періоди тяжких випробувань [6]. 

У кристалізації національної ідентичності мова грає одну з 

найважливіших ролей. Вона формує саму особистість, її менталітет, світогляд, 

поведінку, спосіб життя, систему цінностей і національний характер. З 

раннього дитинства людина потрапляє під вплив і владу мови, засвоюючи 

культуру яка в ній зберігається. Мова нав’язує свою власну картину світу, 

норми поведінки тощо. 

Американський учений Джон Джозеф подає п’ять засад на користь 

аргументу важливості мови як складової національної ідентичності: 

1. Групи людей, які проживають на одній території і вважають, що мають 

спільні довготривалі інтереси, мають притаманні їм способи мовлення, що 

відрізняють їх від інших подібних груп.  

2. Ідеологія національної єдності передбачає уявлення, що нації є 

реальними з тієї причини, що людям, які їх складають, притаманна глибока 

культурна єдність, що є результатом існування спільної мови. 

3. Конкретні концепти, які складають національну ідентичність, 

співвідносяться зі словами в національній мові й знаходять втілення в 

сакральних текстах нації, таких як конституція або ключові твори національної 

літератури, враховуючи національний гімн.  

4. «Правильна мова», стандарти якої насаджують через систему освіти, 

відіграє провідну роль у збереженні та відтворенні культури. Водночас, 

використання «правильної мови» є невід’ємним від уявлення про «правильну» 

громадянську поведінку.  

5. Коли нація прагне контролювати тих, хто може перебувати в її складі, 

голосувати й користуватися перевагами, які надає держава, вона може 

використовувати мову як найбільш очевидний критерій для вирішення питання, 

чи належить конкретна особа до неї. [3, c. 78]. 
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Підтвердження аргументу про те, що мова виступає важливою частиною 

національної ідентичності знаходимо в історії. У 1799 році генерал Наполеон 

Бонапарт захопив владу у Франції. У 1803 році він також очолив Італійську 

республіку, а в 1804 році французький сенат і народ проголосили його своїм 

імператором. За наступні шість років до складу його імперії увійшла велика 

частина Європи. Саме в цей період мислителям німецького романтизму, багато 

хто з яких раніше звеличував Наполеона як героя, вважаючи його втіленням 

можливостей людської волі, довелося зіткнутися з тим, що його власна країна 

була підкорена ним, а сам він став підданим його імперії. Цей досвід викликав 

до життя уявлення про несправедливість такого імперського правління і про 

природність національного правління. Але які «природні» межі нації? 

Географічні перепони, морське узбережжя, гірські ланцюги або великі річки, 

які робили націю менш досяжною для сусідів? Але жодна з природних 

перешкод з вище перерахованих була непереборною (за винятком Ла-Маншу). 

А може релігія, яка закріпила свій авторитет в епоху Середньовіччя? Але вся 

Європа була формально християнською, а після епохи Просвітництва 

європейська думка стала в основному світською. Релігійні ідеї ставилися або до 

минулої епохи, або виступали все більш і більш як спеціалізована галузь 

богослов’я. Найбільш переконливу відповідь на це питання дав німецький 

філософ Йоганн Готліб Фіхте в 1806 році в його «Промовах до німецької нації», 

де він стверджував, що визначальною особливістю нації служить її мова: 

«Першими початковими і по справжньому природними кордонами держав, 

безсумнівно, виявляються їх внутрішні кордони. Ті, хто говорить однією 

мовою, пов’язані один з одним безліччю невидимих ланцюгів самої природи 

задовго до виникнення будь-якого людського мистецтва; вони розуміють один 

одного і здатні і далі розвивати взаєморозуміння; вони пов’язані один з одним і 

по природі утворюють єдине і неподільне ціле» [2; с. 34–35]. 

Отже, наведений у статті матеріал, оснований на теоретичному підґрунті 

та конкретному історичному прикладі дозволяє зробити висновок, що мова 

відіграє важливу роль у національному аспекті, як фактор ідеології 

національної єдності, рушійна сила збереження та відтворення культури, 

чинник консолідації нації тощо. Таким чином, мова виступає однією із 

ключових складових національної ідентичності. 
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СЛОВООСНОВА: ІНШІ ШТРИХИ  

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Історія української мови впереміш із питанням мовної політики 

набувають дедалі більшої значимості серед науковців-істориків та науковців-

лінгвістів. Так, суміжно з академічними (застарілим за часом й професійно й 

новим) поглядами на історію походження української мови, що означують, 

серед усього, період спільнослов’янської мовної єдності (ІІІ тис. до н.е.), де 

йдеться про те, що саме цього часу формувалася й функціонувала так звана 

давньоруська мова, із якої постали три східнослов’янські мови – українська, 

російська та білоруська, а також підхід, що евристично виокремив українську 

мову з ядра праслов’янської мови без опосередкованих гілок. Науковцями 

зроблено гіпотетичне припущення про мову протоукраїнських племен. 

Складність розвідок цього періоду полягає у відсутності писемних джерел, які 

дозволили б систематично й планомірно описати першооснову української 

мови.  

https://www.washingtonpost/
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Отже, усяке припущення, що стосуватиметься хронологічних віх 

зародження і початкових етапів української мови, установити достеменно 

неможливо. Однак новочасні розвідки істориків й археологів переконують у 

протилежному.  

Незаперечним прийнято вважати факт давності й окремішності 

української мови в  індоєвропейській сім’ї. На його підтвердження виступає 

наявність  архаїчної лексики, фонетичні та морфологічні риси, що й до нині 

ними послуговуються носії мови.  

Одним із популяризаторів погляду про те, що українська мова – нащадок 

санскриту – в новітній українській науці є Валерій Бебик. 

Валерій Бебик – політолог, соціальний психолог, журналіст, кандидат 

психологічних наук, доктор політичних наук, професор, який займається 

науковими розвідками, що присвячені протоукраїнцям. У контексті історичних 

досліджень, археологічних розкопок чільне місце відводить українській мові як 

лінгвістичній правонаступниці давніх зразків прамов, зокрема санскриту.  

Наведемо деякі факти, що підтверджують мовну наступність на території 

України та її зв’язки із санскритом.  

Науковець пропонує шукати витоки українства й мови у трипільського 

поселення – безпрецедентної цивілізації, – що мало на той час розгалужену 

знакову систему передавання інформації. Це і стало першопричиною 

іменування Трипілля не просто культурою, а цивілізацією. Лексична синтагма 

трипільців укладалася із 224 знаків.  

Трипільська цивілізація міграційним способом спорадично поширилася 

пізнішою територією аріїв. А звідти, як припускають науковці, у ІІІ – IV тис. до 

н.е., коли відбулося І світове розселення «білої раси», потрапила на територію 

новочасного Китаю, де отримала назву «культура яншао». Дивовижно схожими 

ці культури виступають перед археологами як матеріальні артефакти, а перед 

лінгвістами як духовні: знакова символіка, відтиснута на глині, – однакова.  

Індійські дослідники переконливо вважають, що протопоселення аріїв 

з’явилися в новочасній Індії, переселившись із північних і північно-західних 

степів, тобто з території сучасної України. 

Науковець Бебик також припускає, що саме трипільці проклали Великий 

шовковий шлях, діставшись у такий спосіб річки Хуанхе. 

Трипільці відкрили закон космічного світопорядку – «коло Ріти», де 

головним знаком відображення свідомого було сонце, свастичний символ, що 

означав неперервність життя, усеповерненість. У мовленні він відбився 

звуковим позначенням імені бога сонця Род, інших богів, наприклад, Яра, 

Ярила, єгипетського – Ра, а пізніше – із метатезою імена княжичів: Ор, Гор, 
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Оскорд, Тор, Хорив, Ігор й ін. Номен «Україна» теж належить до кореневого 

«ор» із відповідним чергуванням із «ра».  

Семантичний порядок вибудованого логічного ряду ймень полягає в 

тому, що з коренем «ор» арійські мови містять слова на позначення вищого 

порядку, ладу, гармонії, наприклад, організація, організм, order (від лат. ordo – 

порядок, ряд), орган (муз. інструмент), oro (лат. «говорити, молитися»), оргія 

(від гр. «таємний обряд»), «Органон» (загальна назва творів Арістотеля з 

логіки), оригінал (справжній, первинний), орнамент (візерунок, прикраса) і 

багато інших. 

Також є припущення, що на основі знаків була сформована «мова 

Сонця», в езотериці – Сенсар – «сонячний сенс». Особливе значення в абетці 

Сенсар відводилося буквам «А» і «О», які позначали архетип чоловічого і 

жіночого начал, атаки і оборони, завоювання і впорядкування, проникнення у 

щось і прийняття чогось у себе. Реалізацію цього принципу знаходимо у словах 

тАрАн і ОгОрОжа, пАлиця і кОлО, ЯРкість (чоловіче сім’я) і OвО (яйце), 

бАРАн і ОВця, іскРА (яка запалює) і вОгОнь (в якому ця іскра зростає і набуває 

стабільності) тощо [2]. 

Усяка сакральна інформація потребувала збереження і передавання 

наступним поколінням. Мова була символічною: викарбуваною на посуді із 

зображенням Сонця. Науковці А. Рибаков та Л. Васильєв переконані, що мова 

санскриту, отже, мова українська – це мова оріїв (аріїв) [3]. 

У Ведах бог Шива має епітет «угра», що означає «могутній», «суворий». 

На підставі явища якісно-кількісного аблауту утворився корінь «укра», що й 

найменував пізніше територію «людей сонця». 

Отже, є всі підстави вважати розвідки цих напрямів переконливими й 

такими, що матимуть розвідкову підтримку серед широкого кола науковців. 

Адже у такий спосіб буде вирішено одвічну політичну проблему «стягання» 

українських земель неукраїнськими володарями. Бодай на мовному рівні. 
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ОБРАЗНО-ВИРАЖАЛЬНІ ФУНКЦІЇ КОЛЬОРАТИВІВ  

У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ПЕТРА СТАРОСТИ 

 

Одним із важливих аспектів вивчення кольоративів є аналіз їхніх 

функційних властивостей у мові художньої літератури. Численні 

спостереження в галузі лінгвопоетики переконують, що в поетичній мові назви 

кольорів є естетично проакцентованими, відзначаються багатством 

семантичних наповнень і виконуваних функцій [2, с. 3]. Колірна гама як 

важливе мовноестетичне явище є одним з показників індивідуального стилю 

автора, а її аналіз постійно цікавить як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. 

В українському мовознавстві проблему семантики та функційних особливостей 

кольоративів розглянуто в працях таких науковців, як І. Бабій, С. Єрмоленко, 

А. Кириченко, І. Ковальська, І. Лощинова, Л. Супрун та багатьох інших. Їхні 

дослідження спрямовані на опис загальних теоретичних проблемах, або на 

характеристику кольоропозначень у художньому дискурсі. 

Здебільшого для дослідження кольоративну лексику виокремлюють із 

творів загальновідомих письменників, тоді як поза увагою залишаються творчі 

доробки регіональних митців. Однією з таких постатей є Петро Староста, 

подільський письменник, голова районної літературної спілки «Огневежа». 

Автор поетичних збірок «Яблунева заметіль» (2005), «Місячна підкова» (2005), 

«Сопілка Велеса» (2007), «Малюнки словом» (2011), «Зерна гідності» (2015). 

Друкувався в періодиці, журналах «Склянка Часу», «Дніпро», «Українець», 

антологіях, альманахах, колективних збірниках. Член ВТС «Конгрес 

літераторів України». 

Мета статті – проаналізувати образно-виражальні функції кольоративів на 

основі поетичного мовлення збірки «Яблунева заметіль».  

Семантика кольоративів П. Старости пов’язана з життєвим шляхом та 

внутрішніми переживаннями поета. Вона відображає базові колірні уявлення 

людини й належать до контрастів матеріальної та духовної культури.  

Існує дві групи кольорів: хроматичні та ахроматичні, або безбарвні. До 

хроматичних належать усі барви сонячного спектру: червоний, оранжевий, 

жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Основними кольорами спектру 

збірки є червоний, жовтий і синій. Хроматичні кольори поділяються на теплі та 

холодні. До теплих належать яскраві кольори, які передають відчуття тепла і 

сонця – червоний, оранжевий, жовтий, а також зелені, коричневі, бордові 
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кольори з відтінками перших трьох (жовто-зелені, оранжево-коричневі, 

бордово-червоні); до холодних – синій, зелений, фіолетовий та блакитний. У 

творчості П. Старости з хроматичних кольорів можна виділити зелений, 

блакитний, синій, золотий. У поезії письменника, як і в творчості інших 

письменників, переважають лексеми на позначення ахроматичних кольорів – 

«таких, що відрізняються один від одного лише здатністю відбивати світло, а 

саме: білого, чорного та усіх проміжних між ними відтінків сірого» [3, с. 5] 

Характерною рисою художньої мови Петра Старости є спосіб 

приписування колірної ознаки певній реалії через інші поняття, пов’язані з 

ключовим словом, тобто опосередковано. Порівняйте: «Квітують вишні у саду, 

укрились білою фатою» [1, с. 19], «Шипшина на узліссі пишна в наряді білому, 

сліпуча, мов наречена вийшла з лісу» (Староста: 28). 

Помітно, що в приписуванні кольоронайменуванням певних знакових 

функцій поет спирається на систему символів, вироблену української 

фольклорною традицією. Так, білий, синій, зелений виступають в 

образотворчій системі П. Старости колірними асоціаціями України, 

батьківщини. Найбільш продуктивним кольоративом є зелений. Наприклад: 

«Крокує літо у поля пахучі. / Твою красу вітає залюбки, / І кличе на високі 

зелен-кручі, / Дарує свіжість чистої ріки» [1, с. 27], «Зелені коники сюрчать, / 

Гудуть замріяно джмелі, / І крила бабок шерхотять, / Ідуть поважно 

журавлі» [1, с. 85], «Віньковеччино чарівна, / Мальовничий краю, / На 

Хмельниччині царівна / В зелені розмаю», «А стави, / дзвінкі струмочки / У 

стрічках зелених – / Вишивання на сорочки / Милим нареченим» [1, с. 86], «В 

гаю зустрів зелений оксамит, / Іще до краю сонечком не спитий» [1, с. 44], 

«Втікла вода від лепехи й боліт, / поблизу – світла, вдалині – блакитна. / Її 

стріча зелений верболіз / Та вільха одинока і тендітна» [1, с. 93]. 

Колірну семантику відображають і відносні прикметникові утворення: 

«Душу й серце зігрівають / Села барвінкові, / І привітно обіймають / Оселі 

квіткові» [1, с. 86]. 

Поет використовує амбівалентну природу кольору: той самий кольоратив 

паралельно функціонує в позитивно-оцінному і негативному конотативному 

значеннях. Наприклад, червона гама у віршах П. Старости є носієм позитивної 

оцінної семантика («Птах радісно і звучно цокотав, / Червоний дзьоб у 

височінь задерши» (Староста: 30), «Червоно сальвії горять» [1, с. 83]). 

Червоний колір також актуалізується в негативно-оцінній конотації як колір 

крові, кровопролиття, втілює зло, є знаком руйнівного вогню, символізує 

страждання, смерть («З красунею розправився вогонь. Волосся біле втратила 

дитина, / Червоні краплі падали з долонь») [1, с. 77]. 
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Конкретна спектральна чи асоціативна колірна ознака актуалізується в 

смисловому комплексі як простих, так і складних різночастиномовних слів – 

прикметників (сірий, зелених, червоні), іменників (білявка, синява, блакить, 

зелен-кручі), дієслів (забіліли, синіє, сивіють), прислівників (білосніжно, 

червоно, білопінно). Власне номінативну семантику кольорономінації 

реалізують у сполученні з назвами таких реалій: 

 природних явищ (чорні грози, у небо синє, синь води); 

 просторових понять (і забіліли лози над ставками, чорне забуття, під 

сірим небом); 

 об’єктів рослинного і тваринного світу (фіалки скалками синіють, 

високі зелен-кручі, білий красень (лелека), від лілій забілів ставок); 

 зовнішності людини (блакитні очі, волосся біле, з русою косою); 

 предмети одягу (укрились білою фатою, в наряді білому, сліпуча); 

 темпоральних понять (допоки літній ранок забіліє). 

Стилістична функція кольоративів, що поєднуються з одиницями 

вказаних лексико-семантичних груп, зводяться до описової, пейзажно-

зображальної. 

Цікавим із погляду кольористики є вірш «Дивний скарб», адже у ньому 

поет змальовує кольори квітів через коштовні скарби природи: «Блискучий 

діамант – ромашка, / Цнотлива лілія – бурштин, / Що дивна бірюза – 

волошка. / До неба тягнеться люпин. / Ірис блищить сапфіром ясно, / Червоно 

сальвії горять, / Дарує мальва перли красно, / Віночки маків височать» [1, 

с. 83]. Тоді як діамант – яскраво-білого кольору, бурштин – жовто-рудої гами, 

бірюза – від яскраво-зеленого до блакитного, сапфір – синього кольору, перли 

можуть бути білими, жовтими, золотистими, рожевими, синіми, чорними. 

Таким чином, використавши назви природних мінералів, автор схарактеризував 

живу природу. 

Збірка «Яблунева заметіль» насичена кольоративами, які надають поезіям 

емоційності, викликають в уяві читача певні образи та асоціації. Саме так 

Петро Староста передає нам свої почуття, акцентує особливу увагу на певній 

деталі, за допомогою того чи іншого кольору змальовує пейзаж, описує героїв 

твору тощо. 

Таким чином, на основі аналізу поезій автора ми виявили, що найчастіше 

використовуються кольоративи із хроматичної групи кольорового спектра 

(разом із відтінками кольорів): зелений, жовтий, синій, червоний, блакитний. 

Що ж стосується ахроматичних, то здебільшого поет обирає білий, сірий, 

чорний кольори, що є ядром поетичної кольористики Петра Старости. Власне 

номінативну семантику кольорономінації реалізують у сполученні з назвами 

таких реалій природних явищ, просторових понять, об’єктів рослинного і 
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тваринного світу. Збірка «Яблунева заметіль» насичена кольоративами, які 

надають поезіям емоційності, викликають в уяві читача певні образи та 

асоціації. Невивченність творчості Петра Старости дає можливість у 

подальшому дослідити спадщину письменника. 
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ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

Інтернет-сленг, як неважко здогадатись, виник внаслідок поширення 

мережі Інтернет в повсякденному житті людей. Інтернет-сленг – назва 

специфічного говору, поширеного в мережі Інтернет. Власне кажучи, поява цієї 

мережі призвела до значного полегшення обміну інформації між двома 

далекими один від користувачами. Втім, оскільки, найбільш поширеною мова в 

Інтернет-мережі все ж таки англійська, то й дана робота буде розглядати 

питання сленгу, отриманого внаслідок впливу на українську, в першу чергу, 

англійської мови. 

Такий зв’язок між представниками різних етносів призвів до посиленого 

змішування різних мов. Основна причина полягає в тому, що дуже часто в 

одному чаті чи ігровій сесії опиняються люди із різних куточків світу, 

наприклад з Англії та України. 

Суть полягає в тому, що людям значно легше взяти вже готове слово з 

англійської мови та трішки його переробити так, щоб можна було його швидко 

використати, ніж шукати аналог в українській мові. Дуже часто користувачі, які 

володіють певним рівнем англійської мови, несвідомо самі починають 

подібним чином змінювати слова, які стрімко розповсюджуються за рахунок 

активного спілкування між собою.  

file:///C:/Users/Uzer/%20Downloads%20/117-201-1-SM.pdf
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Постає природне запитання: «Чому подібні слова не зникають з часом під 

тиском літературної мови?». Насправді все дуже просто: використання цих слів 

стають звичними для користувачів Інтернету, внаслідок їх активного 

спілкування з англомовними «жителями» віртуальних мереж. 

В результаті, ми отримуємо дуже спотворений говір, яким користуються, 

як правило, у віртуальному світі. Втім, це не означає, що ці слова залишаються 

в межах Інтернету. Дуже часто люди, звиклі, до використання даного сленгу 

починають користуватись ним і в повсякденному житті, за рахунок того, що ці 

слова стають для них буденними і простішими. Разом з тим, подібними 

висловами можна більш стисло перенести певну інформацію, ніж за допомогою 

літературної мови. 

Як вже було зазначено, Інтернет-сленг полягає в запозиченні та 

переінакшенні слів іншомовного походження, насамперед, з англійської мови.  

Якщо розглядати це на прикладі спілкування під час сесій в онлайн-іграх, 

то внаслідок, активної участі кожного з гравців у процесі, їм дуже важливий 

чіткий і стислий виклад думок одне одному. За рахунок цього 

використовуються англіцизми, приклади яких та їх пояснення українською 

мовою приведені в таблиці нижче. 

Слово з англійської 

мови 

Перекладений 

англіцизм 

Пояснення українською 

мовою 

Dungeon Данж Підземелля 

Warlock Лока Чорнокнижник 

Deny Денаїти 

Добивати своїх 

(характерно для гри 

Dota 2) 

Rush Рашити 
Стрімко наступати на 

супротивника 

Charge Чарджитись 
Вриватись в группу 

супротивників 

Застосовуючи ці слова досить активно, користувачі, самі того не 

помічаючи, починають застосовувати дані вислови у повсякденному житті. 

Спершу ці слова просто вживаються під час обговорення своїх хобі, але 

внаслідок їх частого вжитку вони непомітно переходять у подальше 

повсякденне життя. 

Молодь же користується цими словами досить регулярно за рахунок того, 

що в наш час майже всі люди користуються мережею Інтернет і, до того ж, не 

лише в навчальних, але й розважальних цілях. Це, власне кажучи, призводить 

до того, що ці мовні утворення все сильніше закріплюються в розмовно-

побутовому стилі мовлення. 
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Перш за все, необхідно зазначити, очевидні мінуси взаємодії сленгу та 

української мови. Проблема полягає в тому, що внаслідок цього українська 

мова сильно спотворюється, тобто багато слів української мови ігноруються на 

користь англіцизмів. Також, за рахунок великого поширення російської мови в 

Інтернет-просторі СНД та за рахунок того, що на багатьох інформаційних 

ресурсах та в іграх, користуються саме російською (вкупі з англіцизмами), що 

призводить до розповсюдження на території України суржику. 

Разом, з тим, варто також зазначити деякі позитивні сторони у 

використанні цього сленгу. Перш за все, це зручність його у використанні під 

час, наприклад ігрових сесій, де дуже часто кожна секунда на рахунку. За 

рахунок, також, скорочення даних слів, обмін інформацією між користувачами 

значно пришвидшується, що дозволяє їм значно легше досягати певної мети. 

Також варто зазначити, що постійне використання англіцизмів приводить 

до більш простого сприйняття англійської мови. Адже, стикаючись з 

оригінальним словом з англійської мови, користувач інтуїтивно спів ставляє 

його з часто вживаним англіцизмом, що призводить до його розуміння. Звісно, 

вивчати англійську мову за допомогою сленгу – не найкраща справа, але це, 

при правильному підході, може також зіграти на користь людини і допомогти 

їй у розумінні іншої мови. 

Підсумовуючи, варто сказати, що явище Інтернет-сленгу має як 

позитивні, так і негативні наслідки. Позитивна частина полягає в тому, що 

сленг дуже простий у використанні та дозволяє швидко сприймати і передавати 

інформацію, а також може дещо поповнити словниковий запас англійської 

мови. Разом з тим, забруднення української мови сленгом призводить до її 

поступового спотворення та заміщення її певним аналогом суржику. Саме тому 

необхідно знати міру у використанні сленгу та не допускати його проникнення 

у реальне життя. 
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Красовська Алла 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс № 1 

(середня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад), 

м. Покров Дніпропетровської області», 

спеціаліст вищої категорії, 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ ЗІ СПЕЦКУРСУ 

«ВВЕДЕННЯ В НАУКУ» (4 КЛАС) 

 

Тема: 

Елементи математичної логіки. Елементи теорії множин. 
 

Мета уроку: 

– познайомити учнів з поняттями «множина», «підмножина», «елементи 

множини», «кола Ейлера»; 

– вчити визначати кількість елементів множини; 

– вчити визначати приналежність елементів до даної множини 

– розвивати пізнавательний інтерес учнів, розширювати їх кругозір; 

– розвивати вміння узагальнювати та робити висновки; 

– розвивати логічне мислення, кмітливість; 

-виховувати інтерес до науки, акуратність 
 

Обладнання: наочність «Фрукти», «Овочі», відеоролик«Тест на логіку «Ріпка»,  

ілюстровані правила, відеофізкульхвилинка «Ялинка», портрет Леонардо 

Ейлера. 
 

Хід уроку 
 

I. Організація класу 

Вчитель; 

– Пролунав дзвінок веселий!: 

Учні: 

– Розпочать урок готові! 

– Будемо слухати, міркувати 

– Один одному допомогати! 
 

Вчитель: 

– Розпочинає урок …(Кравчук Діана): 

– Сьогодні 15 грудня. 

– Деньтижня – пʼятниця. 
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– Зараз урок – «Введення в науку». 

– Бажаю всім успіху! 

Вчитель: 

– А успіх нам потрібний уже зараз! 

– Ви повинні самі  визначити тему уроку, але для цього ви повинні виконати 

це завдання. 

 

ІІ. Перегляд відеоролика. Тест на логіку «Ріпка» 

(https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA&t=7s) 
 

– Скільки людей тягнуло ріпку? 

(3 людини тягнули ріпку, тому що собака та кішка-тварини) 

– Що ви робили для того, щоб правильно відповісти? 

(думали, міркували, згадували, розвʼязували, співставляли) 

– Тобто, ви застосовували різні форми та засоби міркування, або можна сказати 

– правильно міркували. А це і є логіка. 
 

Логіка – це наука про правильне міркування. 

Логіка – це наука про форми та засоби міркування. 

(на дошці правило) 

 
 

ІІІ. Повідомлення теми уроку. 

– Ось і тема нашого уроку називається «Елементи математичної логіки» 

ЕМЛ (на дошці) 

 

ІV Новий матеріал 

– Як називається перший елемент математичної логіки ви дізнаєтесь, коли 

виконаєте ось це завдання. 

(на дошці запис) 

960 254 434925 14 632 1255 523 680 865 933 325 

м ж и н о н а 
 

– Розташуйте числа від найбільшого до найменшого. Кожному числу відповідає 

буква. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA&t=7s
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– Яке слово утворилося? 

(множина) 

– Як ви думаєте, що таке множина? Від якого слова воно утворилося? 

(Множина – значить багато предметів) 

– Як можна назвати групу предметів, зображених на малюнку? 

(фрукти) 

 
– Чи  можна назвати цю групу предметів множиною? Чому? 

(можна, їх багато) 

– Як можна назвати цю множину? 

(Фрукти) 

– За якими ознаками можна віднести цю групу предметів до множини 

«Фрукти»? 

(ростуть в саду, плоди солодкі, соковиті, смачні) 

 

Вчитель: 

– Отже, ми можемо зробити висновок, що … 
 

– Множина – це група предметів з однаковими ознаками, яка має одну загальну 

назву. 
 

– Підмножина – це частина множини, яка входить в дану множину. 
 

– Кожен предмет множини називається елементом множини. 

 
 

– Множини зручно зображати за допомогою кіл Ейлера. 



Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

72 

 
– Кола Ейлера – це особливі креслення, за допомогою яких наочно 

представляють відносини між множинами. 

 

V. Закріплення нового матеріалу 

1. Самостійна робота 

– Записати  в кола  Ейлера як найбільше елементів  множини «Овочі» 

(капуста, буряк, морква…) 

 
 

– Назвати підмножини множини «Овочі» 

(огірки, помідори …) 

– Назвіть елементи множини «Овочі» 

(огірок, помідор …) 

– Молодці, відмінно впоралися із завданням. 

 

2. Робота в групах 

Інформація дітей «Цікаві факти життя Леонардо Эйлера» 

1 група 

Леонард Ейлер народився 15 квітня 1707 р. Він був первістком Паулюса 

Ейлера і Маргарети Брукер. Батько був вихідцем зі скромного роду ремісників. 

Батько Леонарда цікавився математикою. Перші уроки математики Леонард 

здобув удома від свого батька. 

2 група 

У 19 років математик Ейлер наважився змагатися з найбільшими вченими 

того часу, взявши участь в конкурсі на рішення задачі Паризької академії наук 
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про оптимальні розміщенні корабельних щогл. У той момент він, ніколи в 

своєму житті не бачив кораблів, перший приз не виграв, але зайняв престижне 

друге місце. 

3 група 

Леонард легко адаптувався до нових суворих умов життя на півночі 

Європи. На відміну від більшості інших іноземних членів академії, він відразу 

ж почав вивчати російську мову і швидко її освоїв, причому в письмовій та 

усній формах. 

4 група 

Великий математик Леонард Ейлер помер від інсульту 18 вересня 1783 

року під час гри зі своїм онуком. У день смерті на двох його великих 

грифельних дошках були виявлені формули, що описують політ на повітряній 

кулі. Леонард Ейлер і його внесок в математику були настільки великі, що потік 

статей, що чекали своєї черги в академічних виданнях, ще друкувався протягом 

50 років після смерті вченого. 

( http://calketpro.ru/che/10931-velikij-matematik-ejler-leonard-dosjagnennja-v.html) 

 

3. Гра «Дай назву множині» (робота в групах) 

Записати множини в кола та дописати свої підмножини. 

– Скільки елементів в кожній множині? 

– У якої групи більше елементів? 
 

1) Окунь, карась, щука … – (риба). 

2) Калина, ромашка, шипшина … – ( рослини). 

3) Слон, мурашка, пінгвин … – (тварини). 

 

Перевірка. Командири зачитують свої відповіді. 

 

Відеофізхвилинка «Ялинка» 

(https://www.youtube.com/watch?v=inG2QQzBo8U) 
 

– До якої множини належить ялинка? (рослини) 

– До якої підмножини? (дерева) 

– Елемент підмножини? (ялинка) 

– Молодці, впоралися із цим завданням. 

 

Продовження роботи над новим матеріалом. 

– А як ви вважаєте, які це рівні множини? 

(у яких однакова кількість предметів) 

http://calketpro.ru/che/10931-velikij-matematik-ejler-leonard-dosjagnennja-v.html
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– Множини будуть рівними, якщо вони складаються з однакової кількості 

однакових предметів 

 
– Доведіть, що на малюнку рівні множини. 

(однакова кількість квадратів, кругів …) 

– А ще існують порожні множини. Як ви думаєте, які це? 

(в яких немає жодного елемента) 

– Вірно, множина, в якій немає елементів – це порожня множина. 

 
 

Дайте відповіді на запитання (за таблицею): 

– Скільки хвостів у людини? (0) 

– Скільки левів на світлині? (0) 

– Скільки учнів у класі, яким є 17 років? (0) 

 
 

Підсумок уроку 
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Рефлексія 

– У кола записати всі слова, які ви сьогодні запам’ятали і назвати цю множину.  

(Елементи математичної логіки) 

 
 

 

Лобода  Тетяна, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І. ФРАНКА 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 

 

У 2-й половині 19 ст. тривала боротьба за фонетичний правопис проти 

етимологічного, особливо в Галичині. Саме у цей час своє вагоме слово у 

справі розбудови правописної системи української мови сказав у своїх 

наукових розвідках І.Я. Франко. У суперечках про те, чи для письменства 

Галичини більш придатними є язичіє чи народна мова і чи доцільно творити 

окремий варіант літературної мови, Франко не відразу зміг визначитись і 

певний час, як зазначав у автобіографії, «хитався на сей та на той бік… В 

спорах крукових не грав майже ніякої ролі, а хоч у «Друзі» мусив зразу 

друкувати «язичієм», то все-таки у себе писав фонетикою і народним язиком» 

[2, с. 210]. Важливу роль у виробленні його поглядів на українську літературну 

мову відіграла широка обізнаність з лінгвістичними працями про різні 

словʼянські мови і з історією боротьби за утвердження народної мови у 

словʼянських літературах. Саме це давало йому змогу кваліфіковано оцінювати 

граматичні роботи, створені в Східній Україні (граматику О. Павловського, 

1818, статтю про фонетичний правопис А. Метлинського, 1848) і в Галичині. 

Перші, на його думку, давали опис справді народної мови, другі – суміші 

народної і старокнижної. Полеміка про принципи правопису була різновидом 
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дискусії про писемну мову для «галицьких русинів». Оцінюючи її вже пізніше, 

І. Франко писав: «Від самого початку нашого літературного відродження, від 

«Русалки» Шашкевича «…ведеться та боротьба з завзяттям, гідним ліпшої 

справи, а з безмірною шкодою для нашої літератури. Ідеї, форму, стиль, мову, 

все ми занедбали за тою боротьбою о букви…» [4, с. 150].  

Якщо питаннями граматичної будови мови Франко сам не займався і 

цікавився ними тільки як філолог широкого профілю, то питанням правопису і 

суперечок навколо його принципів він присвятив статті «Етимологія і фонетика 

в южноруській літературі» (1894), «Конечність реформи учення руської 

літератури по наших середніх школах» (1899), «Наські українські казки» 

Бодянського (1903), «Азбучна війна в Галичині 1859 р.» (1913) і працю під тим 

же заголовком, вірш «Марш галицько-руських «твердих» (1899). 

В одних із них розглядається історія правопису в Східній Україні і 

суперечки щодо правопису в Західній («Етимологія і фонетика…»), в інших – 

боротьба за алфавіт («Азбучна війна…») або окремі випадки з орфографії. 

Оцінюючи стан розвитку літератури в 50-60-х роках, він з гіркотою 

констатував, що «на літературнім полі ся доба не то що не лишила ніяких 

видніших, цінних творів, але навпаки поновила період такої мертвечини та 

схоластики, якій пару у нас можна знайти хіба де в 18 ст. Се була доба, – 

додавав з іронією, – славної «азбучної війни» [3, с. 2].  

Боротьбу проти латинізації алфавіту, що відбулася в 1859 році, І. Франко 

висвітлив у праці «Азбучна війна в Галичині 1859 р.». Автор подав суто 

історіографічний опис (подав усі документи) цього епізоду в історії Галичини. 

Письменник виступив проти спроби австрійського уряду, зокрема галицького 

губернатора, законодавчим шляхом у Галичині латинізувати український 

алфавіт (а саме – чеську видозміну латинського алфавіту). Ініціатива реформи 

українського алфавіту належала намісникові Галичини Агенору 

Голуховському. За дорученням австрійського уряду та міністерства освіти 

чеський філолог Йосиф Їречек, що виконував обов’язки співредактора 

шкільних підручників для всіх народів, об’єднаних Австрійською імперією, 

склав систему латинки для української мови, яка була затверджена 

австрійським урядом (1859) для офіційного вжитку. Це було вже другою 

спробою латинізації українського алфавіту після пропозиції Й. Лозинського 

запровадити абецадло – польський алфавіт (1834). Але рішучі протести 

прогресивної громадськості, її численні виступи в пресі змусили реакційні кола 

відступити (окремі видання латиницею алфавіту 1861 і 1882 успіху не мали). У 

своїй статті І.Я. Франко гостро розкритикував аргументи Й. Їречка та його 

попередника Й. Лозинського на користь латинки, ствердивши необхідність 

збереження традиційного для українців кириличного письма: «Все те значно 
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зміняє питанє про практичність і потребу заведеня кирилицї до руського 

письменства, поминаючи вже те, що в 30-их рр. мин. віку руським 

письменникам не снила ся ще можливість заведеня фонетичного правопису до 

руського письменства, яка зробила руське письмо здібним до відданя всїх 

звуків руської мови і навіть усїх діялєктичних відтїнків, а з другого боку 

поклала виразні межі всїм заходам польонїзаційним та обєдинительно-

русіфікаційним, які при помочи азбуки хотїли фальшувати руську мову на 

користь вимріяного єдинства «малоруського» та «великоруського» нарічій. Так 

само не почували ще тодїшнї наші письменники всего богатства та 

ріжнородности нашого старого письменства, того доси ще невичерпаного 

скарбу, якого не заступить нам нїяке чуже письменство і яке сміло можемо 

вважати тривкою основою культурного та духовного розвою нашого народа» 

[1, с. 221]. Так характеризував у своїй праці ці словесні дебати за алфавіт. Але 

водночас констатував, що вони мали один корисний наслідок – призвели, 

зрештою, до утвердження «гражданки».  

У своїх статтях «Етимологія і фонетика в южноруській літературі» 

(1894) І. Франко, вступивши у полеміку із захисниками етимологічного 

правопису, науково обґрунтував переваги фонетичного правопису для 

української літературної мови. Цьому була і присвячена віршована пародія 

«Марш галицько-руських «твердих». Він спростував головну тезу прихильників 

етимологічного правопису – про його тисячолітню історію та 

«безтрадиційність» фонетичного. «Кирило і Мефодій, – писав він, – коли 

справді вони видумали словʼянські, кирильські письмена, писали ними первісно 

фонетично і то так, що ми нині мусимо подивляти їх тонкий слух і добре чуття 

до різних звукових осібностей словʼянської мови» [4, с. 152]. Характеризуючи 

далі здобутки нової літератури, автор статті пише: «…вона виросла на принципі 

фонетичної писовні, що вона оскільки була народною, остільки була й 

фонетичною, що кожда реакція против фонетики до традиційного 

етимологічного хаосу була заразом реакцією проти живої народної мови і 

против живого змісту» [4, с. 155-156]. Простежуючи розвиток письменства на 

Русі в 11-16 ст., Франко відзначав різницю між писемною і живою усною 

мовою, яка в окремих елементах потрапляла до цього письменства, і 

констатував, що правопис при цьому тільки вбивав живу мову. Висновки, 

зроблені письменником, спростували всі аргументи прихильників традиційної 

(етимологічної) орфографії.  
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МЕТАФОРИ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 

 

Актуальність теми. Використання метафор у поетичному тексті 

пов’язане з умінням маркувати стилістичні засоби, вимірювати їх 

експресивність. Без метафор поетичні твори просто бідніють, стають сухими і 

нецікавими. Метафора є продуктивним засобом вираження авторського 

світобачення в поезіях О. Олеся.  

Стан дослідження проблеми. Дослідження метафори як особливої 

семантичної одиниці нерідко ставало темою праць вчених-лінгвістів, зокрема, 

Балабан О.О., Волошиної О.К., Гливінської Л.К., Іванюка Б.П., Кононенка В., 

Кравець І.В., Лісничого Д.В., Рікера П. та ін. Проблематика метафоричності 

творів Олександра Олеся недостатньо широко розроблена, серед тих, хто 

займався цим питанням, слід відзначити таких авторів, як Чепелик О.А., 

Романов С., П’ятаченко С. та ін. 

Об’єкт дослідження – мова поезії Олександра Олеся. 

Предмет дослідження – метафоричні структури поетичної мови 

Олександра Олеся. 

Мета дослідження – дослідити способи і принципи використання і 

творення метафор у поезіях Олександра Олеся. 

Виклад основного матеріалу. Метафора (від грец. μεταφορά – 

«перенесення») – семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або 

оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на 

інший на основі певної подібності між цими об’єктами при відображенні в 

свідомості мовця [9, c. 307]. 

Основна сфера функціонування художньої метафори – поетичний текст. 

Серед ознак, які споріднюють поезію та метафору: злиття образу й змісту, 
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категорійний зсув, актуалізація «випадкових зв’язків», синтетичність, 

дифузність значення, допустимість різних інтерпретацій, апеляція до уяви, а не 

до знання, лаконізм. 

Метафора функціонує як троп у поєднанні з іншими образно-

експресивними засобами. Вона визначає індивідуально-творчу манеру 

окремого письменника. Художнім метафорам, на відміну від лексичних, не 

властива вільна відтворюваність у комунікативній практиці носіїв мови [8, 

с. 129]. За допомогою метафор їх авторам вдається висловити 

найрізноманітнішу гаму думок і почуттів у будь-якому стилістичному ключі. 

Виникаючи як суб’єктивно-авторське утворення, метафора привертає 

увагу своєю свіжістю і самобутністю. Метафоризація є інтелектуальною 

творчою діяльністю. Метафоричне конструювання реальності є одним з виді 

рефлексії, а метафора є не лише способом мовного оформлення нових реалій, 

але й особливою формою їх осмислення, що об’єднує в собі різні шари знань [1, 

с. 171]. 

Твори Олександра Олеся насичені різноманітними метафорами. 

Переважають художні метафори, проте наявні і загальномовні: йде боротьба, 

забилося серце, йшли літа, сонце погасне, сонце зійде, вдарила блискавка. 

Через усю творчість поета проходять метафори, у яких потенційно 

закладена варіативність трактування текстів. Так, наприклад, хмари часто 

виступають як вільні субстанції: і хмари тихо полетіли, і знялися легко, з 

усміхом привіту; разом з тим вони символізують смуток, темряву, щось лихе: 

довго хмарами небо покрите було. 

О. Олесь використовує метафори, що утворюють багатогранні 

персоніфіковані образи, тобто побудовані за принципом антропоморфізації 

предметів і явищ, наділенні їх людськими якостями: Очі розкрила конвалія біла 

/ і в здивуванні застигла, зомліла… [4, c. 35]. 

Метафори О. Олеся перебувають на межі поетичних порівнянь та образів, 

а порівняння та образи часто виконують роль метафор: А на сході вже, як 

демон, / Чорна ніч розкрила крила [4, c. 38]. 

Наявний у творах Олеся метафоричний образ русалки. Проте тут це не 

темна, мертва істота – «її наділено святістю, фактично, дорівняно горнім силам 

– янголам» [7, с. 70]: О моя Русалко з кров’ю льодяною, / О моя Русалко з 

божою душою, / Все візьми у мене, все, що серце схоче, / Тільки знов верни ти 

незабутні ночі, / Знову сядь ти поруч янголом зо мною, / Ніжная Русалко з 

русою косою [4, c. 213]. 

Використовує Олесь наскрізні образи. Так, часто в нього зустрічається 

золотий колір: ранок золотий, душі золоті, сонце золоте, день золотий, 

золотий та хороший, дві хмароньки пливли кудись в убранні золотім, на крилах 
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золотих / тебе ще сон ясний колише [4, c. 92]. Наскрізними є образи вітру, 

хмар: В’ється вітер, шепче: «Хвиле!» / В’ється вітер, шепче: «Люба! / покохай 

мене вродлива» [4, c. 47]. 

Природа в поезіях О. Олеся – не лише тло дій ліричного героя, а й 

виразник його психологічних станів. Одним із центральних є образ моря та 

хвиль: вічне море вічно ллється, Я на камені над морем, / Легко, весело мені [4, 

c. 100], хвилі ніжні і прозорі / Змивають берег кам’яний [4, c. 181]. 

Використовує поет ці образи не лише для передачі морського краєвиду, а як 

метафору: в сріблястім морі сад втонув (99), Чому з тобою ми не хвилі? [4, 

c. 85]. 

Широко представлені у творах поета флористичні образи: айстри (І 

вгледіли айстри, що вколо – тюрма… / І вгледіли айстри, що жити дарма [4, 

c. 15]), конвалія (Очі розкрила конвалія біла [4, c. 35]), троянди (В вазі в кімнаті 

троянди стоять, / Дивляться ясно, цвітуть і пахтять [4, c. 197]), рослини 

взагалі (І кожна квітка другу обів’є, / І кожний листок до листка заговоре [4, 

c. 82]). 

У творчості Олеся оживають образи сокола й орла, котрі стали втіленням 

не тільки гордої й волелюбної людини, а й символом революційності народу, 

буревісниками волі: О дух України! орел! / Дух вільний, смілий і високий [4, 

c. 57], Чом же я не сокіл вільний? [4, c. 56]. 

Часто зустрічається в поезіях образ України і чужини. Ліричний герой 

сповнений віри в духовні й революційні сили українського народу, хоча інколи 

впадає в розпач: Яка краса: відродження країни! / Ще рік, ще день назад тут 

чувся плач рабів, / Мовчали десь святі під попелом руїни, / І журно дзвін старий 

по мертвому гудів. [4, c. 126]. 

Зростання негативу, туги, суму, помітне в збірці «Кому повім печаль 

мою…»: туга за батьківщиною стає наскрізною (О принесіть, як не надію, / То 

крихту рідної землі [4, c. 400]); з’являються образи смерті: Однаково: більше не 

жити – / Умерти чи край свій лишити: / Чужина – могила, чужина – труна, / 

Пустеля безплідна, холодна, нудна [4, c. 412]. 

Метафора у творах Олександра Олеся передає індивідуально-авторське 

розуміння вічних проблем, дозволяє здійснювати трактування його творів, 

підкреслює важливі авторські позиції. 

Широкі можливості інакомовного зображення та характеристики, 

здатність розширити семантичний простір контексту реалізується в 

іменниковій метафорі [6, с. 97]: терни незгод, хміль забуття, казка ночі, уста-

коралі, гадюки-руки, цвинтар-край, Душа моя – пустка холодна й німа, Душа 

моя – дно безджерельне й сухе, Народ твій – раб з рабів. 
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У поетичній творчості Олександра Олеся прикметникові метафори 

функціонують як засоби означення прикметних рис об’єктів образного 

осмислення, вираження опредмеченої чи якісної ознаки через оцінно-

експресивне маркування, метою якого є активізація творчої уяви читача: арфа 

сумує німа, [народ] сліпий, горбатий і чудний, [людність] здавлена щемками 

дум крижаних. 

У мові української літератури традиційною є антропоморфна метафора, 

чи уособлення. Поетичній творчості О. Олеся притаманне як використання 

традиційних дієслівних метафор, так і створення нових індивідуально-

авторських метафоричних конструкцій: небо з морем обнялося, горять його 

рани, співають залізні мечі, ніч п’яніє. 

Висновки. Твори Олександра Олеся насичені різноманітними 

метафорами. Переважають художні метафори, проте наявні і загальномовні. 

О. Олесь використовує метафори, що утворюють багатогранні персоніфіковані 

образи, тобто побудовані за принципом антропоморфізації предметів і явищ, 

наділенні їх людськими якостями. Використовує Олесь наскрізні образи. Так, 

часто в нього зустрічається золотий колір, наскрізними є образи вітру, хмар. 

Одними з центральних є образи моря та хвиль. Часто зустрічається в поезіях 

образ України і чужини.  

Широкі можливості інакомовного зображення та характеристики, 

здатність розширити семантичний простір контексту реалізується в 

іменниковій метафорі. Прикметникові метафори виражають опредмечену чи 

якісну ознаку через оцінно-експресивне маркування, метою якого є активізація 

творчої уяви читача. Дієслівна метафора виникає під час порушення 

семантичного зв’язку між предметом та його дією. Метафори зі стрижневою 

дієслівною ознакою та метафоричні дієслова-словообрази є численною групою 

метафор у поезіях Олександра Олеся і свідчать про динамічний, рухливий 

характер поетичної оповіді.  

Метафора у творах Олександра Олеся передає індивідуально-авторське 

розуміння вічних проблем, дозволяє здійснювати трактування його творів, 

підкреслює важливі авторські позиції. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА, КУЛЬТУРА Й ОСВІТА В ДІЯЛЬНОСТІ  

МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА ГРУШЕВСЬКОГО 

(на пошану 150-річчя від дня народження 

Першого Президента України) 
 

Всі вчаться своєї рідної мови, а наша біда така,  

що треба вчитися її більше, ніж кому іншому 

М.Грушевський, 1907 р. 

 

Як історик-державник Михайло Грушевський формувався значною мірою 

і в результаті та під впливом дослідження української словесності, вивчати яку 

поклав собі як обов’язок, ще зустрічаючи свій 15 новий рік, а напередодні 16 

нового року додав собі обов’язок вивчати й рідну історію. Це останнє видно з 

щоденникового запису 1 січня 1883 року. Тоді ж, як напише пізніше (в 1925 р.), 

Михайло Грушевський «рішився йти пробоєм проти усіх заборон і обмежень 

українського слова й життя,…ніяких російських відзнак і лаврів не потребую» 

[5, с. 39]. Так 17-річний Михайло Грушевський започаткував свій науковий, 

письменницький і політичний шлях, ставши на захист української мови, 
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літератури й культури, права на правдиву історію і на повноцінне життя свого 

народу. 

У предметі історичних досліджень Грушевського найдавнішого 

українського фольклору, старокнижних пам’яток і ділового письменства одним 

з важливих компонентів була саме українська мова. Опираючись поряд з 

іншими і на мовні показники, Михайло Грушевський відкинув теорію Погодіна 

про те, що в Києві за часів князя Володимира жили великороси, а не малороси, 

довів, що «Київський період перейшов не у Володимиро-Московський, а в 

Галицько-Волинський ХІІІ в., потім Литовсько-польський ХІV–ХVІ в.» [1, 

с. 210]. Це означало, що не втрачалися ланцюжки безперервності української 

мови і форми старої мови поступово трансформувалися та органічно 

заступалися новими, що і в давні (княжі) часи,  і в нові мова у нас була одна – 

українська. Цю думку М.Грушевський чітко сформулював 26 лютого 1883 року 

у конспекті рецензії Михайла Драгоманова («Заметки Т-ва псевдонім 

М.Драгоманова – Л.М. по поводу книги Прыжова «Малороссия в истории ее 

литературы». В 1869 г. «Вестник Европы 1870, июль) під назвою «Малороссия 

в своей словесности».  

Спростовуючи теорії про те, що український народ – це «отрасль народа 

руського», зіпсована впливом Польщі, та що це ніби новий народ, який 

переселився в ХІ–ХVІ століттях в Україну, Михайло Грушевський довів, що 

сучасний українець – прямий потомок тих людей, які жили на нашій території 

ще в перші століття н.е. Найдавніші пам’ятки «Слово о Полку Ігоревім», 

«Літопис Нестора», «Повчання Володимира Мономаха» – «це родоначальники 

творів малоросійської словесності XVII–XVIII століть. Візьмемо «Слово о 

полку Ігоревім», досить порівняти мову «Слова» з мовою України, щоб 

переконатися, що це мова України, та й сам дух «Слова» також споріднений 

малоросійській словесності, як і чужий великоросійській. Порівнюючи з 

наступними пам’ятками народної творчості, бачимо, що маємо справу з 

українською думою ХІІ століття. Візьмемо літописи Нестора, Іпатіївський та 

інш., і звіримо їх з літописами XVII, чи не складають вони зразків духовної 

діяльності одного і того ж народу» [1, с. 210]. І далі М.Грушевський робить 

закономірні висновки: «Отже, поезія першого періоду Руси була малоруською»; 

«Таким чином, ясно видно, що Україна була не заблукалою вівцею слов’янства, 

яка потрапила під згубний вплив Польщі і нарешті знайшла приют і 

заспокоєння у надрах Росії, а самостійна народність, з задатками державності, 

розвивалася послідовно і самобутньо, не замкнувшись, як Північ до Петра, а 

брала широку участь у житті духовному і політичному Західної Європи» [1, 

с. 45-47]. 
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М.Грушевський справедливо вважав, що книжна мова ХVІІ ст. 

«опиралася також на староруську основу та традиції і була се мова староруська, 

актова і урядова, мова грамот і судових рішень, Руської правди й грамот ХІІ–

ХІV вв. В першім столітті (пол. ХІV до пол. ХV) вона і в лексиці, і в стилістиці 

стоїть досить близько до своїх староруських взірців і традицій» [2, с. 366]. Для 

історії української літературної мови ця думка є дуже важливою. Адже книжна 

мова ХVІІ ст. – це вже пряма попередниця, що багатьма граматичними 

структурами і обрядово-урочистим лексиконом органічно влилася у 

наступницю – нову українську мову на народнорозмовній основі, з якої постала 

сучасна українська літературна мова. Уже одне це обґрунтування, теоретичне і 

доказове, історичної основи, наступності й перспективності розвитку 

української мови дає підстави назвати Михайла Грушевського найвидатнішим 

істориком української літературної мови. 

Наступною надзвичайно важливою ідеєю М.Грушевського можна 

вважати культуротворчу і націєтворчу роль літературної мови. Світовий, а 

особливо західноєвропейський суспільно-історичний досвід показував, що нації 

розвиваються з розвитком національних культур і національних мов. Іншого не 

дано. Про це Михайло Грушевський писав так: «У наші часи нема вже старих 

універсальних культурних мов, кожна народність розвиває своєю рідною мовою 

культурну працю; весь культурний запас зберігається рідною мовою; 

культурна мова стає питанням життя і смерті, «бути чи не бути» 

національного існування. (вирізнення наше – Л.М.). Від вирішення цього 

завдання залежить, чи перейде даний народ до культурних націй, чи 

залишиться на становищі нижчих (minder wertige) народів, що можуть 

задовольнити власними засобами лише нижчі культурні потреби свого 

суспільства, а для задоволення вищих потреб вони примушені вдаватися до 

чужої культури, чужої мови» [3, с. 174]. 

В часи діяльності Михайла Грушевського, як і всі українські питання, 

мовне було важким. Безперервні царські заборони й утиски, обмеження 

української мови не тільки вилучали українську мову з ужитку, письма, друку, 

культури, а й гальмували розвиток української мовознавчої науки, сіяли невіру 

в інтелектуальні можливості української мови. А тим часом губилися надбані 

попередніми віками мовні скарби, слабо оновлювався і мало осучаснювався 

лексичний склад літературної мови, затримувалася стилістична диференціація й 

правописне унормування та кодифікація української мови, не могли повносило 

розвиватися стилі, зокрема науковий, офіційно-діловий, конфесійний. Виникла 

така мовна ситуація, коли причина й наслідок переходять одне в одне: 

українська інтелігенція обмежено користувалася українською мовою, бо 

вважала її мало виробленою для наукової сфери, інтелектуального, культурного 
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життя, а це вироблення наукового стилю, культурних форм української мови не 

наставало, бо ця ж інтелігенція ним не займалася. Навіть не всі патріотично 

налаштовані українці, не кажучи вже про байдужих до національних справ,  

відчували культурну потребу в українській саме літературній мові, бо ж для 

хатнього вжитку є проста (селянська) мова, а для культурних потреб – 

російська, тим паче що й витворювали її з нашої старокнижної і наші ж 

письменники.  

Як і його великі попередники Тарас Шевченко, Микола Костомаров, 

Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов – Михайло Грушевський зайняв 

чітку позицію: «Справа культурної літературної мови й зостається одним з 

основних пунктів в українському питанні» [4, с. 23]. Літературна українська 

мова як знаряддя національного поступу, як носій  культурних надбань нації 

постійно була в полі його уваги, наукового зацікавлення, теоретичного 

осмислення і практичного мовотворення та науково-видавничої діяльності. 

М. Грушевський намагався максимально розширити функціональне поле 

української мови, в тому числі й власним прикладом: писав українською мовою 

художні твори, наукові праці, публіцистичні статті, законодавчі документи й 

ділові папери, організовував україномовні видання,  користувався живою 

українською мовою. 

Українськомовні й освітні питання М. Грушевський розглядав 

фундаментально чи побіжно, але завжди посутньо у наукових історичних, 

філологічних монографічних працях, таких як «Історія України-Руси», «Історія 

української літератури», «Три академії», численних наукових статтях у 

Літературно-наукових вісниках, Записках Наукового товариства імені 

Шевченка, дискусійних та популярних виданнях, часописних і газетних 

замітках.  

Михайло Грушевський називав свій основний твір Історія України-Руси, 

тобто пов’язував нову і стару назву України, а Київську Русь вважав 

українською середньовічною державою. Він послідовно пов’язував початки 

київської наукової традиції з першим староукраїнським культурно-науковим 

осередком у Києві, який існував у 1030-х роках при Софійському соборі. Цей 

науково-освітній осередок, заснований князем Ярославом Мудрим, 

Грушевський вважає середньовічною українською академією, яку називав 

«Академією Ярослава». Київські академічні традиції з 11 ст. знаходять своє 

продовження в Київській академії ХVІІ ст. в Київських «Атенах» – другій 

українській академії наук української козацько-гетьманської держави ХVІІ–

ХVІІІ століть. Ці традиції продовжуються і завершуються в організації 

Української Академії Наук в 1918 році – найвищої української наукової 

установи під час боротьби за українську державну самобутність у новішому 
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періоді української історії. Грушевський наголошував на тяглості українського 

історично-культурного процесу, який становив інтегральну частину його 

наукової схеми історії України. Грушевський своєю науково-організаційною 

діяльність безпосередньо прилучився до утворення Української Академії Наук, 

яка в 1920-х роках змінила назву на Всеукраїнську Академію Наук у Києві, що 

спішно працює і в сучасній незалежній Україні [1, с. 124]. 
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ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – ДОЛЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Й НАЦІЇ 

 

Доля нашої мови залежить і від того, 

як відгукнеться на рідне слово наша душа, 

як рідне слово бринітиме в цій душі, 

як воно житиме в ній. 

Олесь Гончар 

 

Боротьба за культуру мовлення – це прагнення до духовного відродження 

народу. Рівень мовленнєвої культури народу залежить від його обізнаності з 

національним мистецтвом, історією мови. Культура мови і мовлення формує 

запас знань, світосприймання, світорозуміння людини; любов до рідної мови, 

прагнення до самовдосконалення, бажання вбирати в себе те, що віками 

виробляло людство. 



Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

87 

Мова – далеко не тільки засіб вже готових думок. Її місія – бути способом 

народження тих думок. Тому надзвичайно важливим є вивчення проблеми 

українського білінгвізму. Це питання не тільки лінгвістичне, а ще й політичне, 

культурне, соціальне. Явище двомовності є причиною втрати особистістю 

національної самосвідомості, роздвоєння внутрішнього світу мовця. В процесі 

функціонування держави особливу роль відіграє нація. Це не люди однакового 

етнічного походження, і не ті, хто говорить однією мовою – це спільнота, 

здатна відстояти своє бачення справедливості і будувати державу.  

Мовна ситуація є обʼєктом уваги мовознавців з огляду на мовну політику, 

яку провадить певна країна, і є однією з основних проблем сучасної України. 

На відміну від двомовності, властивої окремим суспільствам, двомовність в 

Україні є наслідком колоніального періоду в історії нашої країни. Додатковим 

фактором у мовній ситуації в Україні є так званий суржик. Отже, нарешті 

потрібно вирішити питання самоідентифікації, належності до певної держави, 

схвалення її шляху розвитку. 

Чи потребуємо мовної спільності для формування ефективного 

суспільного організму? Чи можливе таке почуття спільності за умов 

різномовності? З огляду на історичну й культурну ситуації, у якій розвивалася й 

подекуди розвивається й зараз українська мова, стає зрозуміло, що її стан 

супроти російської мови був нерівний з перших десятиліть спiвiснування двох 

мов в одній державі. Переслідування, заборони, обмеження, під які підпадала 

українська мова в книговидавничій справі і в ХІХ ст., і в ХХ ст., надто 

звужували можливостi її функцiональної й стилiстичної диференцiацiї та 

збагачення. А для українців, які тоді жили в інших країнах, українська мова не 

була державною мовою, вона не вживалася у сферах державного діловодства, 

військах та релігійній сфері [3]. Зміцненню політичної єдності народу 

сприятиме усвідомлення необхідності не втратити мову й культуру, але для 

цього необхідний певний час, зусилля політиків й соціолінгвістів [5]. Кожний 

народ – творець своєї рідної мови. Для українців рідна мова – мова нашої нації, 

мова , яка єднає нас з попередніми поколіннями, Згадаймо слова В. Сосюри: 

“Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема” [6]. Сучасна українська 

літературна мова виконує різноманітні суспільні функції – комунікативну, 

естетичну, мислетворчу, культуроносну та інші. Українська мова, як і будь-яка 

інша, є засобом формування думки. Адже про вільне володіння мовою можна 

говорити тоді, коли людина здатна думати й говорити цією мовою одночасно. 

Зараз збільшується кількість людей, які спілкуються українською мовою. 

Здебільшого – це люди зрілого віку. Норми сучасної української мови 

перестають бути суто теоретичними і переходять у практичну площину. Але це 

запускає процес появи великої кількості помилок і, на жаль, рівень культури 
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мовлення падає. Спостерігаються мовні покручі, засмічення невмотивованими 

запозиченнями з інших мов,зокрема, російської. Кожна мова характеризується 

наявністю територіальних  діалектів, говірок. Їх поява корінням уходить в 

глибоку давнину, а закріплення за певною  територією пов’язане з часами, коли 

Україна перебувала під владою інших держав. Ці відгалуження від літературної 

мови і є тим, що науковці називають «живою мовою» 

Але зараз у світі спостерігається тенденція до пошанування діалектів – 

мов «малої батьківщини». У Баварії 71 відсоток населення володіє і 

користується діалектами, а в землі Рейнланд-Пфальц – 76. В Італії, де 

літературною мовою послуговується не більше 8-12 відсотків населення, на 

діалектах проводяться театральні фестивалі, діалектне мовлення звучить у 

кінофільмах, що не знижує їхнього естетичного рівня та не применшує 

всесвітньої слави італійського кіномистецтва. Із шанобливою турботою і 

піклуванням ставляться до своїх діалектів японці, хоч фактично кожен з них 

вільно володіє англійською мовою [1]. 

Функціонування та поширення української мови світом зумовлено тим, 

що під час соціального та національного гніту українці були змушені шукати 

порятунку за межами нашої держави. Що призвело до збільшення кількості 

представників української діаспори. Протягом останніх років різко зросла 

кількість емігрантів. Серед тих, хто виїхав за кордон, переважають жінки. 

Розширюється географія країн, які приймають українців. Ще 5-8 років тому 

наші співвітчизники їхали до таких країн, як Італія, Іспанія, Греція, то зараз цей 

перелік поповнюють країни, в яких українців ніколи не було. Велика кількість 

цих людей вже осіла на новому місці, але щоб вони почали себе позиціонувати 

як українці, потрібен час. 

Українська мова є об’єктивною умовою державності і важливим 

чинником суспільної стабільності. За словами мовознавця В. Жайворонка, мова 

як суспільний продукт – це національний організм. Активна позиція мовців (і 

передусім видатних представників тієї чи іншої епохи) ставить проблему 

взаємодії між мовою і мовцями. На певному історичному проміжку мовна 

особистість формується й розвивається відповідно до стану розвитку 

суспільства [1]. 

В умовах багатонаціональної країни питання мовної політики є одним із 

державно-управлінських складників поступу до стабілізації суспільства, 

формування єдності соціуму. Тому розроблення та оптимізація нормативно-

правової бази мовної політики держави в сучасній Україні потребує свого 

нагального вирішення, а його теоретичне обґрунтування, у першу чергу з 

позицій науки державного управління, оперативного здійснення [2]. 

Чинники, які є визначальними у сфері мовної політики в Україні: 
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1. Наявність регіонів з різними національно-культурними, мовними, 

політичними традиціями. 

2. Надзвичайна важливість мовного питання в суспільно-політичному житті 

країни. 

3. Діяльність виконавчої влади стосовно функціонування державної мови 

визначена відповідними законами. 

На час проголошення незалежності застосування української мови в 

політиці та засобах масової інформації було обмежене або майже витіснено 

російською мовою. Проте, в книговидавництві, школах українська мова за 

підтримки держави ще зберігала своє призначення. 

Небезпідставною є думка, що стан української мови сьогодні є одним із 

головних чинників загрози національній безпеці нашої держави. А подальший 

розвиток і зміцнення стабільності у суспільстві потребує посиленої уваги з боку 

держави до мови як об’єкта політики. Кількість національно-свідомих 

громадян, які вимагають підсиленої уваги до мови як державної має тенденцію 

до зростання. 

Політична ситуація в Україні потребує виваженої державної мовної 

політики в управлінні міжнаціональними відносинами. Найбільшої уваги 

потребує кількісний показник. Останній перепис населення, який проводився 

2001 року, показав, що на території України проживають представники понад 

130 національностей. Сьогодні є потреба в проведенні Всеукраїнського 

перепису населення, але, враховуючи проблему з окупованими територіями, це 

викликає певні труднощі. Ситуація, що склалася на Донбасі і в Криму, 

збільшила кількість осіб, які вважають, що українська літературна мова єднає 

українців усіх територій. 

Навіть М. Грушевський, говорив, що питання української мови завжди 

було питанням політичним. Українці постійно боролися за право вживати рідну 

мову у суспільному житті, користуватися нею як політичною. І це природнє 

бажання завжди ототожнювалося з національно-визвольним рухом і 

становленням незалежної держави. 

Державна мова стає ознакою приналежності людини до певного 

територіального, економічного, інформаційного простору держави, навіть 

певних союзів країн. Засобом мови відбувається ідентифікація людей різних 

національностей у політичну систему, націю чи народ [2]. Піднесена до рівня 

державної мова, якою творяться закони, стає пріоритетною в усіх сферах 

суспільного життя, державного управління. Вона виконує представницьку роль 

на міждержавному рівні країни. Розвиватися країна може тільки тоді, коли буде 

мати одну культуру, одну мову. 



Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

90 

Тому пріоритетом державної мовної політики України є утвердження й 

розвиток української мови – визначального чинника і головної ознаки 

ідентичності української нації, яка історично проживає на території України, 

становить абсолютну більшість її населення, дала офіційну назву державі і є 

базовим системоутворювальним складником української державності, – 

констатується в Концепції державної мовної політики України [5]. 

Українцям часто ставлять за зразок приклади інших країн, які змогли 

подолати проблему двомовності, оминаючи розгляд  мовної та демографічної 

політики. Нам постійно нав’язують думку, що потрібно бути добрими сусідами 

і нікого не ображати. Але щоб народ почав себе цінувати, він повинен бути 

переконаний, що його-краще. Лише створивши власний позитивний образ, 

народ усвідомлює себе господарем на своїй землі і передає у спадок наступним 

поколінням національну гідність і солідарність [4]. Комплекс провінційності 

розвивався в підсвідомості українця протягом багатьох десятиліть, що призвело 

до деформації думки та самоідентифікації. 

Укорінений в масовій свідомості українців комплекс виникає через 

недостатню обізнаність з історією та культурою наших предків. Культура – це 

те, що відрізняє людину від тварини, найхарактерніша риса суспільства, що не 

успадковується, а повинна виховуватися. Тільки тоді, коли ми навчимося 

оберігати та поважати свою неповторність, можна буде говорити про діалог 

культур у двомовному соціумі. 

Особливо велика відповідальність за долю своєї мови лягає на молодь. 

Тому для зміцнення позиції мови потрібно залучати освітні державні та 

приватні установи. Ключовим питанням для майбутнього нашого суспільства 

та нації є політика ненав’язування.  

Тільки уникаючи конфліктів в мовному питанні, створюючи молодіжні 

україномовні осередки, активізуючи чинники, які об’єднають розрізненні групи 

населення, можна говорити про збереження державної незалежності. 

Потрібно знайти такий підхід до вирішення проблеми, який сприятиме 

усвідомленню значення у житті людини рідної мови, що на підсвідомому рівні 

з’єднає творчу силу національного духу, думки народу, його очікування тощо. 
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ЯВИЩЕ БІЛІНГВІЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Білінгвізм (двомовність) – специфічний стан суспільного життя, при 

якому спостерігається і є визнаним факт функціонування й співіснування двох 

мов у межах однієї держави. Джерелом білінгвізму, як правило, виступає 

етнічна неоднорідність самого суспільства, наприклад, існування в одній 

державі двох етносів, що користуються різними мовами. Через те, що в 

сучасному світі практично немає етнічно “чистих” держав, білінгвізм як явище 

отримав велике поширення. 

Як таке, явище існувало вже досить давно, проте загальноприйняте 

визначення двомовності дав американський лінгвіст і мовознавець Уріель 

Вайнрайх. Він писав десертацію на цю тему яка порушена в Швейцарії. 

Розрізняють індивідуальний і масовий білінгвізм. Індивідуальним білінгвізмом 

називають володіння і використання двох мов окремими індивідами 

одномовної спільноти. 

Масовий білінгвізм – явище, принципово відмінне від індивідуальної 

двомовності, спричинене колоніальною залежністю країни. Залежна мовна 

спільнота змушена вивчити ще одну мову. У такій ситуації одна мова стає 

підлеглою, а інша – домінуючою. Якщо друга мова поступово переймає всі 

функції рідної, виникає реальна загроза знищення рідної мови та перетворення 

двомовців на одномовців, що рівнозначно асиміляції. 

Асимілювати народ – це примусити його зректися рідної мови, звичаїв, 

традиційної культури, тобто змусити його перестати бути собою, уподібнитися 

до народу-колонізатора і зрештою злитися з цим народом. Отже, мета 

асиміляції – стерти народ з етнічної карти світу і так забезпечити собі постійне 

панування. 

На межі ХХ–ХХІ ст. мовна ситуація в багатьох державах є доволі 

складною. Одномовних та мононаціональних країн немає, тому мовними та 

етнічними проблемами переймаються майже всі держави. Деякі держави, такі 

як Фінляндія і Канада на державному рівні закріпили за собою дві мови, а от 

http://varnak.psend.com/mova.html
http://lessons.com.ua/dvomovnist-prichini-j-naslidki-na-materiali-ukra%D1%97nomovno%20%25%20D1%97-presi-mista-donecka/2/
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США вирішила взагалі не вибирати державну мову. З Україною ситуація 

кардинально відрізняється. 

Якщо раніше в Україні явищем білінгвізму практично ніхто не цікавився, 

то за останні роки інтерес різко зріс. Відповідно до статті 10 Конституції 

України «державною мовою в Україні є українська мова». Проте спілкуватися 

іншими мовами не заборонено. 

В Україні до певного часу теорія і практика білінгвізму оцінювалася 

позитивно, проте на сучасному етапі засуджується, висміюється, стає приводом 

для дискусій та боротьби. Білінгвізм називають “неоковирним колоніальним 

суржиком”, “мечем, який розколов єдиний народ на уламки”, “задавненою 

хворобою”. З іншого боку, україно-російська двомовність вважається цілком 

закономірним явищем і оцінюється як “певний здобуток в культурі 

спілкування”. Аналіз сучасного суспільства дає змогу зробити висновок, що 

люди діляться на тих, кого влаштовує нинішня ситуація з мовою, і тих, кого ця 

ситуація зовсім не влаштовує. При цьому не можна сказати, що люди, які 

розмовляють російською, відчувають якісь утиски або обмеження власних 

прав. Усі, хто хоче говорити російською, роблять це. У той же час варто 

зауважити, що діловодство, судочинство й деякі аналогічні сфери життя 

українців мають вестися виключно українською мовою. Це викликає 

заперечення із боку жителів деяких регіонів України, тому що безліч людей там 

просто не володіє українською мовою. І це не тільки проблема цих окремих 

людей, це проблема держави в цілому, яку потрібно якось вирішувати. 

Варто зазначити, що мовна ситуація всієї території України не є 

однорідною. На півдні та сході України склалися сприятливі умови для 

розвитку та функціонування масового білінгвізму. Переважна частина 

населення цих областей – хто на активному рівні, хто на пасивному – двомовна. 

Одна й та ж людина може постійно переходити протягом дня з російської на 

українську мову спілкування. Спостерігається досить мирний розвиток та 

взаємодія двох близькоспоріднених мов. Оскільки засоби масової інформації, 

відображаючи реалії сучасного життя, вбирають в себе, адаптують та 

передають величезні інформаційні потоки, “прагматична спрямованість масової 

інформації деформує традиційно-національні знакові структури, які в газетному 

мовленні змінюються під впливом глобальних процесів міжкультурної та 

міжмовної взаємодії”, коли інформація та аналіз цієї інформації про те чи інше 

явище приховано або явно формується в геополітичному, економічному, 

культурному просторі явища, про яке повідомляється. У зв’язку з тим що 

російський та український народи, розділені у 1991 році державними 

кордонами, продовжують залишатися в спільній культурній зоні, створюються 

психологічні та соціокультурні умови мовного контакту, що сприяє 
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проникненню в українську мову російських слів. Взагалі проникнення в будь-

яку мову іноземних слів – явище цілком обґрунтоване, закономірне, оскільки в 

періоди підйому культурно-економічних відносин, розвитку зв’язків між 

державами відбувається знайомство з новими реаліями життя, опанування 

іншомовних слів. Іншомовні слова, що ввійшли до активного словника 

міжнаціонального спілкування, широко використовуються і в ділових 

стосунках, і в побуті. Наприклад, лексика поштово-телеграфного зв’язку: 

телефон, телеграф, бандероль, бланк, шифр, номер, серія, адреса тощо. Слід 

бути уважними та обережними з використанням іншомовних слів в усному й 

писемному мовленні. Якщо іншомовне слово можна замінити відповідним 

українським, то вживання іншомовного не завжди доречне. Вживаючи 

іншомовні слова, треба пам’ятати про такі наступне: вживати запозичення лише 

в тому значенні, яке закріплене за ним у словнику; не використовувати 

іншомовні слова, коли є відповідники в українській мові; не послуговуватися в 

тому самому тексті то іншомовним словом, то його українським відповідником. 

Надмірне вживання слів іншомовного походження засмічує рідну мову, робить 

її малозрозумілою для слухачів, співрозмовників. Бажано користуватися у 

спілкуванні національною мовою, що значно полегшить взаєморозуміння, а до 

іншомовної лексики звертатися в окремих випадках. Можна з упевненістю 

сказати, що в західній частині України явище білінгвізму практично не 

використовується, оскільки близько 95% людей розмовляють українською 

мовою( слід зазначити, що не літературною): 

1. Орфоепія. З орфоепічної точки зору вимова голосних звуків не 

спричиняє жодних труднощів. В ненаголошеному складі після твердих 

приголосних голосні а і о співзвучні з [а] (дома, сама), таке вимовляння 

називається акаючим і пов’язано з редукцією – ослаблення артикуляції 

ненаголошених звуків і зміна їхнього звучання. Наприклад, росіянин скаже: 

молоко – [мълако], корова – [кърова], сковорода – [скъвъръда], проволока – 

[пръвълъка], тоді як українець – [малако], [карова],[сковорода], [проволка]. 

Після м’яких приголосних ненаголошені а, я, о і е співзвучні з і: в лесу – в 

л[и]су, к пяти – к [пʼи]ти′ , часы – ч[и]сы, українець же говорить: в л[е]су, к 

п[я]ти, ч[а]сы. Акання та ікання являються головною складовою російської 

літературної мови. Розмовляти такою манерою для українця – надскладна 

задача. Основні норми вимови приголосних звуків пов’язані з оглушенням та 

уподібненні. У російській мові відбувається обов’язкове оглушення дзвінках 

приголосних в кінці слова: хле[п], са[т], ду[п], в той час як українцю властиве 

чітке вимовляння всіх звуків: хле[б], са[д], ду[б]. Уподібнення спостерігається 

при сполуці зж, сж, сш, зш, чт, чн: разжать – ра[ж:]ать, дождь – до[ш'ш'] і 

до[шт'], конечно – коне[шн]о, скучно – ску[шн]о, прачечная – праче[шн]ая, 
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горчичник – горчи[шн]ик, яичница – яи[шн]ица. Натомість українці говорять 

так, як слово пишеться, не звертаючи увагу на орфоепічні норми російської 

мови 

2. Акцентологія. Порушення акцентуальних норм російської мови 

українців виникає через вплив наголосу в рідній мові, тому деякі українці 

кажуть російською: обеспечение, звонит, торты, ракушка, баловать, 

новорожденный, квартал, крапива, свекла, облегчить, феномен, документ, 

кухонный, звонит, газопровод, жалюзи, ампер, средства, свекла, начать, 

блокировать, мельком замість правильного: обеспечение, звонит, торты, 

ракушка, баловать, новорожденный, квартал, крапива, свёкла, облегчить, 

феномен, документ, кухонный, звонит, газопровод, жалюзи, ампер, средства, 

свёкла, начать, блокировать, мельком. 

3. Морфологія. Морфологічна інтерференція охоплює категорію роду, 

числа, а також окремі граматичні форми іменників, прикметників, займенників 

чи дієслів. Морфологічні системи споріднених української та російської мов 

дуже подібні у плані окремих граматичних категорій. Проте кожна із мов має 

свою специфіку:  

Нет партизанов, по улицах, абрикоса, тудою, сюдою, вафлев, ставень, 

концертный зал, продажа табака, ихная очерет, был на балу, французская 

кадриль, гвоздьми а треба: нет партизан, по улицам, абрикос, тем путем, этим 

путем, вафель, ставня, концертная зала, продажа абаку, их очередь, был на бале, 

французкий кадриль, гвоздями. 

4. Лексикологія. Така інтерференція пов’язана з вживанням слів у 

невластивому їм значенні, запозиченні ненормативних для російської мови 

лексем. Вживаючи слово в мовленні потрібно слідкувати, щоб його лексичне 

значення було реалізовано правильно, а також, щоб слово точно передавало 

сенс повідомлення. Застосування українізмів також спостерігається у 

спонтанному мовленні: буряк (свекла), хата (дом), гроші (деньги), равлик 

(улитка), олія (масло), базар (рынок), цибуля (лук), краватка (галстук), кома 

(запятая).  

5. Фразеологія. Поможет как мертвому кадило (замість: поможет как 

мертвому припарка). Ищи ветра в поле (замість: поминай как звали). Сам не 

гам и другому не дам (замість:собака на сене). Как репьяк пристал (замість: 

Пристал как банный лист).  

Отже, двомовність – це, за певних обставин, позитивне явище, але чужа 

мова не повинна використовуватися там, де має звучати рiдна мова народу. 

Ситуація двомовності неприродна, нестабільна, навіть загрозлива та руйнівна, 

вона характеризується не гармонійною української мови, стають загальним 

надбанням аж наприкiнцi XX ст. та на початку ХХІ ст. й дають підстави 
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українським ученим називати ці дії лінгвоцитом – взаємодією мов, а 

конфліктом і боротьбою, які триватимуть доти, доки на території держави не 

переможе одна мова. Треба чесно визнати, що у світі, зокрема в Україні, не 

існує двомовності, а є лише проблема двомовності, яку намагаються розв’язати. 

Більшість людей в Україні просто змішує дві національні мови в одну, а не 

конкретизує вживання однієї мови як літературної. Тому важливо не 

загострювати свою увагу на цьому, а намагатись вживати російську мову, там 

де доречно. 

Як казав Фредеріко Фелліні «Інша мова – це інший погляд на життя.» 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ 

 

Розвиток вітчизняного діловодства сягає у давнину і у своєму розвитку 

пройшов кілька етапів. Нині ця галузь охоплює діяльність кожного 

підприємства, організації, установи, складно знайти такі, в яких би не 
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застосовувались ті чи інші документи, або системи документів, однак з самого 

початку діловодство стосувалось переважно документів, які видавалися 

органами державного управління та місцевого самоврядування і тільки потім 

воно набуло такого поширеного характеру. 

З появою писемності виникає необхідність складати документи, а з її 

розвитком ділові папери стали засобом спілкування та передавання інформації. 

Збереження важливих історичних документів у давнину засвідчене 

літописами. Це були збірки рукописів та рукописних книг, якими мали змогу 

користуватися духовні та світські особи. Їх мали князі й бояри, церковні 

братства, вище духівництво, а також українські старшини. Від найдавніших 

часів збереглися лише поодинокі документи, акти приватно-правового або 

державного значення. 

Документи (акти, хроніки, кодекси права, історичні описи тощо) 

відігравали життєво важливу роль у різні періоди історії України. 

Скажімо, для історії княжої України (часи Київської держави X–ХVІ ст. 

та Галицько-Волинської держави XIII–XIV ст.) основними джерелами є 

літописи, що збереглися у вигляді: 

 літописних кодексів (Іпатіївський кодекс (1425 р.), Лаврентіївський кодекс 

(1377 р.)); 

 міжнародні договори; 

 княжих грамот; 

 правових кодексів тощо. 

Для литовсько-польської доби (XIV–XVII ст.) характерні: 

 грамоти великих князів литовських і королів польських; 

 акти сеймів; 

 документи приватні (маєткові та фамільні) тощо.  

Істотне значення в цей період мають джерела іноземного походження: 

документи міжнародно-правового характеру; 

 хроніки; 

 літописи; 

 спогади мандрівників; 

 листи; 

 щоденники, описи. 

Починаючи з часів Хмельниччини, зростає диференціація 

документальних джерел і збільшується їх загальна кількість. Державним 

характером гетьманської України визначається українське походження і зміст 

документів XVII–XVIII ст.  

Основними джерелами цієї доби є:  

 міжнародні договори (зокрема, гетьманські статті XVII–XVIII ст.); 
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 конституції (Бендерська конституція 05.04.1710); 

 універсали й листи гетьманів; 

 різного роду акти Генеральної військової канцелярії, акти Генерального 

військового суду, акти Генерального скарбу, акти Генеральної артилерії, 

акти полкової адміністрації й судочинства, акти сотенних урядів, акти 

міського самоврядування (магістратів і ратуш), акти й документи 

церковних та культурно-освітніх інституцій.  

Саме цієї доби поряд із рукописними джерелами зʼявляються друковані, 

які набувають особливого значення вже в наступний період. 

У XIX–XX ст. кількість документального матеріалу, рукописного і 

друкованого, зростає безмірно, велику вагу мають документальні матеріали 

державних, громадських установ та організацій, приватні архіви. Можна 

виділити декілька груп документів цієї доби: 

 щоденники, мемуари, листи українських діячів XIX–XX ст. (Тараса 

Шевченка, Івана Франка, Михайла Драгоманова, Володимира Антоновича 

тощо); 

 акти й документи установ Української держави 1917–1921 рр.; 

 документальні матеріали політичної еміграції; 

 документи установ УРСР; 

 ділові папери незалежної України (з 24 серпня 1991 року). 

Сучасний документ, звичайно, відрізняється від документів стародавніх 

епох своєю стилістикою, способом написання, технікою та матеріалом 

виготовлення. З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, за 

допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни. 

Основними етапами становлення і розвитку діловодства можна умовно 

вважати такі: актового й приказного діловодства; колезького діловодства; 

виконавчого діловодства; радянського діловодства; сучасного діловодства. 

Етап актового діловодства пов’язують із поширенням актових книг у 

XІІІ ст., що фіксували результати судової діяльності. Саме суди були 

установами, що надавали юридичної чинності документу.  

Актове діловодство існувало на території Правобережної України до 

кінця ХVIIІ ст. 

Приказне діловодство (XV–ХVII ст.), що створюється завдяки складанню 

наказів як установ і документів, характеризується такими рисами: 

1) документи функціонували у формі сувої як стовпці – текст на смугах 

паперу шириною 15–17 сантиметрів; на зворотній сторінці документа 

фіксувалися адреса, резолюції, помітки; 

2) документ засвідчувався підписом дяка на склейках документа; автором 

документа вважалася людина, що виконувала записи тексту; 
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3) документи систематизувалися за певними ознаками; 

4) документи функціонували в таких видах: накази царя, приречення 

боярської думи, указні книги;  

5) функціонував архів, документи зберігалися в наказових хатах; 

6) у документах перераховувалися титули, звання, повноваження; 

7) розрізнялися тексти лицьової й зворотної сторінок; 

8) діловодство не регулювалося законодавством, а розвивалося на основі 

канцелярських традицій; у цей період продовжували функціонувати актові 

книги (XIII–кінець XVIII ст.). 

Етап колезького діловодства (з XVIII століття) пов’язують із Петровськими 

реформами. Характерними ознаками діловодства цього етапу є такі: 

1) уведення Петром І 1699 року гербового паперу; 

2) упорядкування системи реєстрації, уведення журналів для реєстрації 

вихідних і вхідних документів;  

3) утворення архівів, колегій; групування документів у справах за 

змістом, географічною ознакою; 

4) функціонування документів у вигляді листів, доносів, прохань тощо;  

5) оформлення деяких документів за генеральними формулярами; 

6) складання найважливіших документів секретарем. 

Характерними ознаками III етапу розвитку діловодства – виконавчого 

діловодства – є такі: 

1) розроблення системи ведення діловодства й звітності М. Сперанським 

у «Загальній установі міністерств» 1811 р.; 

2) функціонування документів у вигляді доносів, рапортів, рескриптів, 

циркулярів; 

3) застосування бланків із кутовими штампами, що містять відомості про 

організацію; 

4) регламентування порядку проходження документів по інстанціях; 

5) складання документів (складних) за змістом із трьох частин: вступ 

(виклад справи); обґрунтування із посиланнями на законодавство; заключна 

частина з висновками, пропозиціями; 

6) поділення справ на три категорії: невідкладні; термінові; поточні. 

Радянський етап розвитку діловодства характеризується такими 

ознаками: 

1) удосконалення діловодства, обліку, сформованих ЦСУ; 

2) упровадження принципів наукової організації праці в систему 

діловодства; 
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3) створення систем стандартів з документації, єдиної державної системи 

документації (ЄДСД), загальносоюзних класифікаторів, уніфікованих систем 

документації, спеціальних систем документації; 

4) створення Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР, 

що контролювало документаційну частину діловодства установ; 

5) розроблення Державної системи документаційного забезпечення 

управління. 

У створенні суверенної України можна відзначити як певні досягнення, 

так і наявні труднощі, відчутні недоліки, невикористані можливості. Хочеться 

вірити, що багатий на кадровий і науково-технічний потенціал український 

народ зможе подолати всі перешкоди і стати на цивілізований шлях розвитку 

завдяки програмній самоорганізації, в якій право і культура документаційного 

забезпечення управління посідатимуть чільне місце. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

В Україні все помітніше активізується опрацювання різнобічної 

лінгвістичної і лінгводидактичної проблематики, яка стосується якостей та 

виявів такого неповторного феномена, як українська мова. І все ж чимало з 

того, що сукупно утворює безмежний простір усієї системи української мови, й 
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донині досліджено або лише в загальних рисах, або ж тільки в багатьох 

конкретних частковостях. До таких ланок і об’єктів вивчення в україністиці 

належить і педагогічна лексика, яка потребує особливої дослідницької уваги.  

Актуальність дослідження педагогічної термінології в теоретичному 

плані зумовлюється достатньо високою питомою вагою її в сучасній 

українській мові з огляду на значення, яке має освіта та виховання у житті 

нашого суспільства. Внаслідок складних соціально-політичних і культурних 

умов формування української нації вона переживала як періоди піднесення, так 

і періоди тривалого вимушеного затишшя. Педагогічна наука завжди була 

своєрідним індикатором політичної, економічної та інтелектуальної свободи 

українського народу, адже педагогіка – не лише сучасна наука, а й мудрість 

народу, надбання багатьох поколінь, визначальним чинником формування 

інтелектуальної еліти, духовності та національної самосвідомості. 

Та попри цікаву й “багату” лінгвальну та позалінгвальну історію, 

українська педагогічна термінологія довгий час спеціально комплексно не 

вивчалася. Вона залишалася в основному поза увагою термінознавчих 

досліджень і тоді, коли на межі ХХ–ХХІ ст. українська наука активно 

збагачувалася працями, присвяченими теоретичним і практичним аспектам 

формування, унормування та кодифікації української науково-технічної 

термінології загалом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Педагогічна термінологія української мови становить собою систему, що 

інтенсивно формується за загальними тенденціями розвитку та 

закономірностями функціонування сучасної української мови. Педагогічна 

лексика – упорядкована, галузева підсистема мови і науки, яка 

характеризується системно-мовною і предметно-логічною єдністю свого змісту. 

Вона, складова частина загально літературної мови, використовує її засоби 

вираження, функціонує за її законами. 

Педагогічні найменування у точному розумінні цього слова створювалися 

ще у Давній Русі разом з появою шкільного навчання. Твори про виховання, 

пам’ятки писемності, засоби народної педагогіки ХІ–ХІІІ ст. залишили слід в 

історії педагогіки як зразки формування педагогічних понять. Педагогічна 

лексика тоді, звичайно, не виділялась як самостійна спеціальна галузь 

словникового фонду: вона органічно формувалася із понять, пов’язаних з 

називанням основних життєвих процесів, що свідчить про первинність форм 

активної практичної діяльності від відповідних понять і термінів. Джерелом 

багатьох сучасних педагогічних словосполучень і термінів, утворених в 

результаті афіксальної і семантичної деривації, є давньоруський лексичний 

фонд, ядро якого сягає епохи праслов’янської єдності. Формування 

педагогічної терміносистеми здійснювалося із залученням запозичень із чужих 
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мов: старослов’янської, грецької мови, латини. Запозичення – важливе джерело 

поповнення педагогічної лексики. Більшість іншомовних лексем – 

інтернаціоналізми, що походять із греко-латинського джерела (школа, гімназія, 

професор, магістр, екзамен, лекція тощо) і відображають поза національний 

характер педагогіки. Отже, засвоєння іншомовної лексики, пов’язаної із 

навчанням та освітою, відбувається у загальноєвропейському контексті. 

У ХV–ХVІІІ ст. створюються передумови формування майбутньої 

наукової педагогічної термінології. У ХVІ–ХVІІІ ст. велику роль відіграли 

братства, козацька епоха, які стали високим злетом української педагогічної 

думки світового масштабу. Важливим чинником, що вплинув на становлення 

педагогічної лексики як спеціальної галузі словникового фонду, стало 

запровадження християнства і виникнення осередків релігійної освіти.  

Внаслідок постійної реорганізації системи освіти, у ХІХ – на початку 

ХХ ст. тривало дальше збагачення української педагогічної  лексики. Протягом 

ХХ – ХХІ ст. українська педагогічна термінологія пройшла складний шлях 

розвитку – від власних термінологічних систем до прямого запозичення 

лексичних одиниць із західноєвропейських та російської мов, і знову до 

вироблення власних, уже системніших, термінологічних систем.  

У розвитку педагогічної термінології мала значення діяльність 

українських громадських діячів, учених, письменників: Михайла Драгоманова, 

Агатангела Кримського, Івана Франка, Івана Нечуя-Левицького, Михайла 

Коцюбинського, Лесі Українки та інших.  

Педагогіка – це дуже розгалужена система знань і навичок з теорії, історії 

і практики навчання й виховання. Серед галузевих педагогік прийнято виділяти 

типи: дидактика, загальна педагогіка, вікова педагогіка; спеціалізацій: 

сурдопедагогіка, логопедія, тифлопедагогіка, лінгводидактика, філологія. 

Окрему групу педагогізмів становлять терміни, пов’язані із теорією виховання 

(гармонійний розвиток, трудове виховання), управління навчально-виховним 

процесом (школознавство), принципи управління внутрішньошкільне 

керівництво) тощо. 

До педагогічної термінології входять лексеми, пов’язані із 

функціональними педагогічними науками: педагогіка вищої школи, педагогіка 

професійно-технічної освіти; галузевими педагогіками: педагогіка виправно-

трудової системи, педагогіка підвищення кваліфікації. Педагогічна лексика 

включає терміни, що уособлюють педагогіку вищої школи (семінарські 

заняття, модульна система, педагогічна практика), яка ґрунтується на 

загальних підвалинах вузівської педагогіки, і складають професіограму 

вчительської професії (морально-психологічні риси вчителя, аналіз соціально-

педагогічних явищ, педагогічний такт). Частина педагогізмів розподіляється на 
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групи характеризуючи людину – педагога за певною узагальнено-спільною 

ознакою: за трудовою діяльністю (учитель – учень), спеціалізацією (учитель – 

філолог), належністю до колективу (школяр), підлеглістю (директор), місцем 

знаходження (учитель середньої школи №12 у м. Києві), віком (студент), 

статтю (учень – учениця), національністю (учителька-японка), схильністю 

(учитель-поет), інтелектом (викладач-науковець) та спорідненістю (батько-

декан). 

Для сучасної педагогічної термінології як підсистеми сучасної 

української мови характерні ті ж лексико-семантичні явища, що й для окремої 

галузевої термінології.  

Полісемія педагогічних лексем пояснюється, з одного боку, природою 

самого слова, що узагальнює певну ознаку, яка може бути властива також 

іншим предметам чи явищам, і є результатом розвитку лексичного значення, а з 

другого, – специфікою розвитку педагогічної науки. Для сучасної педагогічної 

термінології властива зовнішньосистемна, міжсистемна та внутрішньосистемна 

полісемія. 

Проблема омонімії в педагогічній терміносистемі не постає так гостро, як 

проблема багатозначності. Педагогічні терміни, однозвучно з термінами інших 

галузей чи загальновживаними словами, загалом не утруднюють фахового 

спілкування. 

Антонімія у складі педагогічних термінів засвідчує їх системний 

характер. Серед них розрізняють різнокореневі та однокореневі (словотвірні) 

антоніми. Інтернаціоналізми, які становлять значну частину антонімічних пар, 

прийшли в українську мову готовими дериватами. 

Надзвичайно поширеною у педагогічній термінології є синонімія. 

Найбільше виявлено абсолютних синонімів, що найчастіше представлені 

парами, в яких один термін чужомовного походження, а другий – питомий. 

Менше синонімічних об’єднань з двох або більше запозичень чи власне 

українських лексем.  

Забезпечуючи унормування термінів, важливо зважати на чинник 

усталеності терміна в педагогічній лексиці, адже часом підвищена активність у 

термінотворенні призводить до неправильного введення в ужиток синонімів до 

вже усталених педагогізмів. Розгляд особливостей термінотворення 

педагогічної лексики передбачає комплексний аналіз використовуваних для 

цього словотвірних моделей. 

Найбільшу активність виявляють такі різновиди морфологічного способу 

термінотворення, як суфіксація (найпродуктивнішими є словотвірні моделі із 

суфіксами –нн(я), –к(а), –ник, –тель, –ов(ив), –н(ий), –льн(ий) тощо) й нульова 

суфіксація, а також основоскладання, словоскладання (професіограма, школа-
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ліцей). Менш поширеними є префіксальний, префіксально-суфіксальний 

способи творення термінів (по-вчительськи, перепідготовка), а також 

абревіація (спецкурс, райвно, ВНЗ).  

Найпродуктивніші моделі творення це – “прикметник (іноді 

дієприкметник) + іменник” та “іменник + іменник у родовому відмінку” (заочне 

навчання, рівень освіти). Значна частина трикомпонентних термінів-

словосполучень утворилась ускладненням відповідних словосполучень із двох 

компонентів за моделями “прикметник + прикметник + іменник”, “прикметник 

+ іменник + іменник”, “іменник + прикметник + іменник”, “іменник + іменник 

+ іменник” (аналітико-синтетичний звуковий метод, демократичний стиль 

виховання, гігієна педагогічної праці, форми організації навчання). Чотири–, 

п’яти–, шести–, семи– і навіть восьмикомпонентні словосполучення 

функціонують у педагогічній терміносистемі, проте здебільшого у сфері 

фіксації. 

Отже, становлення і розвиток системи педагогічної термінології в 

українській мові визначається рядом позамовних і власне мовних факторів, що 

перебувають у тісному діалектичному зв’язку і впливають на функціонування 

словникового складу педагогіки протягом усього періоду її існування. 

Основоположними педагогічними чинниками є характер національної науки, 

техніки, розвиток матеріальної і духовної культури, становище мови в 

суспільстві і ступінь розвиненості відповідних функціональних стилів. Поява 

нових понять і реалій, безперервна діяльність учених і педагогів-практиків 

зумовлює виникнення нових слів або розвиток нових значень в існуючих 

словах. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

Уміння подати себе в індивідуальному чи загальному порядку є дуже 

важливою і навіть є життєво необхідною навичкою. Адже куди б Ви не пішли, в 

яку б ситуацію не потрапили, Ви маєте показати себе з виграшної сторони. 

Влаштуватися на престижну роботу, долучитися до культурних чи освітніх 

заходів тощо, практично не можливо без успішної самопрезентації. Людина має 

бачити чи підходить їй ця особа, чи відповідає вона всім необхідним критеріям, 

а це стає можливим лише за допомогою самопрезентації. Ця навичка потрібна в 

усіх сферах громадського життя. 

Репрезентувати себе можна в різноманітних формах як в усній 

(співбесіда), так і в письмовій чи друкованій (резюме).  

Безумовно, ключова роль у самопрезентації відведена мові. Саме з її 

допомогою неї співбесідник може з легкістю визначити рівень освіченості 

людини. Багатство мовної палітри може показати чи начитана людина, 

настільки багатий її словниковий запас, чи розуміється вона в сфері 

професійного мовлення тощо. Вживання під час співбесіди великої кількості 

синонімів, красномовних епітетів, професійних термінів, ввічливих зворотів – 

висвітлить Вас лише з позитивної сторони. І навпаки, мізерність набору слів, 

які під час розмови будуть постійно повторюватись, вживання примітивних 

мовних конструкцій, недоречні паузи під час розмови – все це покаже Вас у не 

надто хорошому світлі перед співрозмовником. 

Мовна культура шліфується і вдосконалюється у процесі спілкування, 

зокрема під час виконання професійних обов’язків. Вона виявляється у 

володінні професійною мовою, вмінні висловлюватися правильно, точно, 

логічно, майстерно послуговуватися комунікативно виправданими мовними 

засобами залежно від мети і ситуації спілкування. Усі ці критерії регламентує 

мовознавча наука - культура мови. 
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Знання норм української літературної мови є надзвичайно важливим для 

самопрезентації особи. Адже особа з низьким рівнем мовної культури, яка не 

вміє висловлювати свої думки, яка припускається помилок під час спілкування, 

приречена на комунікативні невдачі. Особливо важливо для всіх фахівців – 

оволодіти нормами мови документів і усного ділового спілкування. 

Нормативний аспект культури мови – один із найважливіших, але не єдиний. 

Можна, не порушуючи норми української літературної мови, справити 

негативне враження на співбесідника(наприклад порушуючи правила етикету 

під час співбесіди). Мова має величезний запас мовних засобів, якими треба 

послуговуватися, враховуючи ситуацію, сферу спілкування, статусні ознаки 

співбесідників. Усі ці засоби мають бути мобілізовані на досягнення 

комунікативної мети. Ці питання передовсім становлять комунікативний аспект 

культури мови [4, с. 155–156]. 

Усне спілкування – це форма реалізації мовної діяльності за допомоги 

звуків, що являє собою процес говоріння. Воно широко застосовується в різних 

сферах суспільної діяльності людей і є найпоширенішим. Для усного 

спілкування визначальним є: безпосередня наявність адресата, замкнена цілісна 

комунікативна ситуація, складниками якої є комунікативний текст, невербальні 

засоби спілкування, інтонація, емоційність та експресивність. Головна 

складність в оволодінні усним спілкуванням є необхідність і вміння визначити 

на слух (навіть інтуїтивно) доцільність чи недоцільність того чи іншого слова, 

звороту. Всіма цими ознаками має володіти особа, що репрезентує себе під час 

співбесіди. Під час усної самопрезентації мовець має обов’язково володіти 

комунікативними ознаками культури мовлення: логічністю, змістовністю, 

точністю, доречністю, доцільністю, багатством мовної палітри та виразністю [4, 

с. 217]. 

Під час самопрезентації слід змістовно викласти власні навички та 

уміння. Лаконічно розкрити свої позитивні сторони спираючись на конкретику. 

Заздалегідь потрібно продумати, що саме потрібно розповідати, щоб 

уникнути незручних ситуацій і помилок. Логічно упорядкувати певні тези своєї 

промови чи розповіді, та намагатися не допускати вживання недоречно 

підібраних мовних конструкцій (таких як тавтологія(моя автобіографія), 

поняття логічно несумісних слів (живий мрець, вбивчо красивий) тощо). 

Висловлювати власні думки, слід добираючи слова, які найбільш точно 

відповідають змісту бесіди. Це допоможе проявити Вашу ерудицію та 

обізнаність. Багатство мовлення передбачає послуговування 

найрізноманітнішими мовними засобами висловлення думки у межах 

відповідного стилю. Якомога повніше треба використовувати емоційно-образну 
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лексику, стійкі вислови, урізноманітнювати своє мовлення синонімами, 

фразеологізмами. 

За допомогою виразності можна підкреслити та наголосити на основних 

деталях розповіді. З цією метою треба застосовувати виражальні засоби 

звукового мовлення: логічний наголос, паузи, дикцію, інтонаційну виразність 

та технічні чинники виразності: дихання, темп, міміку, жести. 

Якщо під час співбесіди застосовувати вище перераховані критерії 

культури мовлення, то це обов’язково допоможе досягти бажаного успіху [2, 

с. 64–70]. 

Обов’язковою складовою самопрезентації під час співбесіди є 

мовленнєвий етикет. Особа, яка представляє себе має бути обізнаною в 

правилах мовної поведінки, яких слід дотримуватися під час ділових співбесід. 

Насамперед слід знати ввічливі форми звертань, привітань, привернення уваги, 

звернень тощо. Які сталі вирази звернень існують у мовному етикеті, як 

ввічливо відмовитися від пропозиції, щоб не образити співрозмовника, як 

переконати опонента у власній правоті, не викликаючи дискомфорту в розмові 

– всім цим Ви маєте володіти, для того щоб будь-яка самопрезентація пройшла 

вдало [3, с. 34]. 

Щоб досягти успіху під час співбесіди слід [4, с. 216–217]: 

 ретельно готуватися до бесіди; 

 бути уважним і тактовним до співрозмовника; 

 постійно стимулювати у співрозмовника зацікавленість розмовою; 

 вміти слухати співбесідника, враховувати його погляди, думки і докази; 

 стежити за реакцією партнера й відповідно корегувати свої дії; 

 висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо; 

 створювати атмосферу довіри, щоби привернути до себе співрозмовника. 

Для того щоб гідно себе самопрезентувати необхідно ретельно 

підготуватися. Можна навіть продумати можливу розмову. Протягом розмови 

слід чітко пам’ятати свою мету й дотримуватися взятої стратегії. Щоб схилити 

співбесідника на власну сторону, потрібно намагатися створити атмосферу 

довіри, яка б панувала протягом розмови. Якщо ця співбесіда стосуватиметься 

влаштування на роботу, то необхідно бути обізнаним про керівництво та 

установу, щоб показати, що Ви справді зацікавлені в тому, щоб 

працевлаштуватися саме до цієї установи. 

Під час проведення співбесіди потрібно: бути з усіма ввічливими і 

доброзичливими, не забувати посміхатися. Стежити за своєю поставою, 

дивитися в очі співрозмовникові. Сумлінно та охайно заповнювати всі анкети і 

документи, які Вам запропонують. На початку бесіди відрекомендуйтеся. 

Поцікавитися ім’ям та по батькові співробітника. 
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Уважно слухати запитання, не перебиваючи співбесідника. Відповіді на 

запитання повинні бути прямими (відповідати треба безпосередньо на 

поставлене запитання), точними (не варто виходити за межі обговорюваної 

теми). Під час співбесіди триматися впевнено, але не проявляти зверхність. 

Наприкінці розмови слід чітко домовитися про те, коли і як ви дізнаєтеся про 

результати. Бажано, щоб ініціатива такої домовленості залишалася за вами. По 

закінченню співбесіди слід ввічливо попрощатися (Дякую (тобі, Вам) за 

зустріч! Вдячний за все!, Даруй (те), що так довго тебе (Вас) затримав) [4, 

с. 222–223]. 

Всі ці уставлені норми самопрезентаціїї є складовими успішної 

співбесіди. 

Інший вид самопрезентації під час співбесіди є резюме. Це документ, в 

якому особа повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, 

професійний досвід і досягнення тощо, здебільшого він характерезує й 

представляє особу з професійної точки зору та подається до установ і 

організацій із метою працевлаштування. Цей документ має переконувати 

роботодавця, що Ви маєте всі необхідні йому вміння та навички, за допомогою 

нього Ви репрезентуєте себе як досвідченого професіонала в певні галузі. 

Загалом резюме має чітку, структуровану форму з стисло викладеним, 

об’єктивним змістом, в якому відображаються лише достовірні відомості, 

необхідні для оцінки професійних якостей особи [1, с. 99]. 

У резюме особа обов’язково зазначає мету його складання. Що саме Ви 

хочете отримати, яку посаду бажаєте обіймати? Потрібно зазначити отриману 

освіту, здобуті навички, отримані рекомендації, досвід і досягнення. Щоб гідно 

самопрезентувати себе, як професіонала, слід перерахувати колишні місця 

працевлаштування, які посади Вами обіймалися, так роботодавець може 

прослідкувати кар’єрний зріст. Рекомендації з попередніх місць робіт є дуже 

важливими для майбутнього роботодавця, оскільки він матиме уявлення про 

Вашу трудову діяльність. Також слід вказувати додаткову інформацію, що 

висвітлить Вас як активного учасника громадських подій. Усі ці перелічені 

пункти резюме презентують особу, як кваліфікованого працівника. Чим більше 

буде перераховано навичок щодо професійної діяльності, тим успішнішим буде 

резюме й шанси на працевлаштування. 

Нині набуло загального поширення відеорезюме, що дає можливість 

повніше розкритися людині перед роботодавцем, а тій в свою чергу створити 

загальну картину про особу. Самопрезентація у вигляді відео – це невеликий за 

розміром сюжетний матеріал, створений за допомогою сучасних інформаційних 

технологій – гаджетів, в якому подавач коротко розповідає про себе, 

викладаючи обов’язкові біографічні факти, професійні навички та досягнення, 
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додаткові відомості. Правильно побудоване відеорезюме допоможе скласти про 

Вас позитивне перше враження, що є дуже важливим під час співбесіди. Навіть, 

якщо у Вас недостатньо багата професійна діяльність, яку можна описати у 

резюме, то у відеорезюме це буде компенсуватися новим форматом, звуковими 

властивостями, а також, якщо Ви хороший оратор – це безумовно зробить Вашу 

самопрезентацію цікавішою. За допомогою такого формату, створюється 

своєрідна реклама подача, його імідж, це надзвичайно зручно при пошуку 

віддалених місць працевлаштування. Для того, щоб правильно скласти відео 

резюме слід сфокусуватися на тому, що допоможе конкретно для даної вакансії. 

Не варто знімати цілу кінострічку, можна обмежитися двохвилинним роликом. 

Спершу слід привітатися з потенційним роботодавцем та представитися, 

озвучити вакансію, на яку претендуєте. Потім, коротко розказати про освіту та 

професійний досвід. Зрозуміло, що даний формат само презентації дещо 

обмежує ваші можливості в повній мірі показати себе як фахівця і викласти 

весь свій трудовий шлях, однак ви завжди можете супроводжувати ваше 

відеорезюме стандартним [5]. 

Треба розуміти, що те, в якому стилі має бути витриманий ролик, 

залежить від посади, на яку ви претендуєте. Наприклад, якщо у вас творча 

професія (журналіст, дизайнер тощо) варто продемонструвати оригінальність і 

зробити своє відео резюме яскравим і незабутнім. Якщо заявляєте про бажання 

працювати менеджером по роботі з клієнтами, торговим представником або 

секретарем – продемонструйте доброзичливість, комунікативність, грамотність 

та виразність мовлення. 

Особливу увагу приділіть своєму зовнішньому вигляду і навколишньому 

середовищу. Відповідна зачіска, одяг і приміщення де ви будете зніматися – все 

це при запису відеорезюме треба враховувати. Слід дотримуватися офіційно-

ділового дрес-коду. Знімаючи свій міні-шедевр будьте природним, більше 

посміхайтеся.  

Загалом слід зробити висновок, що самопрезентація – це важлива 

складова співбесіди. Саме від неї залежить успішність Вашого 

працевлаштування. Кожна особа має освоїти навички представляти себе з 

позитивних сторін, як в усній, відео так і в писемній формі. 
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ЗАПОЗИЧЕННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Постановка проблеми. У сучасній українській мові виявлено велику 

кількість нових слів та словосполучень. У дослідженні приділено увагу 

витлумаченню понять іншомовних запозичень та питанням їхньої доцільності. 

Аналіз певних матеріалів. Початок ХХІ ст. характеризуємо наявністю 

значної кількості дисертаційних робіт, присвячених впливові слів іншомовного 

походження на мову-реципієнт. 

Мета статті – зробити огляд наукової літератури з питання запозичення 

слів у лінгвістиці, розглянути теоретичну проблему запозиченої лексики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Лексичні запозичення, як 

відомо, є одним із способів поповнення словникового складу будь-якої мови 

протягом усієї історії її існування. Сучасні дослідження з лексикології 

показують, що проблема запозичення ще не є остаточно вивченою. 

Термін «запозичення» уживають у лінгвістичній літературі з двома 

значеннями: 1) один зі шляхів поповнення словникового складу мови (з 

погляду теорії мовних контактів і взаємодії мовних систем); 2) процес 

входження й адаптації запозиченої лексичної одиниці й результат цього 

процесу – запозичене слово. Перше значення презентує термін «запозичення» в 

широкому вимірі, а друге – вузькому.  

Поняття «запозичення» багато вчених розуміють надто широко. 

Американський дескриптивіст Л. Блумфілд вкладає в нього і засвоєння різних 

елементів чужих мов, і явища, які перейшли в дану мову з діалектів цієї ж мови, 

і навіть перехід мовних навичок, який відбувається в процесі спілкування між 

носіями однієї мови [1]. Розкриваючи поняття запозичення з погляду його 

структурного складу, Л. Крисін називає запозиченням «процес переміщення 

різних елементів з однієї мови в іншу» [3, с. 18].  

На думку І. Нечуя-Левицького, іншомовні елементи мають право на 

застосування в українськомовному контексті лише за відсутності слова на 

позначення якогось поняття чи реалії в мові-реципієнті. Погоджуючись із 

http://mykniga.com.ua/biograph/shho-take-videorezyume-i-yak-pravilno-jogo-sklasti.html


Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі 

110 

письменником, зазначу, що виправданим уважаємо запозичення, матеріалом 

для якого слугують “вищі, наукові” лексеми, відсутні в рідній мові, натомість 

виступаю проти переймання тих слів, що є в нашій мові, а також проти 

вилучення внаслідок цього власне українських [4, с. 317–412]. 

Сучасний дослідник П. Селігей також доводить, що, створюючи термін 

для нового поняття, здебільшого немає підстав віддавати перевагу чужим 

кореням. Неслов’янський термін може бути прийнятний, якщо він позначає 

явище чи поняття, яке вперше відкрили й описали за кордоном. Але якщо 

поняття зародилося в українській науці, природніше дати йому назву, 

використовуючи український кореневий фонд [5]. 

Серед причин проникнення іншомовних слів у сучасну українську 

літературну мову, які роблять запозичення необхідними, можна виділити:  

– відсутність слова для називання нового предмета, явища, поняття – 

волейбол, футбол, аутсайдер, ноутбук, сайт, ролик, бейсбол, бізнес, комп’ютер, 

скаут, вестерн, боулінг, супермаркет, ланч, памперс, тренінг, сканер, хай-тек, 

слайд, круасан  тощо;  

– необхідність у розмежуванні змістовно близьких, але все ж різних 

понять – бар, автобан, траса, продюсер, дилер, фермер, тінейджер, кельнер, 

адюльтер, менеджер, портмоне, комерсант, раритет; 

– тенденція до заміни словосполучень і описових зворотів однослівними 

найменуваннями – маркетинг, ремікс, бухгалтер; – необхідність спеціалізації 

понять у тій чи іншій сфері – матч, тайм, тренінг, альфонс, терорист, 

конференц-зал, саквояж, мансарда, котедж, сленг, коледж, баскетбол, волейбол, 

футбол, боулінг;  

– потреба у позначенні комунікативно актуального поняття: якщо поняття 

торкається життєво важливих інтересів людей, то і слово, що його позначає, 

стає загальновживаним – компанія, автостоп, ландшафт, тераса, маркетинг, 

торшер, комерсант;  

– наявність у мові-рецепторі усталених термінологічних систем, які 

обслуговують ту чи іншу галузь (наприклад, електроннообчислювальна 

техніка) – ноутбук, сайт, комп’ютер, сканер, слайд, принтер; 

– потреба в нових номінаціях як данина моді, престижності, підвищенню 

власного авторитету в очах оточення – бізнес-ланч, скаут, вікенд, клуб, ланч, 

ноу-хау, панк, хай-тек, круасан, раритет, коледж. 

Загалом поступово формувалося певне ставлення до запозичень, 

розуміння їхньої необхідності в мові-реципієнті приходило поволі. Ще 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вели дискусію щодо міри, доцільності чи 

недоцільності вживання слів іншомовного походження. І. Лосєв зазначив, що 

“не шкодять запозичення, причому не тільки зі споріднених, а навіть із зовсім 
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чужих культур. Але перевищення міри корисного запозичення призводить до 

розчинення однієї культури в іншій, до асиміляції, до цілковитої втрати 

духовного суверенітету культури” [6]. 

У ставленні до цього питання важливо запобігти крайнощам: 

перебільшувати негативний вплив іншомовної лексики на сучасну українську 

літературну мову, або навпаки, недооцінювати його. Виключення запозичених 

слів може призвести до відірваності української мови від загальнолюдського 

мовно-історичного розвитку, тому що використання іншомовних слів збагачує 

лексичний склад мови і робить її більш сучасною. 

Отже, погоджуючись із думкою багатьох учених, зауважимо, що 

наявність у мовно-інформаційному просторі інших мов стимулює масове 

проникнення іншомовних слів у повсякденний і професійний ужиток, а це, у 

свою чергу, викликає занепокоєння щодо якості українського мовлення. 

Зафіксовано позитивне ставлення до запозичень лише за умови доцільності 

їхнього входження в мову-реципієнт. 
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МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 

Мова як засіб формування національної свідомості українців. Ця тема 

надзвичайно актуальна на сьогодні. Мова – це не лише засіб спілкування, а й 

спосіб згуртування, зміцнення, об’єднання нації, оскільки він забезпечує 
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збереження національної ідентичності, єдність та культурний розвиток 

національної спільноти. Водночас мова виокремлює державу з-поміж інших 

країн, утверджує націю і державу серед багатомовної спільноти, ідентифікує 

громадян серед інших націй. Мова є могутнім засобом зміцнення національної 

свідомості.  

Україна тривалий час перебувала у складі інших держав, і була 

позбавлена можливості користуватися своєю мовою. В наслідок 

адміністративно-силового тиску, дискримінації та заборон упродовж останніх 

чотирьох століть значна частина українців не користуються рідною мовою як 

засобом щоденної комунікації. Особливо позначилось тривале домінування 

російської мови, яка сьогодні значно впливає на мовну ситуацію в нашій 

державі.  

У статті ми визначимось: чому мова є одним з основних засобів 

формування свідомості українців. Як влада сприяла розвитку української мови. 

Чому на сьогодні українська мова не є мовою щоденної комунікації 

українського народу.  

І, врешті-решт, які кроки маємо здійснити задля популяризації нашої 

мови.  

Тож, як держава сприяла розвитку мови. Статус української мови як 

єдиної державної мови в Україні було визначено ще наприкінці 1989 р. законом 

«Про мови в Українській РСР». Це створило підґрунтя для поступового 

відродження мови як повнофункціонального засобу спілкування й важливого 

чинника розбудови соборної Української держави.  

Після прийняття Конституції України державний статус української мови 

був зазначений у ст. 10 Основного Закону, яка проголошує: «Державною мовою 

в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і 

захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє 

вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні 

гарантується Конституцією України та визначається законом».  

Далі статус української мови визначило рішення Конституційного Суду 

України від 14 грудня 1999 р. під № 10-рп/99 про офіційне тлумачення 

зазначеної статті Конституції України, згідно з якою державний статус 

української мови означає її обов’язкове застосування на всій території України 

при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в 

інших визначених законом публічних сферах суспільного життя, зокрема в 
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роботі державних і комунальних навчальних закладів, засобах масової 

інформації, сфері обслуговування, культурі.  

Зважаючи на нагальність зазначеної проблеми, постановою Кабінету 

Міністрів України у 1997 р. були затверджені «Комплексні заходи щодо 

всебічного розвитку і функціонування української мови», а згодом у 2003 р. ще 

однією постановою уряду затверджена «Державна програма розвитку і 

функціонування української мови на 2004-2010 рр.». Останні два документи 

мають на меті підтримку, розвиток і захист державної мови в Україні.  

Їх зміст визначає основні напрями політики у цій сфері та завдання 

органів влади щодо їх реалізації.  

Зважаючи на вищезазначене, постають питання: чи можна стверджувати, 

що після зміни статусу мови зміцнилась національна свідомість? Як змінилося 

становище української мови в суспільстві?  

Так, згідно із даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

українську мову визнало рідною лише 67,5%, тоді як українці становили 77,8% 

загальної кількості населення держави. За результатами всеукраїнського 

опитування Інституту соціології НАН України, у 2005 р. українську мову 

вважали рідною лише 64,3% населення, російську – 34,1%, іншу – 1,5%; мовою 

спілкування дорослого населення в родинній сфері була: переважно українська 

– 41,8%, переважно російська – 36,4%, обидві мови (залежно від обставин) – 

21,6%.  

Основною проблемою цього напрямку залишається українсько-російська 

двомовність. Російську мову використовують в різних сферах життя на 

більшості території нашої країни, що негативно впливає на сферу використання 

української мови.  

Основні причини цього: багатовікова русифікація, фізичне знищення, 

депортація й еміграція українців за межі України, міграція на територію нашої 

держави росіян.  

Двомовність в Україні має кілька суттєвих особливостей. Передусім існує 

розбіжність між етнічною та мовною самовизначеністю, коли значна частина 

етнічних українців у повсякденному житті для спілкування використовує 

російську мову. Важливим є той факт, що ще за радянських часів саме 

російська мова набула статусу мови міжнародного спілкування, який вона 

продовжує зберігати й нині, забезпечуючи спілкування не тільки між 

національними меншинами України, а й між народами колишнього СРСР. Ще 

однією найважливішою особливістю мовної ситуації в Україні є різний мовний 

статус регіонів, який, насамперед, обумовлюється відмінностями історичного 

розвитку західної та східної України. При цьому переважна більшість українців 

західного регіону є україномовною, південного та східного регіонів – 
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російськомовною, центр займає проміжне становище, де нажаль, панує суржик, 

який аж ніяк не є літературною мовою.  

Більшість важливих сфер суспільного життя, насамперед діловодство, 

наука, техніка майже не забезпечені словниками, довідниками, програмами. З 

боку посадових осіб держави постійно порушується чинне мовне законодавство 

і конституційні вимоги щодо використання державної мови. Переважна 

більшість державних керівників на сході й півдні країни не вважає своїм 

службовим обов’язком розширювати сферу застосування державної мови, не 

вживає її у своїй роботі або й не володіє нею. Це призводить до поширення у 

суспільстві думки, що знати, шанувати, і плекати державну мову – 

необов’язково.  

Вільне опанування мови всіма громадянами України – це, як підтверджує 

багатовіковий досвід держав світу, запорука міжетнічної злагоди, єдності 

суспільства, позитивного сприйняття держави як повноцінного і незалежного 

суб’єкта світової спільноти. Українці, як етнічна нація, мають підтримувати 

відродження культурної самобутності національних меншин, а національні 

меншини, у свою чергу, мають доброзичливо ставитися до української 

культури і, в міру можливого, сприяти її відродженню. В аспекті освіти і 

виховання кожний громадянин України, незалежно від його етнічного 

походження, має знати державну мову, історію держави, Конституцію України, 

підтримувати незалежність.  

Одним з вагомих елементів державної політики має бути зміцнення 

української мовної свідомості і гідності, піднесення престижу української мови, 

збільшення сфери функціонування державної мови.  

Для цього потрібно створити достатню базу підтримки україномовних 

засобів масової інформації, підтримувати книговидання українською мовою, 

сприяти розвитку українського кіно й української пісні. Також мають бути 

розроблені різноманітні програми вивчення української мови, і належне 

забезпечення фінансування. Держава має захищати українську мову від 

зовнішньої мовно-культурної експансії та публічної дискредитації. 

Контролювати якість українського мовлення на українських теле- і 

радіоканалах. Нагальна потреба – утвердити єдині мовні стандарти, норми і 

правила українського правопису.  

Проаналізувавши вищенаведений матеріал, можна зробити такі висновки.  

Основною проблемою сучасної мовної ситуації в Україні залишається 

українсько-російська двомовність. Російської мова впливає на всі сфери 

суспільного життя, і це аж ніяк не сприяє зміцненню української національної 

свідомості. Причини цього:  

1) тривале домінування російської мови на території України;  
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2) ігнорування певною частиною суспільства відповідної мовної політики 

в Україні. 

Потрібна виважена державна мовна політика, яка б передбачала захист і 

підтримку національної мови й водночас забезпечувала розвиток мов етнічних 

меншин. Українська мова має стати не лише державною, а й 

загальнонаціональною мовою в Україні, що сприятиме формуванню 

національної свідомості українців.  

 

 

Шевчук Світлана, 

Національний педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова, м. Київ, 

академік АНВО України, 

кандидат філологічних наук, професор 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

 

Чому українці живуть найменше у Європі і світі? Чому? На мою думку і 

не лише на мою, одна з причин такого явища в російськомовності, яка 

поширилася в Україні (про це пише і Академія здоров’я), бо лінгвістичні 

проблеми вже давно не є проблемами лише мовознавців, вони тісно 

переплелися із психологічними, загольнофілософськими, їх розв’язання 

сьогодні неможливе без спільних зусиль не лише теоретиків гуманітарних наук, 

а й генетиків, медиків, біологів, які б працювали разом. 

Отже, як на мою думку, нам доцільно поговорити про Слово: про його 

природу, про наявні наслідки русифікації, і відповісти на оте зверхньо-

запитальне: «А какая разница, на каком языке…», що здебільшого не є 

запитанням, бо вимовляється таким тоном, який насамперед заперечує навіть 

наявність альтернативи. А різниця є – і дуже суттєва, бо «спочатку було Слово і 

Слово було Бог». Чи насправді «Усе через нього постало, і ніщо, що постало, не 

постало без Нього». Якщо Слово було Бог, то принципово має змінитися наше 

ставлення до мови й, відповідно, зросте наша відповідальність перед нею. Ми 

маємо визнати «божественність» мовленого слова. 

Що глибше проникають вчені в таємницю слова, то виразніше бачать 

його «на початку», де і сьогодні воно стоїть непохитно. Ще В. Гумбольт 

зазначав, що пояснювати причини його виникнення потребою спілкування 

людей між собою є помилковим поглядом, адже людина не така вже беззахисна 

і для організації взаємодопомоги їй би вистачило і примітивних звуків. 
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І основне, що йому вдалося відкрити на теоретичному рівні, підтверджене 

сучасною експериментальною лінгвістикою, генетикою, етнопсихологією та 

іншими науками, прямо чи опосередковано пов’язане з мовою, про виникнення 

якої він висловив таку думку: «Хоч яким би природним не здавалося 

припущення про поступове утворення мови, вона могла виникнути лише 

відразу. Щоб людина спромоглася осягти бодай одне-однісіньке слово, вся мова 

повністю з усіма своїми взаємозв’язками вже мала б бути закладена в ній». 

Підтвердженням цього і є те, що функціонуючи в історичному часі, мови не 

піддаються поділу на «прості й складні», й, імовірно, що такими ж вони були і в 

більш віддалену гіпотетичну епоху. Навіть мови так званих дикунів, які, 

здавалося б, мали перебувати наближеними до природного стану, мають 

незліченну кількість і різноманітність висловів, що поза будь-якою життєвою 

потребою. В. Гумбольт першим звернув увагу на те, що освоєння мови дітьми – 

це не ознайомлення зі словами, а розвиток мовних здібностей у процесі 

кількарічних вправ. 

А якщо немовля опиняється серед представників іншої, їй чужої мовної 

стихії, воно розвиває свої здібності говорити мовою тих, хто його оточує, але з 

великими труднощами долає вроджені нахили, які у своїх найтонших нюансах 

залишаються непереможеними. Ми народжуємося не лише зі своєю мовою, а й 

із відповідним апаратом мовлення. Ось чому окремих асимільованих 

представників тієї чи іншої нації навіть у десятому коліні впізнаємо за 

акцентом. До того ж, як показали лабораторні дослідження, у процесі мовлення 

задіяний весь організм людини. Не лише ми володіємо словами, а й слово 

володіє нами. Асиміляція (маємо на увазі русифікація) – це насильне втручання 

у процеси всього людського організму, і її наслідки зазвичай негативні. 

Для утримання тіла у вертикальній позиції на вібруючій планеті всі м’язи 

мусять ідеально співвібрувати між собою, підтримуючи вертикальність тіла, 

аби воно не впало. Терени Франції, Польщі, Китаю, України вібрують на 

планеті по-різному, а ми, стоячи на ній, теж вібруємо: в Україні «по-

українському». Вертикальною вібрацією створюється мова, така ж специфічна 

для кожного терену, як специфічною є вібрація кожної частини Земної кори. 

Відповідно, як вібрація певного терену залежить від товщини земної кори в 

цьому регіоні, складу її мінералів, водності тощо, то так само є очевидною 

специфічність роботи мовного апарату вертикального до поверхні планети тіла 

людини. 

Отож по-різному реагуємо кожним своїм м’язом, кожною своєю 

частиною та клітиною тіла на цю специфічну вібрацію, створюючи мову! Бо 

мова й вертикальність – тотожні. Погодьтеся, що лише людина має мову, інші 
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невертикальні сутності на планеті теж «розмовляють», але не мовою: писком, 

криком, цвіріньканням. 

У людини в горлі є маленька вигнута, ніби підкова, кісточка – 

під’язикова. Вона вібрує в горлі відповідно до коду (а мова кодована система) 

вібраційної території проживання людини зі специфічним складом та 

товщиною кори планети в цьому місці, та через ці специфічні особливості цей 

диво-орган нашого тіла відіграє найактивнішу, а точніше, головну роль у 

мовному процесі. 

Якщо ж невідповідною до території проживання мовою порушувати 

природний процес передавання інформації від цієї кісточки до м’язів, то 

людина так і підхоплює болячку. 

Отже, коли людина «російськомовить» на території України, калічачи, по 

суті, ще й російську мову, адже в українців будова мовного апарату відмінна 

від росіян, російсько-українською вивертає язик – то тим самим вивертає й своє 

серце, усе тіло, поєднане з серцем і під’язиковою кісточкою, як запевняли 

стародавні медики. Ще Гален у давнину довів, що перев’язування зони 

під’язикової кістки призводить до раптової смерті. А в нашому випадку 

суржиком ми спазмуємо цю зону, що і є подібним до «Галенового 

перев’язування» й повільно, але впевнено призводить «рускоговорящего» до 

хвороб, і все це від неадекватного скорочення мовних м’язів, вибудованих 

природою «по-українському» щодо вібраційного спектру терену проживання. 

Отже, спілкуючись українською в Україні, ми спів вібруємо не лише з тереном 

України, а й із деревом, з водою, що теж захищають нас. Ключ від скарбів 

успадкованого – в руках рідної мови. Асимілюючись, людина втрачає звʼязок зі 

своїм родоводом, генетичною пам’яттю. 

Тож проста порада: щоби запобігти більшості хронічних хвороб, спів 

вібруйте з рідною землею; живете в Україні – говоріть щирою українською (я 

наголошую – щирою, а не суржиком). 

Випробовуючи дію мови на стан пацієнта читанням правильного тексту 

рідною мовою, Олександр Харченко дійшов висновку: виліковування рідною 

мовою відбувається прямо на очах. 

Так, діабетикам він давав послухати українську мову через диктофон і 

виміряв рівень цукру в крові – результати вражали. А ще краще, коли хворий 

сам читає тексти українською: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана 

Котляревського чи Івана Франка. Повірити в це складно! Але скористайтеся – 

це не болить. 

Генетики стверджують, що наше ДНК утримує спадкову інформацію не 

лише в хімічних сполуках, а й у фізичному полі, яке є навколо хромосом. Отже, 

ДНК не лише чує нашу мову, а й відповідно реагує на кожне слово. На цій 
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реакції ДНК ґрунтуються методи лікування автосуґестією, нашіптування. На 

інтуїтивному рівні про це знали наші бабусі й пра… пра… Словесними 

мислеобразами людина спроможна вдосконалювати або руйнувати свою 

генетичну структуру. До руйнівних мислеобразів належить, зокрема, 

ненормативна лексика, різновидом якої є суржик. Наша біда дуже глибока і 

масштабна: маємо не лише засмічену, інтерферовану мову, а й засмічену 

національну свідомість і душу, в якій «воцаряється мерзость запустения». 

Треба донести правду про русифікацію, бо знаючи правду, ніхто не буде 

ризикувати духовним і фізичним життям дітей і внуків.  

То чи має значення, «на каком языке»? 

 

 

Шукурова  Каріна, 

Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛІНГВІСТИКА:  

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Аналіз мовних ситуацій, що становить предмет соціолінгвістичних 

досліджень, є необхідною передумовою для вироблення й упровадження мовної 

політики. У цьому полягає одне з важливих практичних завдань 

соціолінгвістики. 

В Україні такі дослідження набувають особливої значущості, оскільки 

впродовж тривалого історичного періоду бездержавності мовна ситуація країни 

зазнала великих деформацій. На сьогодні найґрунтовнішими працями з цієї 

теми лишаються монографії, створені за кордоном і в нашій державі. 

Заслуговує уваги праця І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Аналізові 

внутрішньої русифікації української мови в радянський період приділено 

значну увагу в численних виступах С. Караванського в пресі, а також в 

монографіях “Секрети української мови” і “Пошук українського слова, або 

боротьба за національне «Я»”. Обидва аспекти асиміляційних практик, 

упроваджуваних в Україні, розглянуто в праці Л.Масенко “Мова і суспільство. 

Постколоніальний вимір”. Проблеми функціонування й розвитку української 

мови в умовах тривалої експансії російської мови висвітлено в публікаціях 

М. Лесюка, зібраних у книжці “Доля моєї мови” (Івано-Франківськ, 2004). 

Важливим довідковим виданням із зовнішньої історії української мови є праця 

В. Кубайчука “Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія 

української мови)” (К., 2004). 
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Публікацію джерел, які висвітлюють політику щодо української мови, 

започаткував також збірник “Українська мова у XX сторіччі: історія 

лінгвоциту” (упорядники: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька). В 

останні роки зʼявилися також праці, що вивчають вітчизняний історичний 

досвід мовної політики в контексті державотворчих процесів. 

Враховуючи сучасні завдання деколонізації українського мовно-

культурного простору, які слід вважати визначальними для державної мовної 

політики, особливого значення набувають соціолінгвістичні дослідження, що 

вивчають досвід мовних політик інших країн, передусім тих, яким вдалося 

відродити національну мову після тривалих утисків з боку інших держав. 

Вивчення теоретичних засад формування мовної політики інших країн, 

передусім європейських і північноамериканських, лишається актуальним 

завданням української соціолінгвістики. Перші розвідки, присвячені 

дослідженню зарубіжних практик мовного планування, опублікував в Україні 

професор Київського університету Ю. Жлуктенко. 

Дослідження зарубіжного досвіду мовних політик у звʼязку з потребою 

його застосування до розвʼязання нинішніх мовних проблем України здійснила 

Л. Лазаренко в статті “Досвід мовних політик світу й українська перспектива 

(інформаційно-аналітичний огляд)” [4].  

Низку праць присвятив зазначеній тематиці відомий мовознавець, член-

кореспондент НАН України О. Ткаченко. Виходячи зі свого багаторічного 

досвіду наукового дослідження мовних контактів, зокрема й 

палеолінгвістичного характеру, вчений використав його з метою пошуку 

шляхів подолання нинішньої кризової мовно-культурної ситуації України у 

світлі історичного досвіду мовного самоствердження наших народів. Автор 

присвятив кілька праць проблемам реконструкції нині мертвої фінно-угорської 

мирянської мови та обставинам її остаточного зникнення. Як зазначає 

дослідник у передмові до книжки “Українська мова і мовне життя світу” [5, 

с. 17], сам вибір обʼєкта його попередніх досліджень “стимулювався значною 

мірою загрозливим станом української мови, який склався в той період, коли 

писалися ці праці, і який, до речі, повністю ще не усунено” [5]. 

Енциклопедичні знання О. Ткаченка, ґрунтовна обізнаність з розмаїттям 

мовного життя світу дали можливість дослідникові ввести мовно-культурну 

ситуацію України в контекст світового досвіду. До найцінніших теоретичних 

здобутків ученого належить, зокрема, запропонована ним соціолінгвістична 

класифікація мов. Виходячи з поширеності і значущості мов, О. Ткаченко 

виділяє такі їхні різновиди: 1) мови індивідуального поширення; 2) мови 

часткового вікового поширення; 3) мови часткового етнічного поширення; 

4) мови часткового територіального поширення; 5) мови повного 
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територіального поширення; 6) мови поза територіального поширення; 7) мови 

екстериторіальні [5, с. 63]. 

Важливим для соціолінгвістичної перспективи української мови є 

розглянутий ученим історичний досвід тих народів, яким вдалося поширити 

вживання своєї мови на весь етнос, подолавши стадію часткового етнічного 

поширення мови, що виникає, як правило, тоді, коли народ опиняється в межах 

багатонаціональної держави, де панівне становище займає інший народ. 

До провідних тез, які обстоює О. Ткаченко в своїх соціолінгвістичних 

дослідженнях, належить теза про необхідність вироблення мовної стійкості як 

обовʼязкової передумови мовного самоствердження народу. Поняття “мовна 

стійкість” дослідник вживає для характеристики індивідуальної або групової 

мовної поведінки. Стосовно національної спільноти ця риса виявляється у 

збереженні колективної вірності своїй мові, що дуже важливо для виживання 

народу в умовах бездержавності. Ще одне поняття – “мовна стабільність” 

О. Ткаченко застосовує на позначення становища, в якому перебуває мова. 

“Мовна стабільність і мовна стійкість народу – різні речі. Втративши свою 

мовну стабільність, народ завдяки мовній стійкості може поступово повернути 

й свою мовну стабільність, навіть зміцнити її. Втративши мовну стабільність і 

не маючи або не виробивши мовної стійкості, народ може втратити навіть 

найстабільнішу і найвпливовішу, найпоширенішу в світі мову” [5, с. 13]. 

На підставі вивчення й зіставлення різноманітних мовних ситуацій світу і 

шляхів різних народів до утвердження своєї мови й ідентичності мовознавець 

зробив висновок: “Внаслідок мовного самоствердження народу, яке передбачає 

і появу національної держави, мова стає: 1) загальнонаціональною, тобто 

властивою всім верствам відповідного народу, як у селі, так і в місті; 

2) загальнодержавною, тобто використовуваною не лише її носіями, але й усіма 

іншими етносами або національностями його держави як загальнодержавна 

мова і як засіб міжнаціонального спілкування; 3) універсальною, тобто такою, 

що обслуговує геть усі потреби населення даної національної держави і її 

мешканців; 4) усталеною остаточно в своїх основах, тобто повністю 

нормалізованою на всіх рівнях як літературна мова і відновленою в усій 

безперервності своєї зафіксованої традиції, якщо протягом її історії їй 

заподіяно порушень з боку чужої держави чи чужих держав, які підкорили 

народ, носія відповідної мови” [там само]. 

Здійснений О. Ткаченком ґрунтовний аналіз історичного досвіду мовного 

самоствердження народів має важливе значення не тільки для теоретичного 

розвитку соціолінгвістики, а й для практичних завдань державного 

будівництва. 
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Оскільки мовна політика є невідʼємною частиною національної політики, 

вона становить предмет зацікавлень не лише соціолінгвістів, а й політологів. На 

основі вивчення світового досвіду практичного застосування мовної політики 

автор політологічного дослідження неспростовно довів, що принцип 

утвердження в статусі державної однієї мови «цілком відповідає 

загальноприйнятій світовій практиці, оскільки мова належить до визначального 

чинника консолідації населення й комунікації в межах держави» [1]. 

Тезу про те, що використання однієї мови в країні для загальної 

комунікації обумовлено обʼєктивними потребами зміцнення державного 

утворення, його стабілізації і розвитку, В. Заблоцький підтвердив і 

порівняльним аналізом мовної ситуації країн пострадянського простору. “У 12 з 

15 новоутворених незалежних держав, зазначає автор, – функціонує 

національна мова, що дала імʼя державному утворенню, одержала статус 

державної. У трьох колишніх республіках поряд із державною національною 

мовою функціонує в тому ж статусі ще й російська. Причини цього різні. У 

Білорусі – тому, що тут перемогла проросійська політична еліта, у Казахстані та 

Киргизії корінна титульна нація не є домінуючою й тому політичний компроміс 

між нею та російськомовною більшістю уможливив конституційно закріплену 

двомовність. Однак етномовна напруга в цих державах не зменшується” [1]. 

Добре обґрунтованими, а тому переконливими слід вважати низку 

загальних висновків проведеного дослідження, зокрема щодо відсутності 

досконалої законодавчої та нормативної бази для впровадження ефективної 

мовної політики в Україні, а також про відсутність політичної волі державної 

влади, що має наслідком поділ суспільства на україномовні та російськомовні 

регіони, надмірну політизацію мовних проблем і маніпулятивне використання 

їх політиками різних орієнтацій під час виборчих кампаній. 

Зарубіжний досвід синтезу соціо-, психо- й етнолінгвістики з етнологією і 

культурологією, що обʼєднує всі ці напрями в широкому спектрі досліджень з 

культурної антропології, починають успішно застосовувати й українські вчені. 

Великий інтерес для соціолінгвістів становлять праці львівського етнографа 

Романа Кіся “Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до 

гіпотези мовного релятивізму)” [2, с. 67], “Глобальне, національне, локальне 

(Соціяльна антропологія культурного простору)”, “Чи змарновані смислові 

ресурси Майдану? Сенс сенсоутворення” [3, с. 92]. 

В основу лінгвокультурологічної концепції Р. Кіся лягла сформульована 

О. Потебнею ідея нерозривної єдності, що її утворюють національна мова, 

культура й ідентичність. Таким чином, лінгвокультурологічне дослідження 

Р. Кіся можна розглядати як наукову базу для стратегії комплексної програми 
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відродження української мови й культури в урбаністичних середовищах 

України. 

Соціолінгвістичну проблематику, повʼязану з розкриттям механізмів 

маніпулювання мовою на матеріалі мовних реформ, вияви соціальної 

активності в мовній сфері, актуальні, зокрема, для сучасного суспільного життя 

України, теорії регулювання мовної діяльності висвітлено в монографії 

Г. Яворської “Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада” [6, 

с. 67]. У дослідженні підкреслено важливість прикладного аспекту 

соціолінгвістики – “участь у вирішенні проблем мовного будівництва та 

планування, а також у розробці лінгводидактичної проблематики”. “Однією з 

характерних рис соціолінгвістичного підходу, – зазначає Г. Яворська, – є 

дослідження соціонормативного, регулятивного аспекту мовної діяльності. 

Звідси випливають спроби використання соціолінгвістичних даних з метою 

цілеспрямованої регуляції мовної діяльності суспільства” [6, с. 65]. 

Слід зазначити, що широка проблематика, яку можна окреслити 

загальним визначенням “мова і суспільство”, звʼязок мови з культурою й 

ідентичністю – це відкриті теми, дослідження яких не замикається в межах суто 

лінгвістичних, у тім числі соціолінгвістичних.  
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