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ПЕРЕДМОВА

У квітні 2015 року в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» відбулась зустріч вітчизняних вчених з ме-
тою обговорення аспектів викладання української мови за про-
фесійним спрямуванням. На порядку денному «Круглого столу», 
що зібрав теоретиків та практиків з формування мовних і кому-
нікативних умінь студента, стояли питання подолання мовних і 
комунікативних бар’єрів майбутніх фахівців; вивчення характе-
ристик мовлення суб’єктів комунікації у професійному дискурсі; 
фахового перекладу; лінгвістичних правил складання професій-
ного документа; проблем зрозумілості і меж інтерпретації профе-
сійного тексту; проблем творення термінології у різних галузях 
науки; риторичних технік у професійному дискурсі. 

Читання курсу «Українська мова(за професійним спряму-
ванням)» у вишах різних напрямків підготовки призвело до 
появи різноманіття підходів до змісту та методик викладання 
цієї дисципліни, виходу в світ численних навчальних посіб-
ників та підручників, які орієнтують на дещо різні аспекти 
засвоєння особливостей професійної української мови сту-
дентами-нефілологами. 

У нашому університеті навчаються студенти чотирьох спеці-
альностей: правознавці, журналісти, політологи, соціологи. Ко-
жен фаховий напрям має свої особливості професійної мови.

Два роки тому була створена кафедра прикладної лінгвістики, 
покликана забезпечувати викладання курсів щодо висвітлення 
питань мови права, мови ЗМІ та реклами, політичного дискурсу, 
правничої лінгвістики, тобто усього сучасного полікультурного 
простору, в якому здійснюється законодавча комунікація. Сьо-
годні кафедра плідно працює у вказаному напрямку, має спільну 
наукову тему «Лінгвістика політики, права та ЗМІ: теоретичні та 
прикладні аспекти». Розуміючи запити та потреби суспільства, 
колектив кафедри прикладної лінгвістики факультету журналіс-
тики Національного університету «Одеська юридична академія», 
об’єднавши результати наукових пошуків, опублікував збірку 
наукових праць «Юриспруденція, журналістика, політика: мовні 
аспекти». У збірнику частково розглянуто теоретичні і практичні 
питання фахової лінгвістики.



Всеукраїнський круглий стіл «Українська мова (за професій-
ним спрямуванням) у виші: формування мовних і комунікативних 
умінь студента» – продовження початої наукової дискусії. Серед 
учасників – вельмишановні гості Єрмоленко Світлана Яківна, 
доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Наці-
ональної академії наук України, завідувач відділу стилістики та 
культури мови Інституту української мови НАН України; Бибик 
Світлана Павлівна, доктор філологічних наук, старший науко-
вий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту 
української мови НАН України; Судук Ірина Ігорівна – кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Іва-
но-Франківського національного технічного університету нафти 
й газу; Стрій Людмила Іванівна – старший викладач кафедри 
прикладної лінгвістики філологічного факультету Одеського на-
ціонального університету імені І.І. Мечникова; Просяна Альона 
Вікторівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики філоло-
гічного факультету Одеського національного університету імені  
І.І.Мечникова; Добровольська Діана – аспірант кафедри приклад-
ної лінгвістики філологічного факультету Одеського національ-
ного університету імені І.І.Мечникова. Взяли участь у заході і всі 
члени кафедри прикладної лінгвістики факультету журналістики 
НУ «ОЮА», яких не залишає байдужими проблема формування 
мовної компетенції майбутніх фахівців. 

Сподіваюсь, що видання матеріалів Всеукраїнського круглого 
столу «Українська мова (за професійним спрямуванням) у виші: 
формування мовних і комунікативних умінь студента» науковці 
зустрінуть із зацікавленістю.

Сподіваюсь на подальші плідні наукові дослідження!

С.В. Ківалов,
президент Національного університету  

«Одеська юридична академія»,  
академік НАПН України,  

член Комітету Верховної Ради України  
з питань верховенства права та правосуддя.
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УДК 81’24

Єрмоленко С. Я.

ПРОФЕСІЙНА МОВА VS. ЛІТЕРАТУРНИЙ СТАНДАРТ

У статті порушено проблему літературного стандарту сучасної укра-
їнської мови як основи професійного спілкування в різних суспільних сфе-
рах. Запропоновано диференційний підхід до викладання навчального курсу 
«Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів різних спе-
ціальностей. Наголошено на врахуванні специфіки писемної та усної про-
фесійної мови.
Ключові слова: літературний стандарт, критерії норми, загальномовний 
словник, кодифікація, різновиди професійної мови, термін, писемний та ус-
ний стандарти, навчальний курс професійної мови.

Ермоленко С. Я. Профессиональная речь vs. литературный стандарт. – 
Статья.
В статье затронута проблема литературного стандарта современного 
украинского языка как основы профессионального общения в различных об-
щественных сферах. Предложен дифференцированный подход к преподава-
нию учебного курса «Украинский язык по профессиональному направлению» 
для студентов различных специальностей. Указывается на учет специфики 
письменной и устной профессиональной речи.
Ключевые слова: литературный стандарт, критерии нормы, общеупотре-
бительный словарь, кодификация, функциональные разновидности профес-
сиональной речи, термин, письменный и устный стандарты, курс профес-
сиональной речи в вузах.

Yermolenko S. Ya. Professional communication vs. literary standard. – Article.
The article raised the issue of the literary standard of the modern Ukrainian 
language as the basis of professional communication in different social spheres. 
Proposed a differentiated approach to teaching a course “Ukrainian language 
for professional purposes” for students of different specialties. Marked on the 
specificity of written and oral professional speech.
Key words: literary standard, criteria for the literary norm, codification, common 
language dictionary, varieties of professional speech, term, written and spoken 
sources of literary standard, training course of professional language.

Поняття «літературний стандарт» не має в сучасній мовній 
практиці чітко окреслених ознак. Це зумовлюється, по-перше, 
збільшенням кількості людей, які залучаються до україномовного 
спілкування в різних суспільних сферах, проте не мають тривалої 
практики використання літературної мови як загальновизнаного 

© С. Я. Єрмоленко, 2015
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різновиду національної мови; по-друге, постійними дискусіями 
про те, якими мають бути лексичні, граматичні, правописні нор-
ми зразкової української мови.

Під час дискусій висловлюються пропозиції переглянути, ре-
візувати літературну норму, відродивши так звані питомі ознаки 
української мови [4; 5]. Однак виокремлення таких ознак часто 
спирається на суб’єктивне сприймання мовних фактів, процесів. 
Часом висловлюються думки, що в Україні не лише немає, а й не 
було літературного стандарту. Тим часом важко заперечити, що за 
умов загальної середньої освіти, практики підготовки вчителів, 
журналістів, за умов видавничої діяльності, коли тисячними на-
кладами виходили словники, художня оригінальна й перекладна 
література, в Україні формувався, узвичаювався той літератур-
но-мовний стандарт, який ми й сьогодні використовуємо, ведучи 
дискусії на теми літературної норми.

Літературний стандарт української мови ХХ ст. репрезентова-
но, зокрема, у багатотомному виданні «Української енциклопе-
дії», у якому, незважаючи на ідеологічні догми й нашарування, 
міститься значна кількість наукової, культурно-освітньої інфор-
мації. Інша справа, що цей літературний стандарт в умовах де-
мократизації суспільства, його лібералізації зазнає критики, як 
об’єктивної – конструктивної, логічної, зумовленої новими ви-
могами нормування писемної й усної літературної мови, так і 
суб’єктивної, яка не враховує особливості нормування й кодифі-
кації як фактів історії української літературної мови.

Літературний стандарт завжди має виразні ознаки часу. Упро-
довж майже всього ХХ ст. у свідомості українців, які здобували 
освіту, принаймні гуманітарну, існувала загальноприйнята думка, 
що насамперед мовна практика письменників формує літератур-
ний стандарт. Тому одним із визначальних критеріїв становлення 
й кодифікації норми вважався художньо-естетичний критерій – 
взірець художньої мови визнаних майстрів слова [3, 140–180]. 
Цим фактом пояснюється вагоме місце ілюстративного матеріа-
лу з художнього стилю в загальномовних українських словниках. 
Якщо «Словник української мови» за редакцією Б.Д. Грінченка 
актуалізував два найважливіші джерела – мову українських діа-
лектів, наскільки вона була відомою насамперед із писемних дже-
рел, та мову творів письменників, то в академічному 11-томному 
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«Словнику української мови» джерелами слугували всі функціо-
нальні стилі української літературної мови.

Прикметно, що започаткований у ХХІ ст. загальномовний тлума-
чний 20-томний «Словник української мови», подаючи ілюстрації 
з усіх писемних різновидів функціональних стилів, помітно збіль-
шує свій реєстр за рахунок зафіксованих наукових термінів. Вони є 
показником розширення україномовного сегмента в професійному 
спілкуванні. Хоча основною сферою функціонування слів-термінів 
є наукова література, професійна мова, проте значна кількість науко-
вих номінацій потрапляє в мову засобів масової інформації.

У зв’язку з інформаційною революцією переструктуровують-
ся функції мови в соціумі. Особливого значення набуває інформа-
ційна функція. Реалізуючись у засобах масової комунікації, мова 
зазнає помітних змін. Мовна практика засвідчує слабку й сильну 
літературну норму, виявляє мовні уподобання, мовні смаки су-
спільства. Сьогодні саме засобам масової інформації та комуні-
кації належить основна роль в утвердженні літературної норми, у 
культивуванні літературного стандарту.

Потік іншомовних і внутрішньомовних запозичень як у про-
фесійній мові, так і в масово-інформаційному просторі проходить 
перший етап нормування й кодифікації в мові засобів масової ко-
мунікації [2]. Нова лексика, потрапляючи в названий простір, за-
знає загальномовної змістової й формальної адаптації: професій-
ні вислови, терміни стають невіддільним складником свідомості 
національної спільноти та узвичаюються в певній фонетичній, 
словотвірній, граматичній формі, яка відповідає структурним оз-
накам національної мови.

Отже, у сучасних умовах соціальної комунікації засоби ма-
сової інформації та комунікації є не лише критерієм кодифікації 
лексичної, граматичної норми, а й засвідчують динаміку, рухли-
вість літературного стандарту. Яка частина спеціальної лексики 
має залишатися в термінологічних словниках, а яка – поповню-
вати загальномовні національні лексикони, залежить від потреб 
мовної практики, від поширення слів-термінів в інформаційному 
просторі. Можна передбачати виникнення варіантних форм но-
вих слів як у професійній мові, так і в загальномовному словнику. 
Прагнення виробити ідеальні норми, зразковий правопис є зрозу-
мілим, проте мовна практика завжди коригуватиме правила.
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Найчастіше літературний стандарт розуміють як мову в її пи-
семній формі, яка відповідає загальновизнаним, встановленим, 
кодифікованим правилам написання, слововживання. Прикладом 
культивування літературного стандарту є посібники, довідники з 
ділового спілкування українською мовою. У них, незалежно від 
професійного спрямування, викладено найзагальніші правила, 
норми літературної мови як писемного різновиду спілкування. 
Літературної мови навчають також у загальноосвітній середній 
школі. У підручниках останнього покоління наявна інформація 
з культури мови, у яких автори подають найчастіші випадки по-
рушення літературної норми. Інформація з культури мови в під-
ручниках і посібниках, спеціальних довідниках орієнтує мовців 
на засвоєння тих лексичних, граматичних, стилістичних, орфо-
епічних норм, які ми кваліфікуємо як слабку літературну норму 
[2, 266–275]. Наприклад, до слабкої літературної норми належить 
форма родового відмінка однини іменників чоловічого роду: у 
мовній практиці спостерігаємо хитання у виборі закінчення а/я 
чи у/ю. Порушенням сучасної граматичної норми є форми родо-
вого відмінка із закінченням у в таких словах: терміну, еквівален-
ту, предмету, об’єкту, Київхлібу. У функціональних різновидах 
професійної мови ця помилка є поширеною, вона стосується від-
мінювання слів-термінів, що мають граматичну форму іменників 
чоловічого роду ІІ відміни.

Замість кодифікованих у літературній мові книжних зворотів 
на кшталт це явище має характер, згідно з (чим) у різновидах 
професійної мови натрапляємо на помилкові вислови це явище 
носить характер, згідно (чого). Поширеною є така граматична 
помилка, як нерозрізнення узгоджуваної із залежним іменником 
(підметом) середнього роду прикметникової форми й незмінюва-
ної форми предиката в односкладному реченні, наприклад: «Це 
поняття украй важливо» (правильно: «Це поняття украй важ-
ливе» або «Це для справи важливо»); «Під час перекладу юри-
дичного тексту досягнення такої адекватності можливо (пра-
вильно: досягнення можливе) лише тоді, коли сам перекладач 
володіє юридичною грамотністю».

Отже, поряд із фаховою грамотністю – знанням дефініцій тер-
мінів, правильним застосуванням цих дефініцій у конкретних 
ситуаціях спілкування [1], професіонал має володіти знанням лі-
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тературного стандарту, мати основи лінгвістичного знання. Такі 
основи дає загальноосвітній навчальний заклад, за стандартною 
програмою якого вивчають українську мову в школі. Однак, не-
зважаючи на достатню кількість годин на вивчення української 
мови, на розроблені методики, результати зовнішнього незалеж-
ного оцінювання виявляють загальний низький рівень шкільної 
мовної підготовки. Тому й доводиться надолужувати те, чого не 
здобули в школі, студентам вищого навчального закладу. Тим ча-
сом наявні в шкільній програмі теми зі зв’язної мови, зокрема, 
зі складання ділових паперів, щодо правил ведення дискусій, пе-
редбачають підготовку старшокласників до входження їх у сферу 
професійного спілкування. Очевидно, цю тенденцію підготовки 
учнів до поєднання літературного стандарту й професійної мови 
необхідно посилювати. Уміння вести дискусії на літературні, іс-
торичні, суспільні теми, з одного боку, забезпечуватимуть між-
дисциплінарні зв’язки в навчанні, а з іншого – вироблятимуть 
комунікативні навички як основу міжособистісного, публічного 
спілкування.

Останнім часом українська громадськість, стурбована станом 
освіти, активно обговорює питання розвантаження, спрощення 
шкільних програм. Для вчителів-практиків зрозуміло, що для ви-
роблення автоматичних навичок грамотного письма, тобто для за-
своєння основ літературного стандарту української мови потрібна 
максимальна практика, своєрідний орфографічний практикум без 
заглиблення в теоретичні питання лінгвістики. Замість пояснення 
історії, причин того чи іншого написання слова, замість вивчення 
не завжди логічних правил, наприклад, про відмінювання імен-
ників чоловічого роду другої відміни на р (кобзар, звір, столяр, 
хабар тощо), учні просто запам’ятовують відмінкові парадигми 
слів, що становлять орфографічні труднощі. До викладання ор-
фографічного практикуму мають бути готові студенти-філологи 
педагогічних університетів.

На нашу думку, у педагогічному університеті зміст навчаль-
ної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 
має суттєво відрізнятися, по-перше, від дисципліни «Українська 
мова» як навчальний шкільний курс, а по-друге, від викладання 
такої дисципліни в інших вищих навчальних закладах (напри-
клад, технічного, природничого спрямування). Спілкування в 
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різних професійних сферах має свою специфіку, яка полягає не 
лише у відмінностях терміносистем, характерних для певних га-
лузей, а й в особливостях підготовки типових ділових докумен-
тів, інструкцій, аналітичних матеріалів тощо.

Особливої уваги потребує вироблення навичок створення 
наукового тексту. Аналіз наукового тексту певної галузі знань 
фактично поєднує завдання оволодіти професійною мовою в її 
писемному різновиді з дотриманням літературного стандарту, 
літературної норми та водночас логіки викладу наукової інфор-
мації, авторської ідеї. Науковий текст послуговується книжними 
стандартними засобами. Усне професійне спілкування потребує 
залучення розмовних засобів мовного вираження. У викладанні 
української мови професійного спрямування важливо актуалізу-
вати книжні й розмовні ресурси української літературної мови, 
навчити майбутніх фахівців чітко формулювати теми наукових 
розвідок, дискусій, круглих столів.

Акцентуючи увагу на питаннях професійного спілкування, на-
самперед виокремлюємо теми, що становлять основу підготовки 
фахівця певної галузі. Для підготовки журналіста, юриста важли-
вий вибір таких тем для дискусій, обговорень на круглих столах, 
які орієнтували б студента на ведення професійної розмови, тоб-
то на засвоєння не лише словника, фразеологічних одиниць, син-
таксичних зворотів, а й відчуття співрозмовника, реакції на його 
психічний стан. Висловлена фраза має відтворювати весь спектр 
комунікації, особливо відчуття й реагування співрозмовника.

Зростає соціальна роль усного міжособистісного спілкування. 
Усний розмовний різновид української літературної мови актив-
но впливає на професійне спілкування мовців, а також на уста-
лення певних норм літературної мови.

Викладання української мови у вищих навчальних закладах 
потребує вироблення нових підходів, методик. Важливо приді-
лити увагу мотивації вивчення професійної мови, наголосивши, 
що мовна підготовка сприяє поглибленню фахових знань, упо-
рядкуванню їх за ступенем важливості, динамічності, розкриттям 
творчого потенціалу фахівця. Проведення семінарів, круглих сто-
лів на професійні теми – це вироблення стандартів спілкування: 
вміння побудувати монолог, запропонувати тему для дискусії та 
ведення діалогу. Навчальний курс «Українська мова за профе-
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сійним спрямуванням» має розкривати перед студентом цікаві 
перспективи неперервної мовної освіти, перспективи фахового 
зростання, оскільки мова акумулює не лише знання про певну га-
лузь, а й поведінку та творчість людини в цій галузі.

Проблема співвідношення літературного стандарту й профе-
сійної мови дотична до завдань створення термінологічних слов-
ників, словників-мінімумів певної професії. З огляду на активні 
міжмовні зв’язки особливої уваги потребує тлумачення нових 
лексичних запозичень, пошуки відповідних понять в українській 
мові, а також професійне тлумачення понять української дійсно-
сті в інших мовах.
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Бибик С. П.

КУЛЬТУРА УСНОЇ МОВИ ЖУРНАЛІСТА:  
СПІВВІДНОШЕННЯ СЛАБКИХ І СИЛЬНИХ НОРМ

У статті обґрунтовано поняття «культура мови журналіста» в контексті 
реалізації норм усної літературної мови. Диференційовано сильні та слабкі 
норми в усній мові радіожурналіста. Окреслено взаємодію стильових і си-
туативних норм, прояви варіантності норм у практичній мовній діяльності 
учасників радіоефіру.
Ключові слова: культура мови журналіста, літературна норма, сильна нор-
ма, слабка норма.

Бибик С. П. Культура устной речи журналиста: соотношение слабых и 
сильных норм. – Статья.
В статье обосновано понятие «культура речи журналиста» в контексте 
реализации норм устной литературной речи. Дифференцированы сильные 
и слабые нормы в устной речи радиожурналиста. Определены взаимодей-
ствие стилевых и ситуативных норм, проявления вариантности норм в 
практической речевой деятельности участников радиоэфира.
Ключевые слова: культура речи журналиста, литературная норма, сильная 
норма, слабая норма.

Bybyk S. P. The culture of oral speech of journalist: the ratio of the strengths 
and weaknesses norms. – Article.
The article substantiates the notion of “culture of speech of journalist” in the 
context of oral literary language norms. The strong rule and weak norm in speech 
of radiojournalist was differentiated. Interaction of the styles and situational 
norms was established, manifestations of variance in practical speech activity of 
participants of the radioether was studied.
Key words: culture of speech of journalist, literary norms, strong rule, weak norm.

Радіо в ХХ ст. стало невіддільною частиною повсякденно-по-
бутової культури. В інтерактивних формах комунікації, коли 
людина (журналіст, інтерв’юер, слухач) виявляє себе в природ-
них ситуаціях безпосереднього міжособистісного спілкування, 
між особистісного контакту, беруть участь різні за соціально-ро-
льовим статусом солідарно відповідальні особистості. Вони до-
тримуються етикетних, мовних, соціокультурних, культурно-ри-
торичних норм повсякдення. Оскільки радіоефір «народжується» 
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з усно-розмовних лексико-синтаксичних структур, то його ін-
формативно-новинний зміст легко сприймається. Радіодіалог 
має велике значення для формування національного риторичного 
(дикційного, інтонаційного, лексико-синтаксичного) типу мовця, 
вироблення навичок конвенційного спілкування. Цей жанр усної 
мови на радіо як невіддільний компонент повсякденної аудіокуль-
тури виконує роль провідника інших типів культур (політичної, 
релігійної, науково-освітньої, медичної, художньої тощо). Щоб 
адаптувати й трансформувати їх для масової аудиторії, потрібно 
використовувати складники, засоби спілкування, характерні для 
повсякденно-побутової культури. У такому разі радіомовлення 
відображає дві взаємоскеровані тенденції сучасної мовної куль-
тури, пов’язані з її демократизацією й інтелектуалізацією.

Поки що цей жанр радіопубліцистики є недостатньо вивченим, 
перебуває під дослідницьким патронатом журналістів, а не лінгвіс-
тів. Російські дослідники А. Певзнер, І. Чудова актуалізували про-
блему вивчення гедоністичних форматів радіодіалогів (діалог-ро-
зіграш, діалог-гра, «привіт» тощо) на комерційних радіостанціях,  
О. Гоян, М. Ким, К. Луценко та інші відзначають жанрові озна-
ки протокольного, портретного, інформаційного, проблемного ін-
терв’ю як діалогової форми спілкування в радіоефірі. Цей перелік 
може продовжити ширший аспект в україністиці – культура мови 
радіоефіру, яку вивчають О. Сербенська, О. Пономарів, С. Єрмо-
ленко, О. Ковтун, Н. Подоляко, М. Нагорняк та інші вчені.

Мета статті – окреслити вияв стильових норм, тобто жанро-
во-композиційну й мовну організацію радіоінтерв’ю, у якому 
журналіст є уповноваженою державною/комерційною установою 
особою, яка офіційно висловлює оцінки й судження з приводу 
подій у державі, у регіонах, на певних заходах, у певних соціо-
культурних сегментах суспільної діяльності, фахівцем, який про-
фесійно володіє засобами усної публічної мови. Також завданням 
публікації є диференціювання сильних і слабких норм радіодіало-
гу – інтерв’ю. Під поняттям «сильна норма» розуміємо регулярні, 
традиційні реалізації кодифікованих мовних одиниць, а поняттям 
«слабка норма» означуємо нестійку норму, регулярні відхилення 
від кодифікованих правил [5, с. 266–275].

Радіоінтерв’ю – жанр усної спонтанної публічної мови пред-
ставників різних вікових категорій, соціального статусу, роду 
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діяльності (державних, місцевих органів влади, громадських 
і ділових організацій, науки, мистецтва й релігії). Його жанро-
во-композиційні межі створюють стильові норми: норма публі-
цистичного стилю та жанрово-ситуативні норми. Серед останніх 
можемо назвати кліше, характерні для вступу, діалогічної й завер-
шальної частин. Вони є ознакою сильної норми.

Вступ, або ознайомлювальна інформативна частина типового 
інтерв’ю, охоплює такі тематичні блоки: репрезентаційну інфор-
мативно-ознайомлювальну частину та контактовстановлювальну 
етикетну частину.

Репрезентаційна частина – слова ведучого, який окреслює тему, 
проблему інтерв’ю, знайомить аудиторію радіослухачів із гостем 
студії («Про долю головного фінансового документа країни на на-
ступний рік, / можливість ухвалення парламентарями закону про 
вибори Президента України та перспективи зміни голови НБУ до 
президентських виборів говоритимемо сьогодні з Володимиром 
Бондаренком»), презентує себе («У студії Тарас Андрухович»), 
актуалізує місце події («Шановні слухачі, / у нас в ефірі передача 
обласного радіо «Маю що сказати»; «Говорить Вінниця. В ефі-
рі радіокомпанія «Місто над Бугом»). Щодо останнього, то такі 
репрезентаційні висловлювання можна порівняти з лаконічними 
складниками текстів у жанрі хроніки на зразок «Київ. 15 лютого 
2015 року. У студії радіо «Майдан». Такі фраземи, кліше, звороти – 
семіотичні темпоральні знаки повсякденності. Саме в усній формі 
комунікації вони структурують ситуацію безпосереднього спілку-
вання, ситуацію, яку К. Бюлер узагальнено означив «я, тут, зараз». 
У такому разі слухач позиціонує себе в спільному часово-просто-
ровому континуумі з тими, хто створює подійність у студії, зазна-
чає про час і місце подій, яким присвячено діалог.

Репрезентаційна частина складається з одного висловлювання 
з комбінацією способів ознайомлення аудиторії з подіями в радіо-
студії, наприклад: «Привіт усім слухачам радіо Київ 98FM. Сьо-
годні з вами «Молода література» і я / Петро Щербина. Цього 
вихідного дня ми будемо говорити про сучасну українську літера-
туру та її авторів і читачів» тощо.

Контактовстановлювальна етикетна частина ведучого склада-
ється з кліше-вітання до радіослухачів («Вітаю радіослухачів»; 
«Вітаю»), кліше-вітання до гостя в студії («Добридень, / Віта-
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лію!»; «Вітання, / Ірено»; «Пані Олю, / я радий вітати вас у на-
шій студії») або їх комбінації («Доброго дня, / шановні радіослу-
хачі. Доброго дня, / шановні гості»).

Подійний зміст діалогічної частини жанру радіодіалогу-ін-
терв’ю створюють питання ведучого й радіослухачів та відповіді 
інтерв’юерів.

Запитання складається з контактовстановлювальної етикетної ча-
стини («Пані Олю, / Вам запитання, / яке стосується / практично /  
того ж самого»; «Я хотіла би, / щоб Ви прокоментували зміни 
до закону про пенсійне забезпечення звільнених від військової служ-
би»; «Хотілося б поговорити з Вами про найближчу перспективу, /  
яка чекає наше місто, – / програму, / яка має початися восени цього 
року й завершитися восени наступного року») та власне запиталь-
ної частини («Давайте поговоримо про мрії. Про що Ви мрієте?»; 
«Які загрози, / на Ваш погляд, / несе неухвалення цьогоріч головного 
фінансового документа країни на наступний рік?»).

Подійний зміст усного спонтанного висловлювання у формі 
виступу-відповіді, який творить інтерв’юер, складається з де-
кількох частин: контактовстановлювальної етикетної («Дякую за 
запитання. Я чудово розумію нашу позицію…»), основної відпо-
віді, тобто ознайомлювальної інформативної, характеризуваль-
ної, оцінної, проблемно-констатаційної, зауваження, окреслення 
перспектив тощо («Я хотів би сказати, / що уряд тиснув на НБУ 
специфічними…»; «Перше. Я особисто, / партія «Громадянська 
позиція», / яку я очолюю, / зробить усе, / щоб це відбулося»). За 
типом висловлювань це є роздумами (автореференціями) з приво-
ду означеної теми діалогу-інтерв’ю. Їхня структура складається з 
окремих блоків, мовних актів.

Завершальна частина – третій складник сценарію радіодіало-
гу-інтерв’ю. Він об’єднує два сегменти: 1) інтерактивний діалог 
із масовою аудиторією – додзвонювачами (рідше – дописувачами, 
тобто тими, хто надсилає листи, SMS-повідомлення до студії або 
ж через Інтернет в онлайн-режимі); 2) прикінцеве слово ведучого 
та інтерв’юерів. Так, інтерактивний діалог із масовою аудиторією 
потребує застереження про приєднання до діалогу інших мовців, 
через це ведучий вживає спеціальні кліше-нагадування про тех-
нічні можливості спілкування студійців із широкою аудиторією 
(«Телефон у студії, / за яким можна поставити запитання, – 
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26610» тощо). За допомогою кліше-звертання, кліше-імператива 
ведучий (журналіст) констатує початок ефірного спілкування зі 
студією («Ще один слухач із нами на зв’язку за номером телефону 
235-41-41. Доброго дня Вам»), висловлює вдячність за участь у 
діалозі («Дякуємо Вам за дзвінок») тощо.

Слухач позиціонує себе у віртуальному діалозі за допомогою 
кліше-привітання («Добрий день»), кліше-самопрезентації («Це 
пан Василь зі Львова»), кліше-подяки («Саме перше – / дуже дя-
кую, / що запросив Миколу Лазаровича, / який говорить змістов-
но, / дотепно й розумно») тощо.

Прикінцеве слово ведучого складається з кліше-подяки («Дя-
кую, / Віталію»), кліше-побажання («Залишається побажати 
Вам творчих успіхів і реалізації усього задуманого»), кліше-про-
щання («На цій не зовсім позитивній ноті ми маємо попроща-
тися») або ж висловлення узагальнення змісту передачі.

Проміжні композиційно-тематичні блоки – це репрезентанти 
різних мовних жанрів, у яких смислове навантаження разом із 
лексико-фразеологічним наповненням передають спеціальні за-
соби синтаксичної організації тексту радіодіалогу-інтерв’ю.

Для культури усного мовлення журналіста визначальним є лек-
сико-тематичний чинник. У поєднанні із ситуативним чинником 
посилюється роль усно-розмовного синтаксичного складника. Ра-
зом вони репрезентують традицію реалізації кодифікованих оди-
ниць мови в публіцистиці, сильні загальнолітературні та стильо-
ві норми. Ідеться про вживання книжних слів і словосполучень у 
стилістично нейтральному значенні (ухвалення, фінансування; са-
ботувати, скоригувати; парламентар, правозахисник, депутат, 
президент, прем’єр-міністр; термін; Верховна Рада; політичний, 
ідеологічний, парламентаризм; візаві; інтереси держави; засідан-
ня; контролювати виборчий процес; патріотизм; екологічна акція 
тощо), зокрема, спеціалізованої галузевої лексики (бюджет, соці-
альні виплати, дефолт; закон, конституція; літературний твір, 
жіноча проза, західноєвропейська музика, оранжування; парку-
вальна зона, транспорт; універсал; дитяча іграшка, адміністра-
ція магазину, ліцензія; міжконфесійний, богослужіння тощо) або 
слів із негативною аксіологією («А розрахунок який? Що Верховна 
Рада його не прийме, / і буде причина для популістської демагогії 
про те, / що от Верховна Рада не прийняла»).
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Як відомо, у мові публіцистики органічна й розмовна лексика 
виконує такі функції:

1) демократизує висловлювання, засвідчує його аксіологічну 
маркованість, емоційність мовця та спрощує процес сприйняття 
висловлювання аудиторією; вона виступає знаком розкутості, без-
посередності мовця. Серед подібних одиниць назвемо іменники 
(«І якби не оці політичні козні, / які в нас будуються зараз, / якби 
не оце протистояння політичне, / я вважаю, / що результати 
діяльності були б набагато кращими, / і вони були б на користь 
України»; «Знаєте, / ми тут не у війнушку гратися зібралися, /  
тому про ненапади і все інше – / це трошки, / можливо, / ска-
жемо / не ті слова»), прикметники («А це якраз ми пожинаємо 
плоди отих усіх, / вибачте на слові, / але я не можу іншим на-
звати, / як бредових якихось ідей реформування і політичного, /  
і адміністративної реформи, / яку нам нав’язували»; «До тих 
пір, / поки ми не відкрили вулицю Винниченка і не пустили части-
ну транспорту тудою, / ми мали страшні проблеми на вулиці 
Підвальній і не знали, / що робити»), здебільшого ж – дієслова («Ну 
в нас прем’єр-міністр взагалі на закони і Конституцію може на-
плювати, / вона може сказати, / що не буде закон виконувати, / 
для неї це нецікаво, / вона Конституцію не виконує і так дальше»; 
«А гавкати з усіх підворотен на цей бюджет ну всі вже звикли»);

2) уможливлює економію мовних зусиль у «своєму» соціо-
культурному середовищі (наприклад, універбатив: «Жоден сту-
дент, / жоден пенсіонер, / бюджетник не постраждав, / нікому 
не була затримана навіть на один день виплата тих коштів, / які 
були визначені цим бюджетом»);

3) увиразнює переконувальний модус висловлення («Ні, / до-
рогенька, / ні. Це не є питанням торгівлі, / я так думаю»).

Натомість жаргонізми, сленгізми знижують стилістику мов-
лення радіоефіру, репрезентуючи слабкість не норми радіопу-
блістики як такої, а відкритість таким мовним елементам саме 
через канал «усність». Щодо таких одиниць у сучасних медіа  
Л. Ставицька зазначає: «Побутує стійка (особливо серед журна-
лістів) думка, що їхня мова – дзеркало мови населення. Насправді 
мова населення віддзеркалює мову журналістів, під її впливом у 
суспільстві поширилися знижені слова – як модні. Інакше кажучи, 
стійка тенденція до жаргоновживання в газетно-публіцистичному 
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дискурсі засвідчує пейоризацію мови згори» [10, 13]. Цю оцінку 
насправді можна поширити й на мову інтерв’юерів – депутатів, 
письменників, тобто інтелектуальної еліти, яка припускається 
наддемократичної вербалізації своїх думок, фамільярно-роз-
мовного різновиду літературно-мовної комунікації. У «чужому» 
радіоефірному середовищі вони позиціонують свої оцінки як у 
сфері повсякденно-побутової культури, звично, без «купюр».  
Т. Ковалевська вважає, що «узвичаєння» розмовних варіантів у 
мові політикуму інтенсифікує не позитивне, а негативне його за-
барвлення, адже «надання «побутовості» політичному дискурсу 
ми не вважаємо його релевантною ознакою» [3, 245]. Наприклад: 
«Але головне не зовсім обломатися, / якщо ти це хочеш далі ро-
бити, / а зрозуміти, / ну, / що власне тут є твоє»; «Якщо люди 
стоять на державних позиціях, / вони це будуть робити, / а не 
будуть тупо блокувати трибуну».

Отже, лексичний зріз інтерактивних радіодіалогів-інтерв’ю 
засвідчує глибинність процесів «стилістичної амбівалентності» 
політичних дискурсів [3, 246], колоквіалізації усної публічної 
мови та експлікацію сприйняття інтерв’юерів аудиторією радіо-
слухачів як «своїх» у сфері повсякденно-побутової культури, 
частиною якого є мова радіоефіру [1].

Фразеологізми в мовленні радіоефіру як стильові маркери 
формують прагматичне тло усної комунікації, полегшують фор-
мування думки («А це якраз ми пожинаємо плоди отих всіх, / ви-
бачте на слові, / але я не можу іншим назвати, / як бредових яки-
хось ідей реформування»; «Вони думають, / що краще закрити 
очі і сховати голову в пісок, / як той страус»), надають спонтан-
ному висловлюванню розкутості, полегшують його сприймання 
(«На сьогоднішній момент не доходять руки в широкої коаліції 
ініціювати це питання»; «Хоча там у Жадана такий рівень пое-
зії, / що просто ніякий молодий поет близько з ним не валявся»), 
пом’якшують різкість оцінок («Тому це питання знову ж таки 
свідомо притягнуте за вуха з метою ще раз показати те, / що 
прем’єр десь щось недопрацьовує»).

Нейтральні та стилістично й аксіологічно марковані фразеоло-
гізми в усному публіцистичному тексті наділяються специфічними 
комунікативно-прагматичними функціями: виділити зміст, окрес-
лити інформацію у висловлюванні, забезпечити процесуальність, 



19Одеський лінгвістичний вісник

контактність у спілкуванні, дати оцінку важливим моментам. Як 
зауважила С. Єрмоленко, фразеологія в усній мові журналіста – 
інструмент формування національно маркованого комунікування, 
трансформації культури усної розмовної мови й маси [2].

З погляду загальної культури мови як слабку норму трактують 
так звані явища надлишковості, а саме: називний теми, надлишко-
ву експлікацію складників висловлення, прояви хезитації, зумов-
лені психолінгвальними та ситуативними чинниками усної мови.

Щодо називного теми, то для усної мови характерна реалізація 
в ній підтримувальної функції вказівних займенників. Дослідни-
ки відзначають, що з високим ступенем регулярності ця система 
реалізується в розмовно-побутовому мовленні, зокрема й літера-
турному, поширюється в просторіччі та діалектній мові [7, 272]. 
Це тип подвоєння, коли іменник у називному відмінку, що стоїть 
на початку речення, начебто повторюється називним відмінком 
узгодженого з ним займенника. О. Лаптєва означила таку особли-
вість усного мовлення, як двочленна модель [4, 31], що склада-
ється із сегмента та основної частини висловлювання, у якій фор-
мальним репрезентантом сегмента є вказівний займенник. Його в 
психолінгвістиці кваліфікують як стимул, ключ до творення ви-
словлювання, а не частину висловлювання як такого [8]. Завдяки 
називному теми відбувається чітке розмежування й оформлення 
теми та реми висловлювання. Винесення теми на початок, його 
відокремлення пов’язане з труднощами моделювання смислу на 
початку побудови висловлення: мовцю зручніше розвести в часі 
перше позначення та вибір структури речення в подальшому [8]. 
Називний теми кваліфікують також як лексичний ключ, стимул 
до породження висловлення [7, 191].

Так, у досліджуваних текстах суб’єктно-об’єктні позиції, не-
залежно від типу висловлювання (питання чи відповідь), заміщу-
ють особові займенники він, вона, воно, вони («Жадан, / він там 
старший не дуже на багато, / не знаю, / може, років на десять»; 
«Я так розумію, / що пішохідні зони, / вони, / їх кількість збіль-
шується, / а відповідно, зміняться транспортні потоки навколо. 
Як зміняться?»). Показово, що замінювані номінації можуть по-
передньо виокремлюватися за допомогою вказівних займенників 
оці, оце, оцей, той, та, те, ті («І оця монополія в тендерному 
полі, / вона от / бачите, / до чого призвела»).
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Спостережено декілька проявів надлишковості в радіодіало-
гах-інтерв’ю: 1) надлишкова синонімізація, спричинена потре-
бою знайти чітке вираження смислу, висловитися переконливо 
для масової аудиторії радіослухачів. Вибудовування синоніміч-
них рядів експресивізує висловлювання, передаючи стан афекту 
адресанта, його ставлення до подій, реалій («Усе інше – це наду-
мана, / дешева пропаганда»); 2) повторюваність одиниць тексту 
як спроба перейти до іншого фокусу свідомості й ословити його 
(«Тому що ми дуже комплексно підходимо, / робоча група дуже 
комплексно підходить до цього питання»).

Якщо попередньо проілюстровані ситуативні прояви слабко-
сті норм в усному мовленні є виправданими психолінгвальними 
закономірностями висловлення, то елементи хезитації, як прави-
ло, виявляють зниженість культури усного мовлення, оскільки 
мовець слабко контролює естетичний прояв мови. Так, один із 
поширених деграматикалізованих та десемантизованих елемен-
тів – нелексичні вставні звуки а-а, е-е, м-м, мн-мн, що створюють 
нерозривність синтаксичного й семантичного мовного потоку, ви-
никають на стику сегментів висловлювання, тому й спричиняють-
ся коливанням під час планування синтаксичної структури речен-
ня (конвенційні сегменти) («Е-е / ви знаєте / в місті існує вже /  
вже давно / е-е / ухвалою міської ради визначено межі пішохід-
ної зони і місць паркування в історичній частині міста»), вибору 
лексичних одиниць або інформаційно-змістової перспективи реа-
лізації мовної програми («Тобто/ е / іграшка / е-е / повинна бути 
інструментом / механізмом / знаряддям розвитку дитини»).

У мовному потоці радіоефіру є прояви самокоригування, са-
моконтролю за правильністю висловлювання, що спричиняють 
характерні повтори: «Яка / е-е / військово-політична ситуація 
створилася, / що виникла така необхідність іти юнакам, / фак-
тично мало навченим, / які пішли захищати свою / свій Київ / 
свою державу від ворожого війська?»; «Хоча про це / про цю 
дорогу на Винниченка, ми говорили ще у 2003 році».

У мовленні журналістів та учасників інтерв’ю трапляються та-
кож власне помилки, спричинені послабленням культуромовного 
самоконтролю мовця. Як слабкі норми кваліфікуємо вживання ру-
сизмів. Це не пов’язано з усталеною думкою про те, що русизми/
суржикізми – ознака мови представників Сходу України, оскільки 



21Одеський лінгвістичний вісник

такі факти засвідчено й у висловлюваннях львів’ян («По-перше, / 
робити площадку паркувальну на рівному місці на поверхні землі – /  
то дороге удовольствіє»; «То має бути розроблена спеціальна про-
грама, / яка неукоснітєльно буде виконуватися»), волинян («Релі-
гія / релігія як така / ми вважаємо / що / релігія / яка не проповідує 
правильне християнство / вона іскажає / вона викривляє»), а також 
представників центральних регіонів держави. Це стосується, як ба-
чимо, книжних слів зі стереотипних зворотів, які вживають мовці 
у своєму професійному повсякденні. Грубе порушення лексичних 
норм пов’язується з оперуванням засвоєними в російськомовній 
формі кліше: «Ніхто ж не спорить, / ситуацію зі стандартами 
треба покращувати»; «Взагалі ми намагаємося постійно прийма-
ти участь у подібних фестивалях» тощо.

Граматичні помилки пов’язані з порушенням узгодження в роді 
між членами речення («Я не розумію, / чому якась така агресив-
не відношення»; «За це літо було велика кількість концертів, /  
де ми прийняли участь»), порушенням керування («Але ми не 
тільки на це сподіваємося й розраховуємо, / ми впевнені на те, / 
що навіть ті виборці, / які підтримали наших ідейних та ідеоло-
гічних противників»), пропуском членів речення, що спричиняє 
контамінацію його частин («Не / мн-мн / робить це, / як сказав 
пан Мазур, / кавалерійським наскоком, / десь там поставивши 
паркувальну зону / і не подбавши про як змінити схему руху»).

Слабка норма усної мови – наголошування слів. Спостереже-
но, що інтерв’юери та радіослухачі із західних регіонів України 
неправильно наголошують дієслова («Я вночі пИшу, / працюю, /  
а ті, / хто має дітей, / як то все має виглядати?!»), іменники 
(«Я особисто недавно визивала швИдку»; «Ну попередньо / це 
листОпад / грудень. Львів»), виділяючи не закінчення, а кореневі 
голосні, порушують орфоепічні норми в словах на -ання («Уриво-
чок із «Кобзаря», / який / в принципі / не у всіх виданнЯх навіть 
існує»; «У цьому році / виборчому році / ми повинні вирішити / як 
мінімум / чотири завданнЯ»).

У вимові деяких слів спорадично зафіксовано ненормативні 
явища асиміляції приголосних («Десь у дві тищі другому почали 
працювати ну / в такому акустичному форматі») та явище «шо-
кання» («Шось / ну / звичайно / там впливає / тому шо помінявся 
лайфстайл»).



22 Одеський лінгвістичний вісник

Отже, культура усної мови журналіста дискурсивно залежить від 
маркерів «усності» (характерної сегментації висловлювання, його 
семантико-синтаксичної організації, елементів так званої надлиш-
ковості, хезитації, девіацій), що послаблює стабільність норм усної 
літературної мови. Книжно-писемні лексико-фразеологічні та син-
таксичні засоби взаємодіють із розмовними. Якщо перші забезпечу-
ють інформативну достатність та логіко-композиційну цілісність ви-
словлювань в інтерв’ю, то другі – повсякденно-побутову оцінність, 
емоційність, що зближує інституційний і неінституційний дискурси.
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Мамич М. В.

КОНТЕНТ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ: ОБСЯГ ПОНЯТТЯ, 
ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У статті представлено зміст поняття «контент» у зв’язку з його видови-
ми різновидами й роллю у формуванні професійної компетенції журналістів. 
Поняття «контент жіночого журналу» проаналізовано як модель видання, 
у якій визначено роль рубрикації, текстового, жанрово-стильового різно-
маніття й мови. Окреслено значення цього поняття для вивчення особливо-
стей професійного журналістського мовлення, журналістики, медіалінгві-
стики та лінгвостилістики.
Ключові слова: контент жіночого журналу, рубрикація контенту, текст, 
жанр тексту, культуромовний контент журналу.

Мамич М. В. Контент женского журнала: объем понятия, профессио-
нальная сфера использования. – Статья.
В статье представлено содержание понятия «контент» в связи с его 
видовыми разновидностями и ролью в формировании профессиональной 
компетенции журналистов. Понятие «контент женского журнала» про-
анализировано как модель издания, в которой определена роль рубрикации, 
текстового, жанрово-стилевого многообразия и языка. Отмечено значение 
этого понятия для изучения особенностей профессиональной журналист-
ской речи, журналистики, медиалингвистики и лингвостилистики.
Ключевые слова: контент женского журнала, рубрикация контента, 
текст, жанр текста, культурноречевой контент журнала.

Mamich M. V. Content of women’s magazine: scope of the concept, the 
professional sphere of use. – Article.
The article presents the concept of content in connection with specific variety 
and role in the formation of professional competence of journalists. The concept 
of «women’s magazine content» is analyzed as a model of publication that 
defines the role of categorization, text, genre and stylistic diversity and language. 
The importance of this concept for studying the characteristics of professional 
journalistic speech, journalism, medialinguistic and linguostylistics is highlighted.
Key words: women’s magazine content, content categorization, text, text genre, 
culturally speech content of the magazine.

Сучасна лінгвістика розвивається в тісній взаємодії з іншими 
галузями гуманітаристики. Одна з них – журналістика. Спільний 
об’єкт дослідження посприяв формуванню симбіозу лінгвости-
лістики та прикладної лінгвістики – медіалінгвістики, або мови 
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засобів масової інформації. Мовний матеріал, який дають ЗМІ, – 
важлива основа утвердження стабільності літературної норми, 
мовно-літературної освіти всіх представників соціуму, зокрема 
й фахового зростання журналістів, що передбачає також фор-
мування компетентнісного послуговування вузькоспеціальними 
термінами. У засвоєнні професійних умінь і навичок мова – ін-
струмент навчання та засіб самоідентифікації творчої особисто-
сті в широкому жанрово-стильовому просторі усної та писем-
ної журналістської комунікації. У зв’язку із цим постійно в колі 
уваги перебувають проблеми терміновживання в професійному 
дискурсі журналістів. Тому мета статті – окреслити зміст поняття 
«контент» як одного з важливих та актуальних в інформаційно-
му просторі, визначити його кореляцію з видовими різновидами 
й суміжними термінами у сфері видавничої справи, прикладної 
журналістики, журналістикознавства й медіалінгвістики.

Сучасні ЗМІ – репрезентанти щонайширшого кола ідей, по-
глядів, думок, культурно-естетичних канонів, одним словом – по-
ліфункціональної та політематичної інформації. Містке поняття 
«інформація», як відомо, вживають на позначення «відомостей 
про які-небудь події, чиюсь діяльність тощо» [1, 403]. Спілкуван-
ня людей, що відбувається, зокрема, через посередництво ЗМІ, 
є обміном такою інформацією, яка фактично є соціокультурною. 
Збільшення її кількості та розвиток якості потребує вдоскона-
лення системи аналізу та структурування. Оновлене ставлення 
до інформації І. Л. Михайлин характеризує так: «…все більше 
виявляється бінарна роль журналістики в культурно-політично-
му просторі: вона не лише відтворює суспільно-політичну й ду-
ховно-культурну ситуацію у світі, а й великою мірою створює її; 
зростає число міжнародних і транснаціональних учасників про-
цесу руху інформації у світі, а звідси – політичне, соціальне й 
економічне розмаїття цього феномену, особливо у сфері освіти 
й культури; зростає інтерес до порівняльних транскультурних 
досліджень, а також до вивчення громадської думки й образів 
(іміджів) за матеріалами мас-медіа» [4, 433].

За ідеологією інформаційного суспільства вся інформація та 
знання мають бути доступні в цифровому, мультимедійному фор-
маті завдяки розвинутим комунікаційним технологіям. У зв’яз-
ку із цим набув поширення термін «контент». Його вживають у 
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словосполученнях, що відображають різновиди інформації: 1) за 
технічним оформленням: інформаційний контент (переведена 
в цифрову форму спадщина в галузі освіти, науки й культури), 
невербальний контент (аудіовізуальний контент, мультимедій-
ний контент) (оцифрована інформація у візуальній (кадр, мон-
таж, світло, графіка, спецефекти, колір), аудіальній (слово, шум, 
музика) тощо формі); вербальний контент (словесне наповнення 
видання, сторінки Інтернету, сайту тощо); 2) за змістовим напов-
ненням: культурний контент, освітній (навчальний) контент, 
науковий контент, рекламний контент (інформаційна продукція 
певних галузей знання, що відповідає соціокультурному рівневі її 
споживачів), місцевий контент, національний контент (записана 
інформація, що відповідає запитам її споживачів відповідно до 
території проживання та значення в структурі спільноти); 3) за 
сферами поширення: газетний контент, журнальний контент, 
телевізійний контент; 4) за ознаками змішаного типу, напри-
клад, змістовим наповненням, призначенням та принципами ор-
ганізації системи: навчальний інтерактивний контент. Наведені 
приклади термінологічної сполучуваності не вичерпують усього 
різноманіття вживання ключового поняття, яке дедалі набуває по-
ширення, проте ще належно не кодифіковане.

Повертаючись знову до значення поняття контент, зауважи-
мо, що будь-яка інформація потребує структурування для полег-
шення її сприймання, орієнтації аудиторії її споживачів щодо 
пошуку тих матеріалів, що становлять цінність для соціокультур-
ної спільноти. Для цього в друкованих та електронних виданнях 
послуговуються методом рубрикування, завдяки якому підготов-
лена інформація вкладається у відпрацьовану матрицю, модель 
видання. У сучасній журналістиці й медіалінгвістиці чинність 
цього методу відображає термін контент, що, як відомо, бук-
вально означає «зміст», «вміст», а у вузькому термінологічному 
вживанні це «загальний обсяг інформації Інтернету або окремого 
інформаційного ресурсу, реалізований як сукупність текстів; су-
купність вмісту певного (друкованого чи електронного) часопи-
су» [2, 132; 4, 450].

За таким визначенням контент – наповнення певного медіа, 
проте не хаотичне, а структуроване за рубриками, тематичними 
блоками, жанровими різновидами текстів. На нашу думку, це по-
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няття сучасного журналістикознавства має охоплювати й такий 
об’єкт, як мова. У галузі кібернетики поняття «мова контенту» 
використовують у значенні «інструмент доступу до інформації, 
надбань культури». Натомість у проекції на медіалінгвістику це 
поняття мало би ширше тлумачення, оскільки інформаційний 
вербальний контент відображає часо-просторові зміни в мові, 
стилістиці жанрових різновидів, культуромовні смаки, динаміку 
мови в цілому, насамперед її лексико-фразеологічного ресурсу.

У такому випадку контент видання – це не лише навігатор у 
мережі Інтернет або в друкованому виданні, а також його мова як 
змістово-інформаційне явище, «різновид комбінування знаків у 
процесі вираження думок» [1, 534], зумовлених соціально-куль-
турним і тематичним спрямуванням видання. Відповідно, що з 
урахуванням вербального компонента контент видання конкрет-
но виражений у найзагальнішій моделі «рубрика – текст – жанр – 
слово», де слово є не кінцевим, а відправним, наскрізним, визна-
чальним складником. У такому випадку поняття «мова контенту» 
набуває комунікативно-прагматичного, конкретно-історичного 
змісту. За вербальними ознаками термін контент може вживати-
ся в сполученні зі словами текстовий, жанрово-стильовий, куль-
туромовний, лексико-фразеологічний, лінгвокультурний тощо.

Зокрема, поняття культуромовний контент наповнюватиметь-
ся конкретним змістом, якщо його використовувати, наприклад, 
для вивчення питань культури слово- та формовживання в пев-
ній сукупності текстів, не лише як вербалізованої інформації, а 
й насиченої ціннісними орієнтирами, ідеями, співвідносними з 
певним періодом в історії народу, його літературно-мовною прак-
тикою. Зазвичай питання культури мови постають у статичному 
аспекті, тобто в проекції на порушення норм слововживання, 
граматики, пунктуації в конкретному виданні. Натомість мова 
як вагомий складник контенту медіаресурсу – це також джерело 
вивчення історії літературної мови. Питання «культура мови ви-
дання» може розв’язуватися в комплексі аспектів: власне мовно-
го, комунікативно-прагматичного, етичного, лінгвокультурного. 
Стилістичні норми виявляються на рівні індивідуально-автор-
ської репрезентації, специфіки мікрожанрів, що складають ос-
нову, наприклад, журнального контенту. Загальнолітературні ж 
норми відображають стійкість традицій спілкування в окремий 
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період історії комунікування. Вони виконують основну регуля-
тивну функцію в конструкті «літературна мова», що перебуває в 
стані динамічної стабільності. У межах певного дискурсу саме 
загальнолітературні норми відображають і припустиму варіант-
ність, що віддзеркалює мовні смаки доби, прихильність соціуму 
до певних засобів вираження смислів, на зміну яким у наступні 
періоди історії мови можуть прийти інші. Варіантність загаль-
нолітературних норм – ніша для модифікування мови на різних 
рівнях її системи. Дослідження загальнолітературних норм у 
контенті жіночого журналу, або ж культуромовного контенту, 
є актуальним і перспективним саме з практичного погляду: воно 
уможливлює фіксацію явищ мови, залежних від мовної політи-
ки суспільства, пуристичних орієнтирів спільноти в кожний кон-
кретний період часу [3].

Пізнання мови українських газетно-журнальних видань у кон-
тексті історії літературної мови – це одна зі сходинок у піраміді 
осмислення феномена «масова мовна свідомість». Упродовж три-
валого часу (40-і – початок 90-х років ХХ століття) мова перебувала 
в стані динамічної стабільності, оскільки фактично не змінювалися 
суспільно-політичні орієнтири в запроваджуваній мовній політиці 
радянської спільноти. Роль зразка виконували стандартизовані тек-
сти підручників, культуромовне наповнення текстів масово тира-
жованих газет та журналів, книжкової продукції широкої темати-
ки, мова дикторів радіо й телебачення. При цьому писемний текст 
був найбільшим орієнтиром у формуванні та регулюванні мово- та 
слововживання. Простір культурного, унормованого спілкування, 
який забезпечують друковані видання, спрямований на цілісний 
розвиток масової свідомості, зокрема й мовної [8, 138].

У межах журнального контенту співіснують різні культуро-
мовні ситуації, що можуть бути об’єктом лінгвістичних і соціаль-
них, суспільно-політичних, історичних зацікавлень. Ті зміни, що 
відбуваються в структурі мови, пов’язані зі змінами в суспільстві, 
оскільки ЗМІ – засоби соціальної трансляції, державні ЗМІ – за-
соби контролю й підтримки культури мови на високому рівні, що 
й забезпечувала газетно-журнальна публіцистика попереднього 
періоду в історії української літературної мови.

Журнальний, як і будь-який інший, контент відображає певні 
ціннісні орієнтири представників світової спільноти, яка струк-
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турована за соціальними (гендерними, освітніми, віковими, про-
фесійно-рольовими тощо), культурними (етно, національно, релі-
гійно, ціннісно маркованими), територіальними тощо чинниками. 
Особливість контенту жіночого (українського) журналу полягає 
в тому, що він відображає «дисипативну (відкриту, нелінійну), ди-
намічну систему, що відбиває гносеологічну, соціальну й мовну 
практику жінки та в цілому особливості лінгвогендерної картини 
світу соціуму України» [7, 4].

Рубрикація жіночого журналу, за нашими спостереженнями, 
відображає низку ціннісних орієнтирів. За ними уявний читач 
орієнтується щодо змісту текстів, вибору текстів для читання. У 
журналі «Жінка» основними рубриками, які структурують цінніс-
ні концептуальні орієнтири, є рубрики з назвами, що окреслюють:  
1) орієнтовані зовні соціокультурні цінності: соціально-особистіс-
ні, особистісно-загальнолюдські, суспільно-групові («Гість номе-
ра», «Вісті з неурядових», «Усі ми родом із дитинства...», «Друзі 
нашого журналу», «Світло вічних істин», «На життєвих стежках», 
«Силует», «Сповідь», «Контакт», «Ти!», «Рід і родина», «Спорт»), 
2) орієнтовані на різновиди корисності, частина з яких об’єдна-
на у вкладці «Краса та затишок» (естетичні: «Моделі номера»,  
«У стилі осені», «Прекрасні супутники наші», «Диво дивне»; ті-
лесні: «Читаємо обличчя», «Будьте здорові, будьте щасливі», «До-
машній лікар», «Косметика», «Радить натуропат...», «Сам собі 
травознай», «Смачного»; морально-психологічні: «Психологічний 
практикум», «Відкритий урок для батьків», «Світ очима дитини», 
«Садок врожайний коло хати»; професійні: «Майстер-клас», «До-
машня ферма», «Поради на часі», «В’яжіть з нами», «Школа виши-
вання»); інші (самостійні рубрики видання): юридичні: «Юридич-
на консультація», «Юридичний клуб»; когнітивні, інтелектуальні, а 
разом із тим і гедоністичні: «Кросворд», «Гороскоп», «Магіоскоп»), 
інтерактивної комунікації: «Нам пишуть», «Лист рубрики» / «Ваші 
листи» / «Запитання – відповідь», «Читач продовжує розмову»; 
соціальні: «Народний календар», «Конкурс! Конкурс! Конкурс!». 
Частина рубрик зумовлена часом виходу журналу. Так, грудневий 
номер присвячують підготовці до святкування нового року, Різд-
ва, а тому на часі рубрика на зразок «Дозвольте мені посівати».  
У різний час упродовж року журнали містять статті, присвяче-
ні державному святу й постатям, що репрезентують певний фах 
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(День матері, День вчителя, День працівника сільського господар-
ства тощо). Крім того, у журналі «Жінка» утрадиційнено сегменти, 
де публікуються художні твори для дорослих і дітей, які також ви-
ражають певні ціннісні орієнтири.

У деяких назвах рубрик журналів 90-х років ХХ століття ви-
разно відбито соціально-економічні («СНД і ринок», «Жінка і ри-
нок») і соціально-історичні («Хто ми?»), соціально-психологічні 
(«Жити!») аспекти буття. Вони виділялися в публікаціях першої 
половини дев’яностих, потім їх актуальність знизилася.

Як вже зазначалося вище, другий складник контенту друко-
ваного видання – текст. Існує безліч класифікацій тексту. Однак, 
як вважає А. Г. Шиліна, текст – притягувальна сила контенту, 
оскільки «синергетизм жіночого журналу виявляється у взаємо-
дії його понадтекстової, текстової та жанрової підсистем» [7, 5].  
У тексті сплітаються нитки тематичної, мовної, стилістичної й 
жанрово-композиційної організації його словесної структури. 
Найзагальніше класифікацію текстів залежно від стилів творчос-
ті репрезентує такий поділ: міфологічні (орієнтовані на ірраці-
ональний бік людського життя), переконувальні (присвячені зі-
ставленню реального й певних ідеалів, переконань), прагматичні 
(описують конкретні життєві ситуації без глобалізованих узагаль-
нень), гедоністичні (спрямовані на досягнення гострих відчуттів, 
розважання), ціннісно орієнтовані (спрямовані на аналіз ціннос-
тей буття). В Інтернеті, друкованих ЗМІ поширені тексти з гіпер-
покликаннями, що пов’язують конкретний текст із відповідним 
контентом. У контенті жіночого журналу «Жінка» редакція нама-
гається досягти різноманіття текстів, які зацікавлювали б чита-
чів різного віку, статі, способу життя тощо. При цьому концепти 
«жінка», «добро», «відповідальність», «єдність», «родина», «фа-
ховість» тощо для них об’єднавчі, визначальні. У зв’язку із цим 
порівняймо заголовки публікацій. Наведемо лише ті назви-сен-
тенції (іноді кліше), що прямо виражають певні цінності буття: 
Безцінна якість – доброта (Жінка, 1992, № 7), В єднанні – наша 
нездоланність (Жінка, 1992, № 10), Треба небагато – здоровий 
глузд і фаховість (Жінка, 1996, № 10), Яка ж держава без міцних 
родин? (Жінка, 1998, № 7), Щоб у сусіда хата згоріла (Жінка, 
2007, № 3), Громадою творять добро (Жінка, 2008, № 8), Кому 
дано, з того спитано буде (Жінка, 2010, № 11) тощо.
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Велике значення в мозаїковому контенті жіночого журналу 
мають також ліди, тобто винесені за межі текстів публікацій фра-
за чи кілька фраз, що виражають головний зміст тексту. Порів-
няймо, як поєднані такі компоненти в статті під назвою «Та, яку 
не покидають»: Не дивіться на чоловіка, як на «останній шанс»; 
Приймайте «бій на своїй території»; Не догоджайте (Жінка, 
1998, № 7). У лідах – усі деталі, ідеї, сентенції, на яких сконцен-
тровано увагу в тексті публікації.

Ще один важливий текстовий аспект – моделювання розміру 
тексту. Зазвичай у контенті жіночого журналу переважає модель 
«хвиля» – чергування великих і маленьких текстів, оскільки це 
полегшує сприймання політематичної, різножанрової інформації.

Жанровий контент журналу – це також одна з важливих про-
блем і в лінгводидактиці, і в медіалінгвістиці. Р. В. Радчик ґрун-
товно доводить об’єктивність поділу газетно-журнальних жанрів 
на п’ять груп: 1) інформаційні жанри (замітка, інтерв’ю, репортаж, 
звіт); 2) аналітичні жанри (кореспонденція, стаття, коментар, огляд, 
лист, огляд листів, огляд ЗМІ, рецензія, журналістське розсліду-
вання); 3) художньо-публіцистичні жанри (зарисовка, нарис, есе);  
4) сатирично-гумористичні жанри (фейлетон, памфлет, пародія, 
епіграма, байка, гумореска, шарж, анекдот); 5) жанри зображаль-
ної журналістики [5, 28]. Однак у журналістиці відомі й інші кла-
сифікації: поділ жанрів на новинні (коротка новина, розширена 
новина, «пісочний годинник», інформаційне інтерв’ю), раціональ-
ні (ньюс-фіч, коментар, аналітична стаття, експертне інтерв’ю) 
та емоційні (репортаж, фіче, особистісне інтерв’ю та портрет)  
(Т. С. Репкова), подійні й коментарні (О. О. Колесниченко).

Застосовуючи системно-синергетичні принципи організації 
жіночого журналу як понадтексту, А. Г. Шиліна оперує поняттям 
жанру-атрактора, що має елементи, які регулюють усі процеси в 
системі жіночого журналу [7, 28]. Дослідниця дійшла висновку: у 
контенті жіночого журналу змішані літературні, газетно-журналь-
ні й мовні жанри, що зумовлено концепцією видання [7, 49–50].

Отже, теорія інформаційного наповнення та структурування ви-
дання, репрезентована в змісті поняття «контент», є однією з клю-
чових ланок сучасного журналістикознавства й медіалінгвістики. 
Перспективи розвитку лінгвостилістики як розділу мовознавства, 
що вивчає тексти, та їх жанрово-стильове наповнення перебувають 
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у площині поглибленої уваги до ЗМІ й удосконалення терміноапа-
рату їх дослідження. Акцент на контенті жіночого журналу – це 
один з аспектів вивчення мови друкованих видань та об’єкт форму-
вання професійної компетенції майбутніх журналістів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ  
ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Проаналізовано особливості й умови створення та функціонування діалогу, 
доведено важливість їх врахування в навчанні студентів-іноземців діало-
гічного мовлення, подано приклади завдань, виконання яких необхідне для 
успішного складання діалогів різних типів студентами-іноземцями, які вив-
чають українську мову.
Ключові слова: діалог, діалогічне мовлення, репліка, види діалогу, особли-
вості діалогу як форми спілкування, умови створення та функціонування 
діалогу.

Судук И. И. Особенности изучения диалогической речи на занятиях по 
украинскому языку как иностранному. – Статья.
Проанализированы особенности и условия создания и функционирования 
диалога, доказана важность их учета в обучении студентов-иностранцев 
диалогической речи, даны примеры заданий, выполнение которых необходи-
мо для успешного продуцирования диалогов разных типов студентами-ино-
странцами, которые изучают украинский язык.
Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, реплика, виды диалога, осо-
бенности диалога как формы общения, условия составления и функциони-
рования диалога.

Suduk I. I. Peculiarities of studying dialogue speech in classes of Ukrainian as 
foreign language. – Article.
The features and conditions of composing and functioning of a dialogue were 
analyzed, importance of considering them when teaching dialogue speech to 
foreign students was proven, and examples of the exercises that are necessary for 
successful production of various types of dialogues by foreign students studying 
Ukrainian language were provided.
Key words: dialogue, dialogue speech, remark, dialogue types, features of a 
dialogue as a form of communication, conditions of composing and functioning 
of a dialogue.

Сьогодні володіння українською мовою як іноземною в систе-
мі освіти стає дедалі актуальнішим, оскільки Україна підтримує 
зв’язки з багатьма зарубіжними країнами, і в українських вищих 
навчальних закладах навчається значна кількість студентів-іно-
земців із Росії, Білорусії, країн Африки та Південної Америки, 
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Азії тощо. Вивчення специфіки викладання української мови як 
іноземної є однією з важливих проблем сучасної лінгводидакти-
ки. Ґрунтовного наукового осмислення потребують, зокрема, ті 
питання, які пов’язані з визначенням найоптимальніших мето-
дів, прийомів і форм засвоєння студентами діалогічного мовлен-
ня. Значна кількість студентів із Туркменістану, Азербайджану, 
Узбекистану тощо, маючи базовий рівень знання російської мови, 
вступають до університету, не прослухавши підготовчого курсу з 
української мови. Це створює для них комунікативні бар’єри й зу-
мовлює гостру потребу розвитку навичок діалогічного мовлення 
для успішної адаптації в україномовному оточенні.

Багато дослідників присвячує свої праці навчанню діалогічно-
го мовлення на підготовчому етапі, зокрема Л. Солодар, Г. Швець, 
Л. Ананьєва. Також значна кількість учених займалася питаннями 
діалогічного мовлення загалом: Е. Шубін, В. Скалкін, О. Леон-
тьєв, В. Артемов, Т. Кравцова, М. Арделян, Л. Галаєвська та інші. 
Проте навчання діалогічного мовлення є актуальним не тільки на 
підготовчому етапі, а через вказані вище причини формування ко-
мунікативних навичок шляхом складання діалогів є необхідною 
складовою подальшого вивчення української мови як іноземної.

Мета статті – показати важливість врахування особливостей ді-
алогічного мовлення для формування комунікативних навичок сту-
дентів-іноземців під час вивчення української мови як іноземної.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких за-
вдань: 1) виокремити особливості діалогу як форми спілкування, 
врахування яких необхідне для успішного створення навчальних 
діалогів, що сприятимуть засвоєнню й розвитку студентами-іно-
земцями навичок діалогічного мовлення; 2) подати приклади за-
вдань, виконання яких дозволить оволодіти діалогічним мовленням 
та успішно адаптуватися в україномовному середовищі студентам, 
які не прослухали підготовчого курсу української мови.

З точки зору сучасної методики, обов’язковим і необхідним 
компонентом навчання говорінню є розвиток навиків і вмінь діа-
логічного мовлення. Як стверджує Г. Швець, до найважливіших 
умов, що складають основу мовленнєвої компетенції іноземно-
го студента, належать здатність адекватно сприймати діалогічне 
мовлення на слух, вести діалог із дотриманням вимог українсько-
го мовленнєвого етикету. Тому вдосконалення й розвиток діало-



34 Одеський лінгвістичний вісник

гічного мовлення студентів займає чи не найважливіше місце під 
час вивчення іноземної мови [7, 301].

Відпрацювання діалогічних умінь є одним із найбільш важ-
ливих аспектів в навчанні усному мовленню іноземною мовою. 
Двосторонній характер діалогу передбачає комбіноване трену-
вання говоріння та слухання, відпрацювання миттєвої реакції на 
репліку співрозмовника, знання прийомів і засобів стимулювання 
мови. Необхідність мовного стимулювання вимагає використан-
ня наявної та створення уявної мовної ситуації.

Згідно із визначенням Ф. Бацевича діалог (грец. dialogos – роз-
мова, бесіда) (діалогічна форма спілкування) – форма мовлення (і 
спілкування), якій притаманна зміна мовленнєвих актів (повідо-
млень), як правило, двох мовців, які перебувають у безпосеред-
ньому зв’язку [1, 76].

Успішне навчання діалогічного мовлення передбачає враху-
вання особливостей діалогу таких, як:

– наявність двох співрозмовників;
– швидкий обмін репліками без попереднього обмірковування 

та їх смислова взаємозалежність;
– лаконічність, чіткість реплік; вони також можуть бути еліп-

тованими (скороченими, нерозгорнутими). Цю особливість варто 
обов’язково враховувати під час моделювання навчальних ситуа-
цій, адже студентам під час спілкування з одногрупниками-укра-
їнцями необхідне розуміння значення таких реплік. Наприклад: 
«Ти розв’язав? (задачу, рівняння тощо). – Ні. – І я...»;

– ситуативна залежність реплік;
– певна шаблонність реплік, використання відпрацьованих у 

мовленні засобів-штампів;
– зорове й слухове сприйняття учасників діалогу (особлива 

роль жестів, міміки й інших паралінгвістичних засобів);
– важливість інтонації, тембру, тональності тощо, які можуть 

впливати на семантику слів, змінювати її або повністю нейтралі-
зувати [1, 76–77].

Викладач повинен приділяти особливу увагу останній із пере-
рахованих особливостей діалогу, наголошувати на правильному 
інтонуванні різних типів висловлювань. У цьому аспекті навчан-
ня діалогічного мовлення повинно бути тісно пов’язане з аудію-
ванням – прослуховуванням і подальшим відтворенням студен-
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тами речень із різними інтонаційними малюнками. Неправильне 
інтонування речень призведе до непорозуміння між співрозмов-
никами. Наприклад, розповідне речення – констатація факту: Ти 
забув ручку. Це саме речення, вимовлене з питальною інтонацією 
(Ти забув ручку?), передбачає розгортання комунікативної ситу-
ації в кількох напрямах: Позичити тобі? – Піди купи іншу. До 
початку пари час ще є. – Ти забув ручку? – Ні. Це Моріс тощо.

Також серед перерахованих особливостей діалогу для навчан-
ня діалогічного мовлення релевантною є ситуативна залежність 
реплік, оскільки зміст, інтонаційний малюнок і лексична напов-
неність діалогу зумовлені ситуацією, у якій він ведеться.

Л. Солодар зазначає, що в процесі навчання цікавими є не 
будь-які ситуації дійсності, а лише такі, що спонукають до мов-
лення. Такі ситуації й називають мовленнєвими або комунікатив-
ними [6, 164].

У реальному процесі спілкування комунікативні ситуації вини-
кають зазвичай самі собою. Це так звані природні ситуації. Їх без-
сумнівно можна використовувати під час вивчення української мови 
як іноземної, проте їх кількість обмежена. Наприклад, якщо в уні-
верситеті напередодні пари з української мови відбулася якась по-
дія, її можна обговорити на занятті, якщо студенти вже володіють 
відповідним мовним і мовленнєвим матеріалом. Студент спізнився 
на пару – у цій ситуації має відбутися коротка розмова між викла-
дачем і студентом, до того ж мовою, яка вивчається. Перелік можна 
продовжувати, проте це не збільшить кількість природних ситуацій, 
які можна використовувати на парі. Тому потрібно створювати ко-
мунікативні ситуації, моделюючи природні. Спеціально створені 
(або штучні) комунікативні ситуації потребують певної деталізації 
зовнішніх обставин та умов, у яких відбувається діалогічне спілку-
вання, наявності вербального стимулу, визначення ролей, у яких ко-
муніканти виступатимуть, стосунків між ними тощо [6, 164].

На початковому етапі навчання діалогічного мовлення варто 
моделювати ситуації, які створюються на основі побаченого або 
почутого студентами в момент мовлення, пов’язані зі щоденною 
діяльністю, засновані на їхньому життєвому досвіді (життя на 
батьківщині, найкращі друзі, шкільна освіта тощо). Ускладнення 
ситуації відбувається шляхом поступового відходу від особистого 
досвіду до уявного, який вимагає складніших розумових операцій.
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Саме на початковому етапі варто навчати студентів ставити 
питання, подати схему питального речення й речення-відповіді 
за зразком: Я (2) живу (3) в Івано-Франківську (1). – Де (1) ти (2) 
живеш (3)?, довести навички складання мікродіалогів типу питан-
ня-відповідь до автоматизму, оскільки без цього неможливе успіш-
не подальше навчання діалогічного мовлення. Водночас студент 
повинен достатньо володіти лексичним матеріалом, інакше вини-
катимуть діалоги типу: Коли ти народився? – Я з Туркменістану.

Складнішим за змістом і побудовою є діалог-обмін враженнями 
й думками, метою якого є виклад свого бачення якоїсь події, коли 
співрозмовники висловлюють свою думку, наводять аргументи 
для доказу, погоджуються з точкою зору партнера або спросто-
вують її. Найскладнішим для оволодіння є діалог-обговорення й 
дискусія, коли співрозмовники прагнуть виробити якесь рішення, 
дійти певних висновків, переконати один одного в чомусь [6, 165].  
Складання таких діалогів варто практикувати на старших кур-
сах із залученням термінологічної лексики для розвитку навичок 
професійного мовлення.

Під час моделювання ситуацій спілкування варто враховувати, 
що основними умовами виникнення й функціонування діалогу, 
на думку фахівців з комунікативної лінгвістики [5, 46], є такі:

– вихідний розрив у знаннях комунікантів, тобто якщо парт-
нери не будуть повідомляти нову (невідому) інформацію щодо 
предмета розмови, а почнуть обмінюватися загальновідомими іс-
тинами (на зразок: Кольоровий телевізор створений для передачі 
кольорових зображень), діалог не відбудеться;

– потреба в спілкуванні, яка виникає в ситуації, коли дані сто-
совно предмета спілкування, яким володіє суб’єкт, виявляються 
недостатніми. Додамо, що тривалість діалогу й кількість реплік 
у ньому залежать саме від того, як швидко вдається ініціатору ді-
алогу з’ясувати потрібну інформацію. Тому на пізніших етапах 
вивчення мови ситуації спілкування варто будувати так, щоб спо-
нукати студентів дізнатися якомога більше інформації;

– детермінізм, тобто дотримання причинно-наслідкових зв’яз-
ків під час продукування діалогу: репліки мають причини; при-
чини й наслідки повинні бути пов’язаними; відсутність таких 
зв’язків призводить до порушення повноцінного спілкування й 
виникнення розмови типу: На городі бузина, а в Києві дядько;
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– спільна пам’ять, коли співрозмовники повинні мати при-
наймні мінімальний запас знань про минуле;

– спільні знання мовного коду, без яких діалог як мовна 
форма спілкування не відбудеться. Дослідники при цьому ма-
ють на увазі спілкування різними мовами чи вживання одним 
із співрозмовників вузькоспеціальної термінології. В умовах 
же створення навчальних діалогів варто враховувати, що діа-
лог мовою, яку вони вивчають, між студентами-іноземцями чи 
між студентом-іноземцем та носієм мови відбудеться успішно, 
якщо, як ми зазначали вище, іноземець має достатній лексич-
ний запас, необхідний для створення діалогу в конкретній си-
туації спілкування.

Із детермінізмом як однією з основних умов функціонування 
діалогу пов’язана необхідність зв’язності між його репліками.

Проблему зв’язності порушують багато науковців, які теоре-
тично обґрунтовують і деталізують типології засобів зв’язності в 
діалозі [1, 82]. Спираючись на засоби забезпечення семантичних 
зв’язків, навчаємо відтворювати пропущену в діалозі репліку, до-
бираючи потрібні серед тих, які в довільному порядку розташо-
вані в довідці. Насамперед це різноманітні семантичні повтори, 
наприклад у діалозі «Викликаю швидку допомогу»:

Наявна репліка: Чи нащупується пульс?
Пропущена репліка: Пульс нащупується, однак дуже слабкий.
Також ці зв’язки реалізуються за допомогою сполучників, за-

йменників тощо. Наприклад, у телефонній розмові:
– Олена вдома?
– Вона вийшла.
На пізніших етапах навчання діалогічного мовлення, коли сту-

денти достатньо оволодіють лексичним і граматичним матеріа-
лом, варто давати завдання на відтворення реплік у діалозі, які не 
мають явних семантичних зв’язків і їх добір ґрунтується на тому, 
що студент цілком розуміє зміст репліки, яка подана, репліку-ре-
агування на яку йому треба відтворити, наприклад:

Наявна репліка: Як ти почуваєшся?
Репліка-реакція: Ти справді хочеш це знати? / Краще не питай!
Наявна репліка: Чому?
Репліка-реакція: Я не хочу про це говорити. Розкажи краще, 

як у тебе справи.
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Тільки врахувавши всі наведені особливості діалогічного 
мовлення, можна моделювати навчальні ситуації та створювати 
завдання, результатом виконання яких буде успішне складання 
студентами діалогів.

Мовознавці пропонують такі підходи до навчання діалогічно-
го мовлення. Перший – «зверху вниз» – навчання діалогічного 
мовлення розпочинається зі слухання діалогу-зразка з його по-
дальшим варіюванням, а згодом і створенням власних діалогів 
в аналогічних ситуаціях спілкування. Другий – «знизу вверх» – 
передбачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу (ре-
плік діалогічної єдності) до самостійної побудови діалогу на ос-
нові запропонованої навчальної комунікативної ситуації, що не 
містить прослуховування діалогів-зразків [7, 165].

У практиці викладання української мови студентам-інозем-
цям, які не навчалися на підготовчому відділенні, доцільним є 
поєднання обох підходів із переважанням другого. Багатьом із 
таких студентів доводиться спершу пояснювати, що таке діалог. 
Оскільки однією з особливостей діалогу є «певна шаблонність 
реплік, використання відпрацьованих у мовленні засобів-штам-
пів» [1, 76], то ми практикуємо для таких студентів насамперед 
заучування значної кількості діалогів напам’ять із заміною деякої 
інформації на власну (імена співрозмовників, місце дії тощо) або 
без неї. Наведемо приклад такого діалогу:

– Як вас звати?
– Мене звати Петро Ключник.
– Коли ви народилися?
– Я народився двадцять восьмого листопада тисяча дев’ят-

сот шістдесят дев’ятого року.
– Де ви народилися? 
– Я народився у Львові.
– Ви одружений?
– Так.
– У вас є діти?
– Так, у мене є дві доньки й син.
– Скільки їм років?
– Хлопчикові вісім років, а дівчатка – близнюки, їм по п’ять років.
Виділену інформацію в процесі відтворення діалогу студенти 

замінюють. Крім того, треба вказувати ситуації, у яких можливе за-
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стосування завчених шаблонних реплік. Це дає необхідні результа-
ти: через деякий час студенти здатні будувати діалоги із шаблонних 
реплік самостійно. Також на початковому етапі вивчення діалогіч-
ного мовлення складання діалогів доречне в письмовій формі з по-
дальшим їх зачитуванням у парах. Пізніше, набувши необхідних 
навичок, студенти самі відмовляються від такого виду роботи.

Загалом навчання діалогічного мовлення в нашій практиці пе-
редбачає виконання таких завдань, необхідних для успішного за-
своєння реплік-питань та реплік-реагувань, а також і складніших 
видів діалогів, зокрема діалогу-обговорення й діалогу-дискусії:

– прочитайте діалог і вивчіть його напам’ять;
– відтворіть пропущену репліку-питання / репліку-реагування;
– замініть у поданому діалозі виділену інформацію на власну;
– замініть виділені репліки синонімічними;
– відтворіть пропущені репліки в діалозі;
– закінчіть діалог;
– замініть у діалозі репліку «так» на «ні» й закінчіть діалог 

відповідно до нової ситуації;
– складіть діалог у заданій ситуації (на основі опорних реплік /  

без опорних реплік);
– перетворіть текст на діалог;
– підтвердіть або заперечте висловлену в тексті думку в діалозі 

зі своїм партнером;
– складіть діалог-розпитування на основі попередньо вивчено-

го або прочитаного діалогу (наприклад, студент-іноземець попро-
сив товаришку, яка довше навчається в Україні, розповісти йому, 
як в Україні прийнято ходити в гості, тому що він отримав запро-
шення на вареники; пізніше товаришка цікавиться подробицями 
походу свого друга в гості) тощо.

Отже, успішне навчання діалогічному мовленню передбачає 
врахування таких особливостей діалогу як форми спілкування: 
ситуативності, шаблонності, зв’язності реплік діалогу, їх інто-
наційного оформлення, а також забезпечення умов успішного 
створення й функціонування діалогу (оволодіння студентами до-
статнім для створення діалогу й розуміння один одного та носіїв 
мови запасом слів, навичками складання правильно граматично 
побудованих питань і відповідей, наявності потреби в спілкуван-
ні, необхідності дізнатися нову інформацію).
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Кісельова А. А.

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА  
В МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено дослідженню мотивацій студентів у навчальному 
процесі, зокрема нефахових дисциплін. Висунуто й експериментально дове-
дено гіпотезу про важливу роль образу викладача у створенні мотивації до 
опанування предмета.
Ключові слова: мотивація, імідж, вербальна поведінка, педагогічна май-
стерність.

Киселёва А. А. Роль преподавателя в мотивации учебной деятельно-
сти. – Статья.
Статья посвящена исследованию мотиваций студентов в процессе обуче-
ния, в частности неспециализированных дисциплин. Выдвинута и экспери-
ментально доказана гипотеза про важность образа преподавателя в созда-
нии мотивации к овладению предметом.
Ключевые слова: мотивация, имидж, вербальное поведение, педагогическое 
мастерство.

Kiselova A. A. Lecturer’s role in the motivation of education. – Article.
The article is dedicated to researching on the topic of motivation of education, 
especially concerning non-major subjects. The hypothesis about the dominant 
role of lecturer’s image in motivation forming is offered and proved on the basis 
of experimental methods.
Key words: motivation, image, verbal behavior, pedagogical mastership.

У сучасних умовах економічної кризи, політичної нестабіль-
ності й соціальної незахищеності вкрай гостро постає проблема 
недостатньої навчальної мотивації студентів у вітчизняних ВНЗ. 
Зазначені негативні особливості сьогодення пригнічують україн-
ську молодь, породжують невіру в краще майбутнє, спричиняють 
негативізм і байдужість. Як наслідок, навчання часто стає фор-
мальним, студенти не розуміють сенсу вивчення тих чи інших 
предметів (а тим паче таких, що не є, на їхню думку, фаховими), 
збільшуються такі явища, як списування, пропуски занять, запіз-
нення тощо. Вважаємо, що подолання проблеми недостатньої мо-
тивації студентів є з огляду на вищевикладене актуальним і має 
здійснюватися через ознайомлення викладачів з арсеналом мето-
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дів і прийомів мотивування та стимулювання навчання, а також 
спонукання самих викладачів до реалізації цієї функції управлін-
ня навчанням.

Процес навчання – це цілеспрямована, послідовна взаємодія, 
у ході якої вирішуються завдання освіти, виховання й загального 
розвитку [9]. Усебічний, гармонійний розвиток особистості при-
пускає єдність її освітньої вихованості й загальної розвинутості. 
Усі ці компоненти всебічного розвитку розуміються у вузькому 
сенсі: сформованість знань, вмінь і навичок, вихованість особи-
стих якостей і розвиненість психічної сфери особистості. Процес 
навчання має виконувати функції освіти, виховання та, як резуль-
тат, розвивати особистість. Сучасна дидактика підкреслює [1], що 
завдання навчального процесу не можна зводити лише до форму-
вання знань, вмінь і навичок. Водночас інтелектуальні вміння й 
навички, що входять до загальнонавчальних, часто відносять до 
розвитку особистості. Разом з освітньою процес навчання реалі-
зує й виховну функцію, опосередковану через інформацію. Між 
навчанням і вихованням існує неодносторонній зв’язок: від нав-
чання до виховання. Правильна організація роботи за передачею 
й переробкою навчальної інформації створює умови для більш 
активного й успішного навчання [5]. Без цього процес навчання 
просто не можливий. Єдність виховної й освітньої функцій нав-
чання виявляються в тому, що методи навчання виступають у ролі 
окремих елементів методів виховання, а самі методи виховання – 
у ролі методів стимулювання навчання, а в цілому метою виявля-
ється розвиток особистості. Безумовно, фігура викладача відіграє 
в процесі освіти провідну роль. Головне завдання викладача – ор-
ганізувати процес, проте не як підготовку навчальних матеріалів і 
викладання наукової інформації, а як застосування різноманітних 
видів навчально-пізнавальної діяльності, до яких залучається ко-
жен студент і в процесі яких він має змогу виконувати для себе 
наукові відкриття, робити самостійні висновки, набувати пізна-
вальний досвід [6]. У зв’язку із цим у сучасній психолого-педаго-
гічній літературі виокремлюють різні дефініції викладача як ор-
ганізатора навчального процесу: менеджер, режисер, посередник, 
фасилітатор, психотерапевт. Незважаючи на певні відмінності в 
значеннях, ці поняття наголошують на тому, що сутність діяльно-
сті викладача полягає не тільки в організації освітнього процесу, 
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у якому студенти мають змогу вільно й активно пізнавати, а й у 
створенні чи стимулюванні відповідних мотивацій.

Вивченням мотивації людини займалися Д. Аткінсон, Г. Кел-
лі, А. Леонтьєв, Д. Макклелланд, Р. Мей, К. Роджерс, Ю. Роттер,  
Г. Хекхаузен. Мотиваційному аспекту навчання вже порівня-
но давно приділяли велику увагу в психологічній і педагогічній 
літературі М. Алексеева, Л. Божович, О. Ковальов, Г. Костюк,  
В. Мерлін, С. Рубінштейн, І. Синиця В. Сухомлинський та інші. 
Проблема особистості викладача, стилю його роботи та рівню 
результативності завжди гостро стояла в педагогічній науці, а в 
останні роки такі дослідники, як О. Маслюківська, О. Подзигун, 
Л. Степаненкова, В. Тимошенко та інші, велику уваги приділяють 
ролі викладача в різних аспектах навчального процесу й опти-
мальній для спеціаліста в цій галузі поведінці.

Об’єктом нашого дослідження є мотивації студентів та їх скла-
дові, а предметом – вплив на них образу викладача.

У межах ширшої за обсягом наукової роботи, метою якої є 
дослідження мотивацій вивчення предмета «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» та впливу на них, ми провели опи-
тування, у ході якого встановили думку студентів щодо декількох 
питань, що стосуються залежності мотивації до певного предме-
ту від особи, що його викладає. Це передбачає вирішення таких 
завдань цієї статті:

1) дати визначення та детально охарактеризувати поняття «мо-
тивація»;

2) проаналізувати особливості мотивації процесу формування 
мотивації студентів під час вивчення мови в немовному ВНЗ;

3) з’ясувати ступінь значущості викладацького образу (іміджу) 
для студентів і їхнього ставлення до предмету.

Щодо останнього завдання треба уточнити, що, базуючись на 
проведеному в межах свого дисертаційного дослідження ґрунтов-
ному вивченні комплексного характеру поняття «імідж» [3], ми 
вважаємо, що він, незважаючи на те, що існує як загальне вра-
ження, складається з певних чинників, до яких відносимо такі: 
вербальні характеристики (образність, дотримання норм, дотеп-
ність, гумор, голосові характеристики тощо); невербальні харак-
теристики (жести, міміка та їх узгодженість із вербальними ха-
рактеристиками); зовнішній вигляд (власне зовнішність, зачіска, 
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макіяж, одяг), а також особистісні характеристики (інтелектуаль-
ний рівень, комунікативна майстерність, професіоналізм).

В останні роки, як зазначає І. Тригуб, у вузівській педагогіці 
приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної ді-
яльності студентів, оскільки вона свідчить про якість навчальної 
діяльності [7]. Під впливом мотивації формується світоглядна 
позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональ-
ний стан, який впливає на уявлення людини не лише про навко-
лишній світ, а й власний внутрішній світ, на адекватну оцінку си-
туації й адекватне її сприйняття. Складність проблеми мотивації 
студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, 
природи, структури, функцій. Насамперед потрібно визначитися 
з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До поняття 
«мотивація» входить комплекс аспектів, під якими розуміється си-
стема спонукань: мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, по-
тяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опо-
середкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація 
поведінки людини світом. Головною характеристикою мотива-
ційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистіс-
ний зміст діяльності для будь-якої людини [10]. Мотивація – це 
теоретична концепція, що використовується для пояснення іні-
ціації, напряму, інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої 
поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Мотив – спону-
кальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, 
чому людина робить те, що вона робить. Мотиви відрізняються 
від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та страте-
гій (методи, що використовуються для досягнення цілей і, таким 
чином, задовольняють мотиви). Мотиви, цілі та стратегії важко 
відрізнити в контексті цільового навчання, тому що оптимальні 
форми мотивації до навчання й оптимальні стратегії для вдо-
сконалення навчання взаємопов’язані. У контексті практичного 
заняття з української мови поняття «мотивація студента» може 
використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги й зу-
силь студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. 
Отже, мотивацією для студента виступає бажання вчитися заради 
досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного рос-
ту. Тому для успішного досягнення результату студент повинен 
хотіти активно брати участь у процесі навчання. Ступінь навчаль-
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ної активності студента є наслідком сильної або слабкої мотива-
ції навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуюча 
сила, одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному 
вигляді проблема мотивації навчання є проблемою причин, які 
визначають різні форми виявлення активності студентів.

Навчальна діяльність є полімотивованою, спонукається бага-
тьма внутрішніми й зовнішніми мотивами, що переплітаються 
між собою. Існує багато різних класифікацій мотивів і їх склад-
ників, проте вважаємо за доцільне спиратися на запропоновану  
І. Тригуб класифікацію, що базується на матеріалі навчання мови 
студентів-нефілологів [8]. Дослідниця зазначає, що мотиваційна 
сторона процесу навчання має дві групи мотивів:

1. Зовнішні, до яких відносять навчання як вимушену пове-
дінку, навчання заради лідерства та престижу, прагнення опини-
тися в центрі уваги. Зовнішня мотивація може бути дискантною, 
розрахованою лише на досягнення кінцевого результату. Студен-
ти, у яких переважає зовнішня мотивація, прагнуть мінімально 
затратити енергію під час виконання поставлених завдань. Зов-
нішня мотивація не пов’язана зі змістом дисципліни, а зумовле-
на такими зовнішніми обставинами: мотив досягнення; мотив 
самоствердження; мотив ідентифікації; мотив афіліації; мотив 
саморозвитку; просоціальний мотив. Зовнішня мотивація через 
змушення людини вчитися дуже малоефективна й не сприяє до-
сягненню високих результатів у навчанні. Тим більше не варто 
розраховувати на зовнішню мотивацію в навчання вже фактично 
дорослих людей, до яких можна віднести також студентів вищої 
школи. У цьому випадку доцільно спиратися лише на внутрішню 
мотивацію, тобто таку, де стимули до навчання виникають у того, 
хто навчається, а не нав’язуються йому ззовні.

2. Внутрішні, у межах яких особистість здійснює навчальну 
діяльність заради самої ж діяльності. У такому випадку людина 
отримує задоволення від процесу пізнання нового, для неї велике 
значення має власний розвиток у процесі навчання. Внутрішня 
мотивація завжди є близькою й актуальною, тому процес вивчення 
мови має бути побудований так, щоб студенти на кожному занятті 
відчували радість від задоволення потреб, специфічних для дис-
ципліни. Якщо внутрішня мотивація навчання переважає, то піз-
навальний інтерес є достатньо стійким, студент навчається охоче. 
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Студенти з внутрішньою мотивацією обирають завдання, які ма-
ють евристичний характер, є своєрідними викликами для інтелек-
туальних здібностей, що забезпечує найбільш стійкий інтерес до 
навчання. Внутрішні мотиви навчання характерні для діяльності, 
спрямованої на здобуття нових знань та на оволодіння необхідни-
ми для цього способами дій. Внутрішня мотивація безпосередньо 
пов’язана із самою дисципліною. У цьому випадку студентів буде 
приваблювати сам процес навчання, оскільки вони отримають 
задоволення від того, що долають труднощі, які виникають під 
час розв’язання навчальних задач. У студентів мотиви навчання 
залежать також від рівня навчальної успішності студентів. Чим 
вище в студентів рівень навчальної діяльності, тим більший у них 
інтерес до дисципліни. Тому з високою позитивною внутрішньою 
мотивацією ефективність навчальної діяльності зростає в багато 
разів. Така висока позитивна внутрішня мотивація в навчанні іно-
земних мов виникає в тому випадку, якщо мовленнєва діяльність 
мовою, що вивчається, та сам процес оволодіння нею мають для 
тих, хто навчаються, особистісну значущість – стають важливи-
ми для досягнення особистісних цілей і пробуджують позитивні 
емоційні відчуття.

Проте, на нашу думку, одним із найважливіших факторів 
формування в студентів потреби в навчанні в цілому й вивченні 
мови зокрема є особистість викладача, його ерудиція й майстер-
ність викладання предмета. Для перевірки цього твердження нами 
було проведено письмове опитування, респондентами якого стали  
80 студентів першого курсу Національного університету «Одеська 
юридична академія» (30 осіб чоловічої статі, 50 – жіночої, середній 
вік яких становив 17 років). Їм було запропоновано письмово дати 
відповідь на питання щодо того, чи важливим для них є імідж ви-
кладача; якщо відповідь була позитивною, то треба було відповісти 
на питання, яку зі складових вони вважають найвизначнішою.

Аналіз отриманих даних показав, що сучасні студенти мають 
чітке уявлення щодо визначення поняття «імідж», усвідомлюють 
його природу й сутність, приписуючи йому такі характеристики, 
як «цілеспрямований», «комплексне поняття», «оболонка, яку ко-
жен створює сам собі» та інші. Така обізнаність, на нашу думку, 
дає підстави зробити висновок про правильність та актуальність 
нашого дослідження, оскільки очевидно, що поняття «імідж» на 
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сучасному історичному етапі є невід’ємною частиною всіх соці-
альних аспектів життя людини, зокрема й освіти.

Зазначимо, що лише двоє опитуваних наголосили на чітко не-
гативному сприйнятті досліджуваного поняття, яке розглядалось 
ними як «штучне». Інші ж інформанти висловили цілком позитив-
ну оцінку іміджу, використовуючи, наприклад, такі порівняння: 
«гармонійна сполука», «здатність самовираження», «родзинка». 
Загалом для переважної більшості опитаних імідж викладача є 
важливим фактором їхнього сприйняття не тільки власне цієї осо-
би, а й навчального процесу взагалі. П’ятдесят шість із шістдесяти 
респондентів зазначили, що імідж викладача є вагомим чинником, 
який формує їхнє ставлення до предмета, впливає на відвідування 
ними занять і засвоєння матеріалу. Ключовою в цьому аспекті вва-
жаємо таку характеристику, наведену в одній із робот: «Викладач, 
до якого просто приємно йти на пару». Отже, можна припустити, 
що саме ґрунтовне дослідження іміджу викладачів, структури цьо-
го поняття й закономірностей його оптимального конструювання 
може стати наріжним каменем у вирішенні одвічних проблем мо-
тивування студентів, що загострюються в сучасній нестабільній 
ситуації. Проте варто зазначити, що насамперед акцент було зро-
блено на сприйняття викладача на перших парах, які дозволяють 
скласти власну думку щодо певної особистості, її іміджу.

Незважаючи на те, що більшість (92%) опитаних наголошува-
ла на комплексному характері іміджу, провідним чинником цього 
складеного поняття вони все ж таки вважають вербальний (94%). 
Цей фактор, однак, фактично у всіх опитаних супроводжується 
чинником особистісних характеристик, розглядається у взаємодії 
з ним (92%). Власне зовнішність викладачів видається вагомою 
для 82% респондентів, які вважають, що педагог повинен бути 
прикладом для студентів, слідкувати за своєю зовнішністю та 
дотримуватися ділового стилю одягу. Аспект невербальної пове-
дінки був зазначений як найменш значущий (50%). Ключовими 
характеристиками в описах цього чинника стали конгруентність 
(узгодженість із вербальною поведінкою) та помірна кількість 
жестів, на чому наголошувалось окремо.

На нашу думку, наведені результати доводять необхідність 
подальших досліджень іміджу викладачів у системі мотивуван-
ня студентів, привертання їхньої уваги до предмета «Українська 
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мова (за професійним спрямуванням)», який хоч і не вважаєть-
ся фаховим, проте, безумовно, є базовим для їхньої професійної 
підготовки й формування ними комунікативної майстерності, що 
«на три чверті складається зі спілкування мовленнєвого» [4, 10]. 
Емоційна та яскрава мова педагога має захоплювати студентів і 
стимулювати їх до навчально-пізнавальної діяльності. Доброзич-
ливе ставлення викладача до студентів, що ґрунтується на повазі 
й вимогливості до них, також сприяє формуванню мотивації до 
навчання. Викладачу, який викликає довіру, значно легше переко-
нати студента в тому, що пропоновані ним знання є важливими й 
корисними, тобто спонукати його до вивчення дисципліни через 
внутрішні мотивації, оскільки, як зазначає відомий суспільний 
діяч С.І. Вакарчук, «твоя віра – це і є твоя мотивація». Наведені 
результати та подальші розробки для їх поглиблення мають не 
тільки практичну цінність для кожного викладача, а й теоретичну 
значущість у галузях педагогіки, теорії комунікації, іміджелогії й 
інших комунікативних аспектах мовознавства.
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Ануфрієва Н. Д.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКОМОВНИХ  
ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Статтю присвячено складним проблемам перекладу юридичних термінів, 
проаналізовано перекладні термінологічні джерела, розглянуто юридичні 
терміни-відповідники в російській та українській мовах.
Ключові слова: мовно-термінологічна компетенція, юридична терміноло-
гія, термінологічна одиниця, терміносистема, юридичний тезаурус.

Ануфриева Н. Д. Трудности перевода юридических терминов с русского 
языка на украинский. – Статья.
Статья посвящена сложным проблемам перевода юридических терминов, 
проанализированы переводные терминологические источники, рассмотре-
ны юридические термины-соответствия в русском и украинском языках.
Ключевые слова: языковая терминологическая компетенция, юридическая 
терминология, терминологическая единица, терминосистема, юридический 
тезаурус.

Anufrieva N. D. Lost in translation of legal terms from Russian to Ukrainian. – 
Article.
Article is devoted to the complex problems of translation of legal terms, analyzed 
transferable terminological sources considered legal terms, in compliance with 
Russian and Ukrainian languages.
Key words: linguistic competence terminology, legal terminology, terminological 
units, terminological, legal thesaurus.

Процес формування правової терміносистеми в Україні тіс-
но пов’язаний із розвитком і становленням державної мови. Так, 
протягом значного часу в УРСР правові акти були не оригіналь-
ними текстами, а калькованими з російської мови, що спричини-
ло гальмування процесів розвитку української юридичної термі-
нології. Лише після проголошення української мови як державної 
активізується нормотворча діяльність державних органів україн-
ською мовою. На сучасному етапі розвитку юридичної науки над-
звичайної актуальності набувають проблеми юридичної терміно-
логії, зокрема, проблеми перекладу термінів із російської мови 
українською.

© Н. Д. Ануфрієва, 2015
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Актуальність дослідження полягає в тому, що робіт, присвяче-
них перекладу російськомовних юридичних термінів українською 
мовою, у вітчизняному мовознавстві (перекладознавстві) дуже 
мало. Потреба в них із кожним роком зростає. Переклад у праві не 
лише відіграє роль посередника між різними правовими культура-
ми, а й стає невід’ємною складовою такого важливого суспільного 
механізму, як національне та міжнародне право, адже на практи-
ці в процесі перекладу створюються нові еквіваленти, надаються 
професійні коментарі, які впливають на подальший розвиток прав-
ничої думки, сприяють унормуванню правничої термінології. Го-
ловна специфіка юридичного перекладу зумовлюється насамперед 
особливостями правничої мови й комунікації.

Актуальним також є питання щодо залежності правильного 
тлумачення термінів від мовного оформлення документів. Мовне 
питання є актуальним у будь-якому суспільстві. Кожна держава є 
зацікавленою в побутуванні мови, яка буде зрозумілою всім грома-
дянам держави та стане надійним засобом комунікації, управління, 
освіти, судочинства. Стан мови, як і рівень культури, є візитною 
карткою держави. У свою чергу розвинена культура є вагомою оз-
накою високої фахової культури правника. Мовно-термінологічна 
компетентність – найістотніша складова загальної професійної 
компетентності, першооснова фахової ерудиції та культури спіл-
кування. Представників юридичної професії завжди вирізняло 
надзвичайно уважне ставлення до мови, слова, його вживання в 
текстах документів. Склад і структура сучасної юридичної тер-
мінології, її зв’язок і відношення між елементами зумовлюються 
чинною правовою системою, що складається з розгалуженої, проте 
чітко організованої сукупності юридичних понять.

Юридична термінологія як сукупність найменувань правових 
явищ і понять, що функціонують у мовно-правових сферах зако-
нодавства, ділової документації й правничих наук, являє собою 
великий і надзвичайно важливий фрагмент літературного слов-
ника будь-якої національної мови з позиції його соціально-кому-
нікативної та інформаційної значущості [1, 73].

Увага до мови права, юридичної термінології та її функціо-
нування – це ознака рівня розвитку правової держави, нації, її 
свідомості (точніше, правосвідомості), національної, духовної 
культури в різних її проявах (правової, політичної, мовної, інте-
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лектуальної тощо) [2, 52]. Різні аспекти української юридичної 
термінології, у тому числі й складні проблеми перекладу, ста-
ли предметом наукових досліджень Н. Артикуци, Ю. Зайцева,  
Г. Онуфрієнко, Ю. Прадіда, О. Сербенської, С. Толстої, Л. Чулін-
ди, О. Юрчук та інших учених.

Переклад правничих текстів вимагає не лише особливо обе-
режного ставлення до передачі змісту документа, а й ретельного 
добору українських відповідників юридичних термінів. Помил-
ки в перекладі, унаслідок яких змінюється значення, звужується 
чи розширюється сфера застосування визначень і положень до-
кумента, роблять його юридично невідповідним оригіналу. Тому 
й можливість застосування документа в правничій практиці стає 
сумнівною, може призвести до важко передбачуваних наслідків.

Актуалізують зазначену проблему також практичні потре-
би фахівців юридичної галузі (слідчих, дізнавачів, оперативних 
працівників та інших). Не менш важливим є факт, що неточний 
український відповідник російського юридичного терміна (і як 
наслідок – хибне розуміння, тлумачення й застосування законо-
давчих норм) може стати доленосним для людини. Термінологіч-
ні одиниці як словесні знаки [3] мають точно називати юридичні 
поняття, що функціонують у цій терміносистемі, тобто юридич-
ний тезаурус, на думку Г. Онуфрієнко, має будуватися за матема-
тичною суворістю, щоб забезпечити якість юридичного правила 
(цілісність, упорядкованість, точність, ясність) [4, 221]. У зв’язку 
із цим не втрачають актуальності проблеми перекладу терміноло-
гії зазначеної галузі.

Переклад правничих текстів вимагає обережного ставлення 
до передачі змісту документа, ретельного добору українських 
відповідників юридичних термінів. Аналіз перекладних терміно-
графічних джерел дає можливість зробити певні висновки щодо 
українських відповідників, які, на переконання Г. Онуфрієнко, 
«мають бути суворо точними, що посилюється юридичним по-
рядком, і набути рівня «очищеного змісту», щоб їх легко можна 
було розпізнати, а відтак і легко встановити, що вони визначають» 
[5, 222]. Однією з важливих сучасних лінгвістичних проблем є 
добір точних україномовних еквівалентів російськомовних тер-
мінів кримінального, кримінально-процесуального, цивільного 
та інших галузей права, які найточніше відтворювали б семанти-
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ку відповідних понять. Важливою є позиція щодо цього питання 
авторів «Російсько-українського словника правничої термінології 
(труднощі терміновживання)», який є оригінальним як за побудо-
вою, так і за організацією матеріалу. У ньому вперше здійснено 
спробу комплексного вирішення проблеми унормування юридич-
ної термінології, зокрема, науково опрацьовано термінолексику, 
виявлено труднощі її функціонування, умотивовано подано шля-
хи їх усунення, запропоновано можливі варіанти перекладу тер-
міноодиниць [6].

У процесі роботи над законодавчими актами необхідно звер-
тати увагу на неоднозначність вживаної термінології, на непоо-
динокі випадки неправильного вживання українських правових 
термінів, що ускладнює як їх тлумачення, так і застосування. 
Невпорядкована термінологія негативно позначається на якості 
закону, породжує безплідні спори в теорії та на практиці. Так, 
негативним явищем є синонімія юридичних термінів. Якщо в 
загальнолітературній мові синоніміка свідчить про лексичне ба-
гатство мови та є позитивним явищем, то в термінології вона є 
небажаним явищем, оскільки синоніми можуть ускладнювати 
спілкування та призводити до неточного розуміння юридично-
го тексту. Наприклад, російський термін меры пресечения, який 
називає абстрактне юридичне поняття й означає «передбачені 
законом заходи процесуального примусу, що застосовуються до 
обвинуваченого, підсудного, а також засудженого за наявності до-
статніх підстав вважати, що він може уникати слідства або суду, 
перешкоджатиме встановленню істини в справі, вестиме злочинну 
діяльність, а також для забезпечення виконання вироку» [7, 103],  
використовується в кримінальному процесі. У різних переклад-
них термінографічних джерелах наведено такі українські його 
відповідники: заходи запобіжні, заходи присікання [8], запобіж-
ні заходи [9], запобіжний засіб [10], запобіжні заходи, заходи до 
припинення [11]. Найбільш точним доцільно вважати український 
термін запобіжні заходи, оскільки варіант у формі однини запо-
біжний засіб через вербальні складники не відтворює сутності 
юридичного поняття та вживається з порушенням граматичної 
форми. Терміносполука заходи присікання не може бути норма-
тивним варіантом, оскільки віддієслівний іменник присікання, 
що входить до його складу, є русифікованим.
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Вади в доборі відповідника часто трапляються тому, що деякі 
російськомовні терміни неточно відбивають поняття через зміс-
товий зв’язок його з іншими поняттями цієї системи, а тому їх 
абсолютно відповідний (калькований) український термін подво-
ює цю неточність. Наприклад, російський термін предваритель-
ное следствие називає процесуальну слідчу дію, що є «стадією 
кримінального процесу, на якій слідчі збирають, перевіряють та 
оцінюють докази» [7, 89]. У різних фахових джерелах ця термі-
ноодиниця має три українські відповідники: попереднє слідство 
[12; 9; 8], передсудове слідство [10], досудове (попереднє) слід-
ство [11]. Предварительное следствие – це самостійна, конкрет-
но окреслена стадія кримінального процесу, тоді як прикметник 
попередній, що має значення «який здійснюється перед чимось, 
передує чомусь основному, підготовчий», хибно відображає по-
няття, вказуючи на «попередність», підготовчий характер певного 
виду слідства, хоча це і не попередня стадія певного «слідства 
взагалі», і не попередній етап судового слідства. Як передсудове 
слідство, так і судове слідство, маючи спільні ознаки й функції, 
є різними складовими кримінального процесу. Суто ж формальна 
їх відмінність полягає в тому, що перше хронологічно чиниться 
ДО суду, а друге – ПІД ЧАС суду (у процесі судового розгляду). 
Таким чином, точнішим українським відповідником терміна 
предварительное следствие є зафіксована в правничій літературі 
терміносполука передсудове слідство. Проте префікс перед- має 
також додаткове значення «напередодні», що призводить до пев-
ної неточності в переданні означуваного юридичного поняття. 
Тому вмотивовано пропонуємо як український відповідник ро-
сійському предварительное следствие терміносполуку досудове 
слідство, яка і за формою, і логічно співвідноситься з терміном 
судове слідство. Оскільки кожен термін має дефініцію, то точ-
ність його треба перевіряти через сутність дефініції.

У досліджуваній юридичній термінології лінгвістичну увагу 
привертають також базові однослівні російсько-українські від-
повідники. До іменникового абстрактного російського терміна 
доказательство в перекладних словниках наведено два варіанти 
перекладу: довід і доказ [12; 1]. Проте в українській мові ці імен-
ники вживаються з різним лексичним значенням, тому необхідно 
розмежовувати терміни довід як «той, що називає поняття логіки 



55Одеський лінгвістичний вісник

й уживається для означення системи умовиводу», та доказ, що 
називає «юридичне поняття – предмет чи обставину, які свідчать 
про чиюсь провину» [7, 86]. Субстантивований іменниковий ро-
сійський термін арестованный у термінографічних джерелах має 
два українськомовні варіанти перекладу: арештований та зааре-
штований [12; 9; 8]. Ми рекомендуємо вважати точнішим відпо-
відником префіксальний, оскільки своєю морфемною структу-
рою й словотвірною парадигмою він вказує водночас на результат 
завершеної (доконаного виду) процесуальної дії – арешту.

Складний процес розвитку юридичного термінотворення зу-
мовив появу значної кількості правових актів, у яких використо-
вуються терміни, що не відповідають нормам сучасної україн-
ської літературної мови. Наприклад, жилий замість житловий, 
привело (до негативних наслідків) замість призвело. Слід заува-
жити, що проблема вживання русизмів є не лише проявом недо-
сконалості культури мовлення, а й недостатнім розвитком мовних 
ресурсів юридичної термінології.

Таким чином, досліджені базові терміносполуки й однослівні 
терміни-відповідники не завжди засвідчують точність номінації 
терміноодиниць юридичної сфери українською мовою, що най-
частіше пов’язується з неточністю дефініції російськомовного 
терміна. Як показав проаналізований матеріал, неточність росій-
ських та українських відповідників виявляється переважно серед 
терміносполук, проблема добору українськомовного варіанта 
найчастіше пов’язується з атрибутивним компонентом, що мож-
на пояснити тим, що в літературній мові вони часто мають різне 
значення. І словники, і чинні кодекси, і наукова й навчальна літе-
ратура для студентів юридичних спеціальностей містять чимало 
росіянізмів серед українських термінів або такі поняття, до яких 
взагалі не добираються відповідники в українській мові (напри-
клад, рос. выемка – укр. виїмка; рос. поймать с поличным – укр. 
піймати з поличним). Водночас в українській мові на позначення 
цих юридичних понять функціонують питомі відповідники вилу-
чення, зловити на гарячому. Окремий аспект дослідження росій-
сько-українських відповідників у юридичній термінології – це їх 
структурний і частиномовний аналіз у порівняльному аспекті.

Отже, завдяки здійсненому порівняльному аналізу ми дійшли 
висновку, що українська юридична термінолексика на позначення 
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базових юридичних понять потребує подальшого уточнення для 
її унормування й забезпечення відповідності між поняттями та 
їх вербалізованими термінологічними знаками. Це актуально для 
сфер її функціонування (нормативно-процесуальні акти, наукова 
література, підручники, посібники), фіксації (словники, довідни-
ки, державні стандарти) та в навчальному процесі.

Наведений аналітичний матеріал заслуговує на особливу увагу 
в процесі навчання студентів юридичних спеціальностей в укра-
їнських вищих навчальних закладах, оскільки студентам під час 
лекційних, семінарських і практичних занять потрібно презен-
тувати нормативну українську термінолексику або ж, подаючи 
всі українські відповідники, які є в сучасних термінографічних 
джерелах цієї галузі знань, обґрунтовано зазначати найточніший. 
Це є професійним завданням викладачів як мовних, так і випуско-
вих правових кафедр. Актуальною також є підготовка навчальних 
перекладних термінологічних словників із різних галузей права. 
З огляду на те, що професія юриста є багатогранною, охоплює 
такі важливі сфери, як законодавство й законотворення, державне 
управління, юстиція, нотаріат, правничі науки, правова інформа-
ція тощо, а мова права є складною, багаторівневою підсистемою 
літературної мови зі своїми функціонально-стильовими різнови-
дами й жанрами, з багатим запасом специфічних мовних засобів 
(лексичних, фразеологічних, граматичних, стилістичних), цілком 
зрозуміло, що лінгвістична підготовка юриста сьогодні – це до-
сить складний за своїм предметом і змістом, систематично-послі-
довний, творчий навчальний процес, який потребує концентрації 
зусиль як науковця, так і студента. Майбутні юристи опановують 
фахову термінологію протягом усіх років навчання у вищому на-
вчальному закладі. Проте важливо, щоб ця робота набула система-
тичного й цілеспрямованого характеру з перших років навчання, 
ґрунтувалася на чітких наукових і методичних засадах сучасного 
термінознавства, створювала надійний фундамент із теоретичних 
знань і практичних навичок, які потрібні для глибшого розуміння 
й засвоєння правових явищ, правильного осмислення, тлумачен-
ня та формулювання правових форм.
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Дуброва Н. І.

УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА  
СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті проаналізовано проблеми взаємодії мови права України та мови 
європейського права на сучасному етапі адаптації законодавства України 
до права Європейського Союзу. Розкрито деякі аспекти формування термі-
нологічної системи українського права.
Ключові слова: мова права, термінологічна система, глобалізація.

Дуброва Н. И. Украинская юридическая терминологическая система в 
контексте глобализации. – Статья.
В статье анализируются проблемы взаимодействия языка права Украины 
и языка права Европы на современном этапе адаптации законодательства 
Украины к праву Европейского Союза. Освещаются некоторые моменты 
формирования терминологической системы украинского права.
Ключевые слова: язык права, терминологическая система, глобализация.

Dubrova N. І. The terminological system of the Ukrainian law in the context of 
globalization. – Article.
Analyzed are the problems of the interaction between language law of Ukraine 
and language law of Europe at the present stage adaptation of Ukrainian 
legislation to European Union law. Clarified are some aspects of formation of the 
terminological system of the Ukrainian law.
Key words: language law, terminological system, globalization.

У будь-які правові дії чи явища людина вкладає певний зміст, 
оформлюючи його матеріально – словами. Кожне слово, відповід-
но, містить у собі інформацію, яка за допомогою мови зберігаєть-
ся й накопичується, стаючи найважливішим компонентом культу-
ри взагалі та правової культури зокрема. Сучасний світ не може 
існувати в умовах замкнутості правових і мовних культур. Різні 
ідеї, світоглядні та ціннісні установки, що поширюються через 
систему освіти й виховання, спеціальну літературу, ЗМІ, діяль-
ність різноманітних організацій, – усе це циркулює в суспільстві 
як діалог правових культур, унаслідок чого відбувається філіація 
ідей, їх зіткнення та взаємодія не лише в межах однієї держави, а 
й зовні [1]. У ХХІ столітті на перший план висувається проблема 
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правової комунікації, тобто проблема загального праворозуміння 
й сумісної правотворчості. Функціонування національних право-
вих систем у сучасних умовах залежить від багатьох чинників, які 
дозволяють їм, не втрачаючи своєї самобутньої цінності, залуча-
тися до глобалізаційних процесів.

Наприкінці ХХ століття спостерігається активний процес інте-
грації правової системи України в європейський правовий простір 
та її активної участі в загальносвітових і політичних процесах.

Протягом останніх десятиліть до українського лексикону 
стрімко увійшов термін «глобалізація» (від англ. globalization), 
яким стали активно послуговуватися юристи, політики, уче-
ні, журналісти на різних континентах планети. З’явилася низка 
термінів-понять щодо вживання нового терміна – концептуальне 
поле української мови та інших європейських мов («глобалізм», 
«глобаліст», «глобальна проблема», «глобальна стратегія», «гло-
бальна криза», «глобальна мова» тощо).

Хоча термін «глобалізація» вже встиг стати інтернаціональ-
ним, в енциклопедичних словниках досить важко його знайти. 
Так, наприклад, український «Універсальний словник-енцикло-
педія» [2] не фіксує це поняття.

Серед позитивних наслідків глобалізації й інтернаціоналіза-
ції мови відзначаємо такі: розширення світового інформаційно-
го простору, посилення процесів мовної, культурної та право-
вої взаємодії, забезпечення пересічному громадянину доступу 
до інформації тощо. Водночас глобалізація сприяє утверджен-
ню потужних цивілізаційних систем, які поступово витісняють 
слабші системи. Важливою передумовою транскордонної кому-
нікації є вибір мови, якою вона здійснюється. На роль засобів 
цієї комунікації претендують так звані світові мови, насамперед 
англійська. За різними оцінками нею послуговуються від 400 до 
800 мільйонів людей.

Вибір англійської мови на роль провідної мови міжнародного 
спілкування (глобальної мови) зумовлюється як внутрішніми, так 
і зовнішніми чинниками. Слід відзначити її раціональну будову, 
багатство словникового складу, який дозволяє створювати роз-
галужені терміносистеми. Також англійська мова асоціюється з 
демократичним англомовним світом. Усе це забезпечує їй висо-
кий престиж в очах мовця. Функцію засобів мови міжнародного 
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спілкування виконують також французька, іспанська, арабська, 
португальська та російська мови.

Інтеграція до Європейського Союзу є одним із пріоритетних 
напрямів зовнішньої політики України. Гармонізація законодав-
ства на сьогодні є об’єктивно необхідним кроком для підготовки 
вступу в Європейський Союз (далі – ЄС).

Термін «гармонізація законодавства» з’являється в текстах 
українських правових актів після ратифікації Угоди про партнер-
ство й співробітництво між Україною та Європейським Союзом. 
Однією з вимог цього міжнародного договору є досягнення від-
повідності національного законодавства праву ЄС у пріоритет-
них сферах.

Початковим етапом гармонізації законодавства України з євро-
пейським правом є уніфікація термінології. Цілком імовірно, що 
процес гармонізації законодавства слід починати з юридичної тер-
мінології. Чіткий понятійно-категоріальний апарат є дуже важли-
вим, якщо законодавець ставить за мету уніфікацію, гармонізацію 
або зближення законодавства, його відповідність європейським 
стандартам і традиціям. Вироблення сталої системи юридичних 
понять і термінів є необхідною умовою, одним із пріоритетних на-
прямів правового реформування. Лише така система може забез-
печити зближення законодавства, його одноманітне тлумачення, а 
також правильне застосування правових норм. Саме поняття «гар-
монізація законодавства» також є термінологічною проблемою. У 
вітчизняній науці й практиці це поняття також називають «адап-
тацією», «імплементацією», «апроксимацією», «наближенням», 
«зближенням», «встановленням еквівалентних норм». На сьогодні 
українські вчені використовують поняття «адаптація» й «гармо-
нізація» законодавства як синоніми. Відповідно до положень Стра-
тегії інтеграції України до Європейського Союзу адаптація полягає 
в зближенні законодавства України та сучасного європейського 
права. Вона передбачає реформування правової системи України з 
метою узгодження її з європейськими стандартами.

У зв’язку із цим, згідно з документами ЄС, адаптація зако-
нодавства має проводитися не в усіх галузях права, а лише в 
пріоритетних, насамперед тих, що регулюють підприємницьку 
діяльність, захист конкуренції, банкрутство, захист прав інте-
лектуальної власності, митне регулювання, транспорт і зв’язок, 
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стандарти й сертифікацію, охорону здоров’я тощо. Згідно із Зако-
ном України «Про Загальнодержавну програму адаптації законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу» перед-
бачається розробка глосарія термінів acquis communautaire для 
адекватності їх розуміння й уніфікованого застосування в проце-
сі адаптації, проведення порівняльно-правового дослідження від-
повідності законодавства України acquis Європейського Союзу в 
пріоритетних сферах, здійснення перекладу українською мовою 
в цих сферах, створення загальнодержавної інформаційної мере-
жі з питань європейського права.

На сьогодні заходи, передбачені першим етапом адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС, майже повністю реалізовано.

2007 року за редакцією В. Єрмоленка було укладено «Англій-
сько-німецько-французько-український словник термінології 
Європейського Союзу» [3]. Істотною рисою цього словника є 
багатомовність. Сучасний Європейський Союз, який об’єднує  
27 європейських країн, має 23 офіційні мови, кожна з яких позна-
чає частину багатої та розмаїтої культури ЄС. Термінологія ЄС 
також сформувалася не з огляду на одну мову, часто вона була 
результатом не лише політичних, економічних і соціальних, а й 
лінгвістичних компромісів.

Англійські, німецькі та французькі версії було взято з офіцій-
них текстів Європейського Союзу (джерел первинного й вторин-
ного права, офіційних багатомовних словників ЄС та офіційних 
прес-релізів інституцій ЄС). Словник став результатом терміно-
логічної роботи проекту «Лабораторія наукового перекладу» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння На-
ціонального університету «Києво-Могилянська академія».

Серед розглянутих термінів європейського права питому 
групу складають двокомпонентні сполуки: консолідована вер-
сія, бюджетна процедура, торговельний баланс, цивільна криза, 
запобігання конфлікту тощо. Одним зі шляхів утворення нових 
термінів є складання слів: держава-бенефіціар, країна-кандидат, 
держава-голова ЄС тощо. Труднощі перекладу викликають появу 
термінів-синонімів: вільне переміщення/пересування, домінант-
не/домінівне становище, презумпція безвинності/невинуватості, 
правова колізія/колізія норм, бенефіціари/вигодонабувачі, ринки 
облігацій/ринки бондів тощо. Достатньо продуктивним є префік-
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сальний і суфіксальний способи творення юридичних термінів 
європейського права: співдоповідач, транскордонна злочинність, 
антимонопольне право, твіннінг, мейнстримінг, бенчмаркінг. Слід 
навести поодинокі випадки використання фразеологізму як тер-
міна (криза/політика порожнього крісла) та порушення орфогра-
фічних норм українського правопису (Пан’Європа/Паневропа). 
Що стосується терміна «acquis communautaire», то він у перекладі 
є проблемним, тому використовується в оригіналі – англійською 
мовою (приблизний переклад – «доробок Спільноти»). Таким чи-
ном, аналізуючи «Англійсько-німецько-французько-український 
словник термінології Європейського Союзу», можна зробити 
висновок, що творення юридичних термінів в умовах сучасно-
го поступового процесу адаптації законодавства України до єв-
ропейського права відбувається внаслідок мовної конвергенції 
(збільшення кількості загальних рис двох чи декількох мов через 
запозичення) на різних рівнях (лексичному, морфемному, сло-
вотворчому, лексико-семантичному).

Багатство правової картини світу – одне з яскравих підтвер-
джень цінності потенціалів світової спільноти. Кожна країна на-
копичила та зберегла, примножила свої правові концепції, тради-
ції правової й мовної культури, специфічні юридичні інститути. 
Тобто в кожного народу є своя правова й мовна «візитівка». І хоча 
закону притаманний національний характер, проте право за сво-
єю природою має транснаціональний характер [4].

Отже, національні правові та мовні системи не існують ізо-
льовано, вони взаємодіють одна з одною, ведуть нескінченний 
культурний діалог. Те, що видано, написано й застосовано однією 
державою, може вплинути безпосередньо на способи тлумачен-
ня права в іншій країні зі схожими традиціями та структурою. 
Мовна система окремої держави, як і правова, зазнає постійного 
тиску з боку фрагментів інших мовних і правових культур, дис-
курсів, текстів, процедур, мовних і правових конструкцій. Цілком 
імовірно, що за таких умов особливої уваги потребує вивчення 
нормативності мови, наявних іншомовних конструктів, правової 
стилістики, характерної для різних правових сімей і законодав-
ства груп або окремих держав.

Мова та право є органічно взаємодіючими системами, що роз-
виваються й формують одна одну. Правниче мовотворення доз-
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воляє розкрити з лінгвістичних позицій (лексичних, стилістич-
них, граматичних, лексикографічних тощо) процес формування 
мови закону як органічної частини національної мови [5]. Внесок 
іншої системи права або декількох систем права в становлення 
нової правової системи завжди існує, «нізвідки» або лише «із са-
мої себе» правова система держави не виникає. Те ж стосується 
й мови права. Цим підкреслюється спільність ознак правових і 
мовних систем, які серед чинників свого виникнення мали також 
акультурацію, тобто руйнування замкнутості культур, та запози-
чення елементів системи «батьків» у систему «новонароджену». 
Історія великих правових систем починається, як правило, саме із 
запозичення (афінське, римське, західне право тощо). Воно може 
відбуватися через окремі правові інститути, елементи юридичної 
техніки й практики правозастосовної діяльності. Має місце також 
запозичення правових принципів, правових ідей. Мовні ж фра-
гментарні запозичення називаються мовною інтерференцією [6]. 
Цілком імовірно, що щодо мови права їх можна назвати правовою 
мовною інтерференцією (далі – ПМІ), яку доцільно визначити як 
зміни в мовній системі внаслідок правової акультурації. Вважає-
мо, що процеси інтерференції в мові та акультурації в праві ма-
ють спільне (якщо не тотожне) підґрунтя – зміни однієї системи 
внаслідок впливу більш розвиненої.

Слід зауважити, що фрагментарна правова акультурація та ПМІ 
є поширеним явищем, що виникає в межах постійного діалогу пра-
вових систем і правових культур. Однак перенесення ідей з однієї 
системи в іншу (або правову, або мовну) вимагає їх ретельного ана-
лізу на сумісність. Для досягнення успішного результату правовий 
і мовний інститути, узяті з однієї системи й перенесені в іншу, по-
винні поєднуватися із цією системою, а не відторгатися нею. Тобто 
кожна правова культура має бути здатною до інновацій. Українська 
юридична термінологічна система останнім часом розвивається 
трьома напрямами, створюючи національну юридичну терміно-
логію на українському ґрунті, інтерферуючи елементи російської 
юридичної терміносистеми внаслідок уніфікації мови права країн 
зі спільною правовою культурою та адаптуючи мову вітчизняного 
права до мови права ЄС. Тому будь-які запозичення є виправдани-
ми лише за умови гармонізації вітчизняного правового й мовного 
спадку з європейською мовою права.
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Стрій Л. І.

ПЕРФОРМАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ  
В РИТУАЛЬНИХ ЖАНРАХ  

УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Статтю присвячено дослідженню перформативних мовленнєвих актів, 
що представлені в ритуальних текстах українського політичного дискур-
су, а саме в привітаннях та інавгураційній промові. Проаналізовано типи 
мовленнєвих актів із перформативними дієсловами та окреслено специфіку 
перформативності ритуальних жанрів української політичної комунікації.
Ключові слова: політичний дискурс, ритуальний жанр, політичне вітання, 
інавгураційна промова, перформатив.

Стрий Л. И. Перформативные речевые акты в ритуальных жанрах 
украинского политического дискурса. – Статья.
Статья посвящена исследованию перформативних речевых актов, ко-
торые представлены в ритуальных текстах украинского политического 
дискурса, а именно в поздравлениях и инаугурационной речи. Проанализи-
рованы типы речевых актов с перформативными глаголами и очерчена 
специфика перформативности ритуальных жанров украинской полити-
ческой коммуникации.
Ключевые слова: политический дискурс, ритуальный жанр, политическое 
поздравление, инаугурационная речь, перформатив.

Striy L. I. Performative speech acts of ritual genres Ukrainian political 
discourse. – Article.
The article investigates the performative speech acts, which are represented in 
the ritual texts Ukrainian political discourse – congratulations and inaugural 
speech. Analyzed the types of speech acts with performative verbs and outlined 
the specifics of performativity of ritual genres Ukrainian political communication.
Key words: political discourse, ritual genre, political congratulations, inaugural 
address, performative.

Актуальність статті зумовлена потребою ґрунтовного аналізу 
ритуальних аспектів української політичної комунікації в лінг-
вопрагматичному аспекті. Останнім часом антропозорієнтовані 
розвідки українських науковців зосереджено на лінгвопрагматич-
ному висвітленні мовних одиниць (Ф. С. Бацевич, Н. В. Кондра-
тенко, С. Т. Шабат-Савка й ін.). Проте саме політичний дискурс, 
для якого прагматичний компонент є найвагомішим, розглянуто 
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меншою мірою, ніж інші типи дискурсів. При цьому вивчення 
мовленнєвих актів політичного дискурсу також представлено ок-
ремими науковими дослідженнями, здебільшого виконаними на 
матеріалі інших мов (О. С. Іссерс, Л. Л. Славова, О. Й. Шейгал, 
А. П. Чудінов та ін.).

Мета статті – проаналізувати специфіку функціонування пер-
формативних мовленнєвих актів у ритуальних жанрах україн-
ського політичного дискурсу. Мета зумовила розв’язання таких 
завдань: окреслити ритуальний характер політичного дискурсу, 
визначити ритуальний жанр політичної комунікації, простежити 
специфіку вживання мовленнєвих актів різних типів у ритуаль-
них політичних жанрах, виявити особливості функціонування 
перформативів в аналізованому матеріалі.

Об’єкт дослідження – тексти інавгураційних промов і ново-
річних звернень українських президентів (1999–2014 роки), пред-
мет – перформативи й мовленнєві акти ритуальної комунікації в 
політичному дискурсі.

Українська політична комунікація реалізована через низку 
текстоутворювальних параметрів, серед яких особливе місце на-
лежить ритуалізації. Н. В. Кондратенко виокремлює такі ознаки 
ритуалізації політичної комунікації: зумовленість хронотопа, ви-
значеність учасників, етикетність вербального складника, регу-
лярність або періодичність, значущість для конкретного соціуму 
[5, 38]. Зумовленість хронотопа пов’язана із закріпленим місцем і 
часом проведення ритуалу, тому змінити ці параметри не можна: 
будь-які зміни повинні бути мотивовані та сприяти посиленню 
значущості ритуалу. Визначеність учасників насамперед стосу-
ється активних суб’єктів, які проводять ритуальні дії та беруть 
участь у комунікативно важливих подіях, аудиторія ритуалів 
може змінюватися. Етикетність вербального складника вказує на 
використання в ритуалі таких текстів, що підпорядковані законам 
етикетного спілкування: містять рамкові елементи, оптативну ча-
стину тощо. Регулярність або періодичність проведення ритуалу 
в політичній комунікації може бути визначено на законодавчому 
рівні або пов’язано з регулярними чи святковими ритуальними 
діями. Остання ознака визначає унікальність і вагомість ритуалів 
для кожного суспільства, хоч деякі ритуали характерні одночасно 
для різних спільнот або держав.
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Традиційно в політичній комунікації виокремлюють такі ри-
туальні жанри, як інавгураційна промова й новорічне звернення 
президента. Вони мають яскраво виражений перформативний 
характер, що зумовлено фатикою ритуалізації. На мовному рів-
ні перформативність було описано в межах теорії мовленнєвих 
актів, зокрема поняття перформатив уперше запроваджено в пра-
ці Дж. Остіна «Слово як дія» [7], що стала своєрідним програм-
ним твором лінгвопрагматики. Насамперед було обґрунтовано 
поняття мовленнєвого акту, який на сучасному етапі тлумачать 
як «цілеспрямовану мовленнєву дію, яку здійснюють відповід-
но до принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у 
конкретному суспільстві; одиницю нормативної соціомовленнє-
вої поведінки, яку розглядають у межах прагматичної ситуації»  
[2, 131]. Одним із засадничих понять лінгвопрагматики став пер-
форматив, що походить від англ. to perform – виконувати. Перфор-
мативні висловлення, за Дж. Остіним, не описують чи коментують 
події або факти дійсності, а безпосередньо є діями, тому вимова 
перформативного висловлення тотожна виконанню відповідної 
дії. Дж. Остін пропонує виокремлювати перформативні дієсло-
ва, які поділяє на відповідні групи залежно він комунікативного 
наміру (інтенції) мовця. У лінгвопрагматиці перформативними 
висловленнями називають розповідні речення з перформатив-
ними дієсловами у формі 1-ої особи теперішнього часу дійсного 
способу, що не описують, а називають дію [3, 38]. Узагальнюю-
чи теоретичні опрацювання визначення перформативних дієслів, 
дослідники наводять такі ознаки: еквіакціональність (рівнознач-
ність дії – провідна ознака перформативів); неверифікованість 
(неможливість застосування критеріїв істинності/хибності); авто-
референтність (перформатив посилається сам на себе); автономі-
нативність (перформативний мовленнєвий акт описує себе); екві-
темпоральність (збіг часу мовлення і перформативного дієслова); 
компетентність (наявність повноважень у мовця); відповідна лек-
сична та граматична вираженість. Н. В. Кондратенко, аналізуючи 
перформативи в політичній комунікації, зазначає, що «на перший 
план виступає критерій компетентності мовця: політичні лідери 
виголошують промови, що переважно є діями: обіцяють, вітають, 
запрошують як офіційні особи, тому їх слова не номінально, а 
реально виступають діями» [4, 120]. Проте в ритуальних жанрах 
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політичного дискурсу перформативність переважає над описові-
стю й характерологічністю, тому перформативні мовленнєві акти 
визначають загальну специфіку ритуалізації політичного дискур-
су на мовленнєвому рівні.

Перформативними за своєю сутністю є ритуальні тексти при-
вітань, що поширені насамперед у президентській політичній ри-
ториці. У політичній комунікації привітання відповідає правилам 
PR-текстів: має обов’язкові рамкові елементи – звернення до адре-
сата й підпис першої особи, конгратуляційну частину (причину та 
власне вітання), констатувальну й оптативну частини (власне по-
бажання) [6, 193]. Жанр привітання є текстовим віддзеркаленням 
ритуальної поведінки, тобто маніфестує ритуальну комунікацію в 
ситуації урочистої події в житті суб’єкта або колективу. За етикет-
ними правилами Президент України вітає як своїх співвітчизників, 
так і зарубіжних колег або інші народи зі знаковими святковими 
подіями. Перформативність привітання зумовлена комунікатив-
ною ситуацією його виголошення: етикетність комунікації та її 
конвенційний характер визначає й використання відповідних пер-
формативів із дісловами вітати, привітати, бажати, зичити 
тощо, напр., зі святкових привітань Президента України: Щиро 
вітаю вас зі 100-річчям Житомирського військового інституту 
імені С. П. Корольова; Щиро вітаю вас із початком роботи фо-
руму, що зібрав представників активних і впливових громадських 
об’єднань держави, які підтримують розбудову громадянського 
суспільства в Україні; Дорогі друзі! Бажаю вам та вашим сім’ям 
миру та щастя, благополуччя й родинного тепла; Бажаю всім вам 
плідної дискусії, цікавих ініціатив, взаєморозуміння та успіхів у по-
ширенні ідей миру; Дякую вам за добрі справи, небайдужі серця та 
безмежну любов до рідного краю. Зазначені перформативні дієсло-
ва представлені в одному з обов’язкових елементів вітання як жан-
ру – конгратуляційній частині. Ця частина містить характеристику 
події та власне вітання, тому в політичних вітаннях здебільшого 
вербалізована в межах одного висловлення, де політичний суб’єкт 
(у нашому випадку Президент України) указує на урочисту подію 
й вітає з нею адресата. Такі привітання можуть бути адресовані 
конкретним особам, видатним політичним і культурним діячам 
нашої країни та інших держав, напр.: Шановний Борисе Євгено-
вичу! Сердечно вітаю Вас із Днем народження. Прийміть слова 
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глибокої шани й поваги (Вітання Президента України президенту 
Національної академії наук України Б. Є. Патону з днем народжен-
ня); Шановна пані Федеральний канцлер! Прийміть мої сердеч-
ні вітання з нагоди Вашого ювілею (Вітання Президента Украї-
ни Федеральному канцлеру Федеративної Республіки Німеччина  
А. Меркель із нагоди ювілею); Ваша Високоповажносте! При-
йміть мої найщиріші вітання з нагоди Вашого Дня народження 
(Вітання Президенту Держави Ізраїль у 2007–2014 роках Ш. Пе-
ресу з нагоди дня народження). Адресатом ритуальних привітань 
також стають групи людей, зокрема коли йдеться про вітання з 
історичними подіями, професійними та національно важливими 
подіями в житті країни, напр.: Шановні друзі! Щиро вітаю всіх, 
хто нині зібрався в серці козацького краю – славній гетьманській 
столиці Чигирині (Вітання Президента України учасникам урочи-
стостей, присвячених 365-й річниці утворення Української козаць-
кої держави); Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас зі святом 
світла – Ханукою (Вітання Президента України євреям України зі 
святом Ханука); Шановні військовослужбовці, працівники Зброй-
них Сил України! Дорогі ветерани! Сердечно вітаю вас із Днем 
Збройних Сил України (Вітання Глави держави військовослужбов-
цям, працівникам і ветеранам із Днем Збройних Сил України).

Також перформативні дієслова наявні в іншій частині – опта-
тивній, де вказують на побажання. На думку С. Т. Шабат-Савки, 
«побажальну семантику найбільш адекватно передає перформа-
тивне дієслово бажаю» [9, 344], напр.: Бажаю всім незламної 
волі, надійного родинного тилу та нових звершень у благород-
ній справі служіння Україні; Бажаю Вам, Ваша Високоповаж-
носте, міцного здоров’я, нових успіхів у державній діяльності, 
а дружньому японському народу – миру та процвітання. Проте 
для вираження побажань у ритуальних текстах вживають також 
дієслово зичити, напр.: Зичу Вам міцного здоров’я, довголіття 
та творчого натхнення; У ці радісні дні щиро зичу вам, вашим 
рідним і близьким міцного здоров’я, родинного затишку та миру. 
Перформативи, представлені в конгратуляційній та оптативній 
частинах політичних привітань, посилюють їх ритуальний харак-
тер, оскільки є вербальним вираженням мовленнєвих ритуалів.

Однак у вітальних текстах представлені не лише перформа-
тиви ритуальної семантики, а насамперед інші типи семантич-
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них перформативів, зокрема таких, що виражають різноманітні 
мовленнєві та розумові дії, хоч уналежнення цієї групи дієслів до 
перформативів і є суперечливим, напр.: Висловлюю щирі спів-
чуття всім рідним і близьким загиблих героїв. Світла пам’ять 
про них навіки житиме в наших серцях; Висловлюю найщиріші 
вітання педагогам і батькам, знання, досвід і підтримка яких 
завжди вселяють упевненість, допомагають правильно визна-
чити життєві пріоритети. У таких випадках перформативне 
значення є імпліцитним, воно виражене не за допомогою відпо-
відних перформативних дієслів, а презентоване словосполучен-
ням «дієслово мовлення + віддієслівний іменник перформативної 
семантики», тому легко трансформується в перформатив: вислов-
люю співчуття – співчуваю, висловлюю вітання – вітаю, вислов-
люю шану – шаную тощо.

Ф. С. Бацевич визначає мовленнєві акти, які мають головну 
ознаку перформативів – рівнозначність дії, як «прагматичні пер-
формативи» [1, 139–144], що виражають емоційні, вольові, етич-
ні, естетичні тощо вияви мовної особистості. Такі прагматичні 
перформативи є частотними й у політичних ритуальних текстах, 
напр.: Сподіваюся на продовження плідної співпраці та стра-
тегічної взаємодії між нашими державами, а також всебічне 
зміцнення традиційних українсько-китайських відносин дружби 
й партнерства на благо двох країн; Вірю, що завдяки таким яко-
стям, як мужність, благородство й великодушність, ви зможете 
здобути ще не одну перемогу; Очікую на продовження найближ-
чим часом нашого дієвого діалогу заради відновлення миру й без-
пеки на Європейському континенті, а також поглиблення тра-
диційно дружніх українсько-литовських відносин. Проте вони не 
виражають ритуальний характер політичних привітань, а загалом 
презентують перформативність політичної комунікації, що тяжіє 
до посилення вербальної акціональності. Використання прагма-
тичних перформативів у політичному дискурсі актуалізує харак-
теристику інтерактивності: політична комунікація за таких умов 
сприймається адресатами у форматі «обличчям-до-обличчя» або 
«тут і тепер» [1,139]. Проте перевага в політичних привітаннях 
надається саме перформативам ритуальної семантики.

Інший ритуальний жанр політичної комунікації – інавгура-
ційна промова – містить семантичні перформативи різних типів. 
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Інавгураційна промова як жанр політичної комунікації має пер-
формативний характер, оскільки ґрунтується на мовленнєвому 
акті «клятва». Цей текст одночасно є актом вступу президента на 
посаду, тому характеризується перформативністю. У ньому пред-
ставлено мовленнєві акти таких типів:

– комісиви: Присягаю, ми змінимо українське життя  
(В. А. Ющенко); Присягаю, кожен зможе вчити дитину мовою 
батьків (В. А. Ющенко); У відповідь гарантую, по-перше, звіль-
нення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках не має 
крові українських воїнів та мирних людей (П. О. Порошенко); 

– директиви: ...я закликаю Верховну Раду підтримати мої 
зусилля, спрямовані на створення прозорої, ефективної й відпо-
відальної системи державного управління, здатної працювати 
з Президентом у синхронному режимі (В. Ф. Янукович); Прошу 
вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто поліг за волю й 
незалежність України (П. О. Порошенко); Наполегливо закликаю 
всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її (П. О. Порошенко)

– експресиви: Дякую моїй мамі Варварі Тимофіївні за любов 
і молитву, що вберегли мене. Прошу в неї вибачення за всі болі, 
які довелось витримати її материнському серцю й особливо в ос-
танні чотири місяці (В. А. Ющенко); Дякую українському народу 
за його віру, дякую всім і кожному, хто відгукнувся на мої слова 
«Вірю в Україну, знаю свій обов’язок, разом ми переможемо!»  
(В. А. Ющенко); Складаю щиру подяку українському народові за 
активність і державницький підхід на виборах, за розуміння й під-
тримку діючого Президента (Л. Д. Кучма); Висловлюю вдячність 
вітчизняним і міжнародним спостерігачам, журналістам, усім, 
хто сприяв вільному й демократичному волевиявленню українсько-
го народу (Л. Д. Кучма); Ми добром і повагою вітаємо всіх наших 
сусідів і на Сході, і на Заході (В. А. Ющенко). В останньому випад-
ку маємо значення узагальненості, виражене формою множини, 
проте це не впливає на перформативність висловлення;

– репрезентативи: Я засвідчую своє розуміння позиції всіх 
співгромадян незалежно від того, якою вона є (Л. Д. Кучма);  
Я наголошую: цю особливу роль у реформуванні системи дер-
жавного управління бачу в Парламенті (В. Ф. Янукович); Попри 
це я вважаю, що державу можна не лише врятувати від соці-
ально-економічного колапсу, а й швидко вивести на шлях при-
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скореного розвитку (В. Ф. Янукович); Ставлю на перше місце 
людський, соціальний вимір, яким нам до цього часу доводилося 
з різних причин жертвувати (Л. Д. Кучма); Вбачаю в цьому чи 
не найважливіший фактор зміцнення держави, цивілізованості 
влади, побудови громадянського суспільства (Л. Д. Кучма).

У проаналізованих текстах відсутня лише група декларативів, 
що «змінюють стан справ у світі й є успішними лише в тому разі, 
якщо мовець наділений відповідними повноваженнями» [8, 115]. 
Вважаємо, що це зумовлено тим, що президент лише складає 
присягу народу, тому ще не має підстав реалізувати своє право 
на здійснення державної влади саме в інавгураційній промові, 
оскільки отримує це право після завершення ритуалу інавгурації. 
Серед інших типів мовленнєвих актів переважають комісиви, що 
містять обіцянки, та експресиви, які переважно виражають подя-
ку президента тим, хто його підтримав.

Як і в привітальних політичних текстах, в інавгураційній про-
мові вживають прагматичні перформативи, зокрема вони харак-
терні для промов В. Ф. Януковича та Л. Д. Кучми. В інавгурацій-
ній промові В. Ф. Януковича переважають дієслова розумової та 
емоційної дії, напр.: Я знаю, що і як слід робити (В. Ф. Януко-
вич); Я розумію, що наздогнати індустріально розвинуті країни 
вкрай складно (В. Ф. Янукович); Я сподіваюся на вашу підтрим-
ку, а також на підтримку міжнародної спільноти, яка прагне 
бачити нашу країну сильною та стабільною (В. Ф. Янукович). 
А в промові Л. Д. Кучми переважають дієслова мовлення й розу-
мової дії, напр.: Тому акцентую увагу лише на окремих, вузлових 
моментах (Л. Д. Кучма); Сподіваюся, що вона буде й надалі вико-
нувати своє суспільне призначення та громадянське покликання 
як активний фермент нації, основа її духовного середовища, про-
відник національної ідеї й національної волі, злагоди, примирення 
та творення (Л. Д. Кучма). Наявність прагматичних перформа-
тивів посилює інтерактивний характер інавгураційної промови, 
актуалізуючи чинник адресата в ній. Проте основна роль нале-
жить семантичним перформативам, що передають акціональність 
ритуальних політичних звернень.

В окремих випадках для вираження перформативного значен-
ня в інавгураційній промові використовують не дієслова-перфор-
мативи у формі 1-ої особи однини (або множини) у разі узагальне-
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ної позиції мовця, а словосполучення «перформативне дієслово +  
віддієслівний іменник (знахідний або родовий відмінок)», як і 
в текстах привітань, напр.: У контексті зміцнення національної 
безпеки я надаю особливого значення боротьбі з корупцією та 
злочинністю (Л. Д. Кучма); У широкому плані я ставлю для себе 
завдання змістити в економічну й соціальну площини центр ваги 
всіх державних та суспільних справ (Л. Д. Кучма). При цьому в 
інавгураційній промові такої форми набувають не лише семан-
тичні, а й прагматичні перформативи.

Отже, у ритуальних жанрах політичного дискурсу – вітальних 
та інавгураційних промовах українських президентів – функці-
онують перформатвині мовленнєві акти, що посилюють акціо-
нальність та інтерактивність політичної комунікації. У текстах 
привітань перформативи насамперед вжито в конгратуляційній та 
оптативній частинах, це дієслова власне ритуальної семантики: 
вітати, привітати, бажати, побажати, зичити. У поодиноких 
випадках ми зафіксували інші перформативи, серед яких перева-
жають прагматичні, а не семантичні. В інавгураційній промові 
представлено перформативні мовленнєві акти ширшого діапазо-
ну, зокрема які репрезентують мовленнєві такі акти, як комісиви, 
директиви, експресиви та репрезентативи. Меншою мірою пред-
ставлені прагматичні перформативи, це характерно для промов  
Л. Д. Кучми та В. Ф. Януковича. Крім власне перформативних 
дієслів, у ритуальних текстах використовують синтаксичні кон-
струкції «дієслово + іменник», що в сукупності мають перформа-
тивне значення. Зважаючи на це, зазначимо, що перформативні 
мовленнєві акти скеровані на актуалізацію ритуального характе-
ру цих жанрів політичного дискурсу.
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Завальська Л. В.

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБРАЗИ  
ЯК КОМУНІКАТИВНОЇ ТАКТИКИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті висвітлено лінгвопрагматичні особливості комунікативної взає-
модії політиків у ситуації інтерактивного спілкування, зокрема, виявлено 
вербальні засоби реалізації агресивної комунікативної поведінки. Проаналі-
зовано комунікативну тактику образи як одного з прийомів репрезентації 
стратегії дискредитації, представлено мовні засоби вираження образи в 
політичному дискурсі.
Ключові слова: політичний дискурс, комунікативна стратегія, комуніка-
тивна тактика, інтенція, тактика образи.

Завальская Л. В. Лингвопрагматический потенциал оскорбления как 
коммуникативной тактики в украинском политическом дискурсе. – 
Статья.
В статье освещены лингвопрагматические особенности коммуникатив-
ного взаимодействия политиков в ситуации интерактивного общения, в 
частности, обнаружены вербальные средства реализации агрессивного 
коммуникативного поведения. Проанализирована коммуникативная такти-
ка оскорбления как одного из приемов репрезентации стратегии дискреди-
тации, представлены языковые средства выражения оскорбления в поли-
тическом дискурсе.
Ключевые слова: политический дискурс, коммуникативная стратегия, ком-
муникативная тактика, интенция, тактика оскорбления.

Zavalska L. V. Linguopragmatic potential abuse as a communicative tactics in 
the Ukrainian political discourse. – Article.
The article highlights the features of communicative interaction linguopragmatic 
political situation in interactive communication, in particular, found a means 
of implementing an aggressive verbal communicative behavior. Analyzed 
communicative tactics abuse as one of the techniques of representation strategy to 
discredit presented linguistic means of expression of insults in political discourse.
Key words: political discourse, communication strategy, communication strategy, 
intention, tactics insults.

Українська політична комунікація перебуває в центрі уваги 
дослідників останнім часом. Проте лінгвопрагматичний аспект, 
незважаючи на поодинокі розвідки таких науковців, як Ф. Баце-
вич, Л. Славова, Н. Кондратенко та інші, значною мірою потре-
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бує комплексного вивчення. Натомість у зарубіжній політичній 
лінгвістиці проблему реалізації комунікативних стратегій і так-
тик висвітлено досить ґрунтовно в працях О. Іссерс, О. Парши-
ної, О. Шейгал, А. Чудінова та інших авторів. З огляду на це 
одним із найактуальніших напрямів сучасної української полі-
тичної лінгвістики є лінгвопрагматика політичного дискурсу, що 
й визначає актуальність нашої публікації.

Мета статті – виявити особливості вербальної презентації ко-
мунікативної тактики образи в комунікативній ситуації агресив-
ної інтерактивної взаємодії українських політиків. Її досягнення 
потребує вирішення таких завдань: окреслення сутнісних рис 
образи як мовленнєвого акту, з’ясування лексичних і граматич-
них засобів репрезентації образи в українському політичному 
дискурсі, аналізу лінгвопрагматичних особливостей образи в 
політичному дискурсі.

Об’єкт дослідження складає комунікативна тактика образи в 
політичному дискурсі, а предмет – мовні засоби вираження обра-
зи в українському політичному дискурсі.

Матеріалом для аналізу слугували записи українських полі-
тичних ток-шоу 2012–2015 рр., що виходили в прямому ефірі, як 
зразки спонтанного усного політичного мовлення.

На думку Г. Кусова, мовленнєвий акт «образа» – це такий «ста-
тусно-зв’язаний іллокутивний акт, який призводить до моделі по-
ведінки, за якої відбувається зсув сформованого в процесі соціа-
лізації гармонійного балансу відносин між максимою соціальної 
репрезентації мовної особистості та максимою соціальної самоі-
дентифікації мовної особистості» [6, 4]. Правила комунікативної 
поведінки, або комунікативного кодексу мовної особистості, пе-
редбачають, що мовець прямо не маніфестує свої наміри, а дотри-
мується встановлених правил, втілених у готових формулах спілку-
вання, які зафіксовані в мовній свідомості. Комунікативний кодекс 
становить складну систему принципів, що регулюють мовленнєву 
поведінку обох сторін у ході комунікативного акту. Базовими кате-
горіями, які регулюють спілкування й формують комунікативний 
кодекс, є комунікативна мета та комунікативний намір. Комуніка-
тивна мета визначається мовною стратегією, а намір – тактикою.

Отже, з позиції лінгвопрагматики образа становить специфіч-
ний мовленнєвий акт або комунікативну тактику. Як мовленнєвий 
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акт образа має обов’язковою умовою комунікативну скерованість 
мовлення, комунікативні настанови мовця пов’язуються з вве-
денням негативної характеристики співрозмовника. Призначення 
мовленнєвого акту образи А. Баранов визначає так: «Негативна 
характеристика вводиться в спільне поле зору мовця й слухача та 
надається слухачу» [1, 541]. Зрозуміло, що будь-який мовленнє-
вий акт є адресованим співрозмовнику, проте образа містить не 
просто адресовану негативну характеристику, а «загрозу» «стату-
су обличчя» (термін Ф. Бацевича [2]).

У російській лінгвопрагматиці наголошують на розрізненні 
лінгвістичного й соціального тлумачення поняття образи. Так,  
Г. Кусов розрізняє такі значення лексеми «образа»:

1) образа – це свідоме порушення конвенційних правил, 
оскільки згідно з комунікативним кодексом особистість зобов’я-
зана дотримуватися комунікативних обов’язків: виконувати обі-
цянки, не брехати, обирати соціальні унормовані способи спіл-
кування, тобто поважати комунікативні права інших учасників 
комунікації тощо;

2) образа – це самостійний мовленнєвий акт, що характери-
зується конвенційними правилами особливої властивості, у яких 
конвенційність спрямовується на досягнення певної прагматич-
ної мети. Подібне подвійне розуміння образи виходить із самого 
конфлікту індивідуального й соціального в людині, оскільки все-
редині мовленнєвого акту «образа» наявна «іллокутивна бороть-
ба декількох сил: констатуючої (що використовує конкретну ко-
мунікативну ситуацію), перформативної (що переконує адресата 
в дотриманні мовцем норм комунікативної поведінки) та первер-
сивної (що знижує соціальну значущість адресата)» [5, 5].

Постає необхідність розглядати образу крізь призму комуніка-
тивних прав і комунікативних обов’язків, які в сукупності станов-
лять основу комунікативного кодексу особистості.

О. Паршина, аналізуючи комунікативні стратегії й тактики 
політичного дискурсу, у межах стратегій дискредитації та напа-
ду виокремлює тактики звинувачення й образи, наголошуючи 
на таких характеристиках, як «обговорення особистості, намірів 
опонента, оцінка його вчинків і дій, навіть лайка» [7, 61]. Про-
демонстрований ілюстративний матеріал переконує в тому, що в 
образах використовують переважно інвективи.
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На думку О. Іссерс, у межах комунікативної стратегії дискре-
дитації можна говорити про таке явище мовної агресії, як образа 
[4, 160].

Г. Кусов вважає, що образа – це набір мовних і мовленнєвих так-
тичних засобів, «відтворена мовна картина соціального «антизраз-
ка», сформована з виробленого в процесі соціалізації особистості 
набору лінгвокультурних засобів: 1) через створення негативно-
го образу; 2) через применшення позитивних рис особи» [5, 10].  
Мета образи полягає в здійсненні соціально значущих вчинків, 
негативно маркованих із точки зору системи суспільних соціаль-
них цінностей. Отже, образа – це такий іллокутивний мовлен-
нєвий акт, за якого внаслідок мовленнєвої агресії відбувається 
зниження соціального статусу адресата шляхом використання 
прийомів комунікативного тиску [3, 91].

Залежно від ситуації образа може набувати захисного (у відпо-
відь на прояв вербальної агресії) або навмисного (навмисна мовна 
агресія) характеру. Отже, образа може здійснюватися в будь-яко-
му фізичному акті, спрямованому на приниження іншої людини.

В українській політичній комунікації вербальна агресія вира-
жається насамперед за допомогою тактики образи, що передба-
чає, на думку О. Іссерс, «приниження й висміювання партнера» 
[4, 164]. Ми тлумачимо тактику образи як негативне оцінювання 
особисто співрозмовника або його дій із використанням негатив-
но забарвлених лексем і відповідних граматичних конструкцій. 
Політичні діячі прямо чи опосередковано дають негативну оцінку 
своїм політичним опонентам. З метою висловлення образ україн-
ські політики вдаються до інвективної лексики, навішування яр-
ликів, конструкцій із негативною оцінкою тощо. Серед частотних 
прийомів можна виокремити лексичні та граматичні прийоми.

Розглянемо детально лексичні засоби вираження тактики 
образи.

1. Прямі образи на адресу адресата представлені інвектива-
ми, жаргонізмами, зниженою лексикою тощо. А. Чудінов відзна-
чає, що нині «значно знизився поріг прийнятності у використанні 
нелітературної лексики, зокрема й вульгарних і лайливих слів» 
[8, 97]. В українській політичній комунікації поширені як літе-
ратурні образливі слова, так і стилістично знижена лексика, на-
приклад: С. Поярков: «Бузина – лжец! Враль... Мелкий негодяй! 
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Враль, просто враль... Он еще и принципиален... очень незадо-
рого» («Большая политика» від 03.11.2011 р.); Є. Царьков про  
Л. Кравчука: «Мерзавец, который достоин только суда» 
(«Шустер-Live» від 03.12.2011 р.); А. Шевченко про Л. Черно-
вецького: «Злочинець починає перекладати провину на інших» 
(«Свобода слова» від 21.03.2008 р.). Здебільшого з метою образи 
використовують інвективи, зокрема, це стосується врівноважених 
мовних особистостей, які намагаються образити співрозмовника, 
проте не порушити етичні мовленнєві норми. О. Іссерс зазначає, 
що з метою висловлення образи використовують насамперед екс-
пресивну й оцінну лексику (з негативною конотацією) [4, 167].

Проте трапляються випадки, коли в політичній комунікації 
учасники комунікативної взаємодії вдаються до неприхованих 
образ, приписуючи опоненту принизливі характеристики та ви-
користовуючи знижену, іноді обсценну лексику. Прикладом може 
слугувати випадок у студії телепрограми «Шустер-Live», коли 
активістка жіночого руху «Femen» О. Шевченко агресивно пово-
дилася щодо депутата В. Колесниченко, причому не лише вер-
бально (ображаючи та принижуючи опонента), а й намагаючись 
його вдарити. Діалог відбувався в межах стратегії дискредитації 
з використанням тактики образи: В. Колесниченко: «Ты больная, 
пьяная? Зачем нам проститутки, которые позорят Украину?» 
О. Шевченко: «Чмо! Закрой рот! Об украинках ты не можешь 
говорить ни слова! Идиот, который позорит Украину больше 
всех!» («Шустер-Live» від 06.03.2012 р.). Обидва учасники діало-
гу намагаються болюче вразити одне одного, вживаючи знижену 
лексику та інвективи. Конфліктна взаємодія переходить у стадію 
особистісних нападок та образ. Таке вживання лексики демон-
струє порушення максим спілкування й загальних етичних норм.

У політичному мовленні можна почути також оказіональ-
ні лексеми, покликані образити співрозмовника, наприклад:  
Л. Кравчук: «Я до вас звертався «Інна Германівна». Ви бачите? 
Я до вас звертався «Інна Германівна»… А ви – «панна», «пан-
ночка», «пан»… Ви хамлюга, пані Германівна. От що я вам ска-
жу відкрито…» («Свобода слова» від 19.11.2009 р.). Нове слово 
створюється за аналогією з такими лексемами, як хапуга, ворюга 
тощо, які мають негативну конотацію, за продуктивною моделлю 
експресивних лексем із відповідним словотвірним формантом – 
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суфіксом -уг- (-юг-). Оказіоналізми посилюють експресію полі-
тичного мовлення та яскраво виражають стратегію дискредитації.

2. Негативна оцінка дій (зокрема й мовленнєвих) адресата з 
використанням оцінних лексем. А. Баранов відносить цей при-
йом до загальних прийомів мовленнєвого впливу, називаючи 
його «замулюванням» або «введенням у негативно оцінюваний 
контекст/асоціативний ряд» [1, 179]. Прийом передбачає згаду-
вання політичного суб’єкта в контексті негативно оціненої дії чи 
події, наприклад: О. Положинський: «Я цей маразм слухати біль-
ше не можу» («Шустер-Live» від 02.02.2012 р.); І. Богословська: 
«Врать так, как она врет, тоже нельзя» («Шустер-Live» від 
23.04.2010 р.); журналісти: «Ми всі разом зараз припиняємо це 
хамство з боку пана Ляшка» («Шустер-Live» від 15.01.2011 р.).  
У цьому разі політики оцінюють не особисто свого опонента, а 
його дії, вчинки, загальну ситуацію, тобто опосередковано об-
ражають співрозмовника. Політики переважно моделюють своє 
мовлення як непряме, коли об’єкт дискредитації виступає сторон-
ньої особою в розмові, а його дії оцінюються як загальна кому-
нікативна ситуація. У наведених прикладах слухачі як сторонні 
спостерігачі повинні самостійно зробити висновок, про кого саме 
йдеться та що саме характеризує мовець.

Якщо ж ідеться про діалогічну взаємодію, коли мовець безпо-
середньо звертається до свого опонента, проте хоче принизити не 
його як особистість, а його дії, професію, вчинки, то використо-
вує імплікатури, наприклад: О. Бузина до С. Пояркова: «Вас, как 
художника, в мире никто не знает. Вас, как художника, просто 
нет... И Ваших книжек я никогда не читал, потому что Вы кни-
жек никогда не писали» («Большая политика» від 03.11.2011 р.).  
Імплікатури, на переконання О. Паршиної, передбачають ство-
рення «висловлювань зі свідомо допущеними змістовими лакуна-
ми, які провокують адресата на «заповнення» цих лакун такими 
судженнями, що не висловлені автором, проте логічно постають 
на підставі законів мовленнєвого спілкування» [7, 71]. У наведе-
ному прикладі О. Бузина, з одного боку, стверджує, що його опо-
нент є поганим художником, не відомим світу, а з іншого – дає 
можливість слухачу зробити такий самий висновок щодо С. По-
яркова-письменника. При цьому діє принцип аналогії та імпліка-
тура: якщо співрозмовник не писав книжок, то він не є письмен-
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ником. Негативна оцінка наявна лише в першому висловлюванні, 
а в другому вона постає із загального контексту. І хоча загалом 
використання імплікатур вважають виявом маніпулятивної стра-
тегії, їх вживання з метою дискредитації опонента вказує на ши-
роке функціонування цього прийому.

Оказіоналізми використовують також у межах звинувачення, 
без особистісних нападок, для оцінювання дій співрозмовника, 
наприклад: О. Бондаренко: «Вы сейчас развиваете шариков-
щину. Вы говорите о том, что все можно брать бесплатно» 
(«Большая политика» від 03.02.2012 р.). Оказіоналізм утворено 
від прізвища героя повісті М. Булгакова «Собаче серце», який де-
кларував псевдокомуністичні цінності та закликав «усе поділи-
ти». Тут політик утворює нове слово за допомогою суфікса, який 
вказує на стихійне явище, переважно з негативним значенням.

Проаналізуємо граматичні засоби вираження тактики 
образи.

1. Використання 3 особи займенника (він, вона) та відповід-
них дієслівних форм щодо людини, безпосередньо присутньої під 
час розмови. Такий прийом у звичайному спілкуванні демонструє 
невихованість або неввічливість мовця, проте як комунікативний 
хід виконує функцію приниження опонента. Наприклад, І. Бого-
словська, коментуючи виступ Ю. Тимошенко в прямому ефірі ток-
шоу «Шустер-Live», у її присутності висловлюється так: «Я не 
буду разговаривать с Юлией Владимировной, потому что у меня 
склдывается впечатление, что она просто решила показать, что 
не совсем дружит с головой, и таким образом уйти от уголовной 
ответственности. То, что она говорит сегодня, не укладывается 
ни в какие ворота» («Шустер-Live» від 23.04.2010 р.). На лексич-
ному рівні фіксуємо опосередковану оцінку дій опонента з припи-
суванням йому характеристик, пов’язаних із низьким інтелекту-
альним розвитком або хворобою («не совсем дружит с головой»), 
а на граматичному – вживання займенниково-дієслівних форм  
3 особи однини для коментарів слів безпосереднього комуніканта.

В іншому випуску ток-шоу «Шустер-Live» цей прийом (дещо 
видозмінено) використовує Є. Царьков, депутат-комуніст, який 
у присутності Л. Кравчука зазначає: «Я к Кравчуку уважение 
иметь не буду, как к человеку, отобравшему родину у миллионов 
граждан Украины» («Шустер-Live» від 03.12.2011 р.). При цьому 
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мовець називає опонента за прізвищем і коментує своє ставлення 
до нього, проте не звертається прямо як до співрозмовника, тобто 
наголошує на вдаваній відсутності опонента під час комунікатив-
ної взаємодії. Ми пропонуємо назвати цей прийом терміном «ко-
мунікативне ігнорування», що передбачає ігнорування присут-
ності співрозмовника та штучне усунення останнього з розмови.

Прийом «комунікативного ігнорування» притаманний також 
неагресивним українським політикам, які таким чином намага-
ються уникнути переходу на особистості та прямих образ. Так, 
наприклад, О. Положинський, роздратований виступом М. Аза-
рова, перед тим, як покинути аудиторію, голосно виголошує: «За 
що поважати цю людину? Що вона особисто мені зробила?» 
(«Шустер-Live» від 02.02.2012 р.). Мовець не зважає на присут-
ність свого опонента, він демонструє свою зневагу через комуні-
кативне ігнорування. На мовному рівні це репрезентовано опосе-
редкованою вказівною номінацією «ця людина» та граматичними 
формами 3 особи однини.

Наведений приклад демонструє також використання такого 
прийому, який О. Паршина називає вживанням дейктичних еле-
ментів для принизливої оцінки [7, с. 61]. Такими дейктичними 
елементами насамперед є займенники цей, той, такий, він тощо. 
У політичному мовленні в одному контексті зазвичай поєднують 
прийом вживання дієслів 3 особи однини та дейктичних елемен-
тів, що посилює комунікативне ігнорування, наприклад: І. Бого-
словська: «Я сьогодні абсолютно офіційно заявляю на всю країну, 
що після того, що зробив цей пан сьогодні, він для мене особи-
сто перестав бути першим Президентом України». Л. Кравчук:  
«А це для мене не має значення». І. Богословська: «Бо це сором на-
ціональний». Л. Кравчук: «Це для мене робить честь… Що така 
панночка вже не вважає мене першим президентом. Може, це і 
добре» («Свобода слова» від 19.11.2009 р.). Обидва комуніканти 
активно послуговуються займенниковими формами для комента-
рів дій опонента. Крім того, вони використовують номінації «цей 
пан» і «така панночка», однак роблять це з метою не виявлення 
ввічливості, а навпаки, приниження співрозмовника. Вживання 
в присутності співрозмовника на його позначення граматичних 
форм 3 особи та вказівних займенників посилює ефект комуніка-
тивного ігнорування.
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2. Використання форм 2 особи однини (ти) замість ввічливої 
форми займенника 2 особи (Ви) у зверненні до незнайомої людини. 
Ф. Бацевич розрізняє поняття «Ви-спілкування» та «ти-спілкуван-
ня», вважаючи, що «це важливі ознаки комунікативної компетенції 
людини, володіння нею мовленнєвим етикетом» [2, 201]. Ти-кому-
нікація є ознакою близьких стосунків між комунікантами. Проте 
свідоме вживання ти-форм у спілкуванні з незнайомою людиною 
свідчить про свідомий намір образити співрозмовника. Перехід від 
ввічливого Ви до панібратського ти вказує на зміну ставлення до 
комуніканта, на пониження його комунікативного статусу.

Українські політики навіть за умови близького знайомства під 
час політичних ток-шоу обирають ввічливий тип комунікації, 
вживаючи Ви-форми. При цьому вони здебільшого орієнтуються 
на аудиторію та дотримуються максим ввічливості Дж. Ліча. По-
рушення цих максим призводить до спонтанної заміни Ви-звер-
нень ти-зверненнями, що детермінує агресивний тип спілкування 
й образи співрозмовника, наприклад: Н. Шуфрич: «Да ты помол-
чи чуть-чуть!» («Шустер-Live» від 04.09.2009 р.); В. Колесни-
ченко: «Ты вообще закрой рот! <…> Слушай, баба, вали от-
сюда!» («Шустер-Live» від 06.03.2012 р.). В обох випадках мовці 
підвищують голос, вони роздратовані або співрозмовником, або 
комунікативними умовами. Вживання ти-форм поєднується з ви-
користанням імперативних граматичних конструкцій, прагматика 
яких є чітко окресленою – наказом. Політики при цьому висту-
пають агресивними мовними особистостями, які роздратовані й 
намагаються наказати співрозмовникам, як саме їм поводитися. 
Так граматичні форми й синтаксичні конструкції можуть виража-
ти образу навіть без поєднання з лексичними засобами.

І хоча О. Паршина стверджує, що використання образ при-
таманне мовним особистостям «конфліктно-агресивного типу» 
[7, 61], серед українських політиків цю тактику можна помітити 
також у мовленні врівноважених, неконфліктних політиків. За-
галом використання образ, вербальної агресії й комунікативного 
ігнорування характеризує українську політичну комунікацію, є 
характерним для українських політиків як мовних особистостей. 
Українські політики часто здійснюють перехід на особистості, 
використовують образи співрозмовника, вживають знижену лек-
сику та граматичні конструкції, покликані принизити адресата.
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Перспективи нашого наукового дослідження полягають у по-
дальшому вивченні комунікативних тактик, представлених як у 
вираженні вербальної агресії в політичному дискурсі, так і в не-
конфліктній інтерактивній взаємодії українських політиків.
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Слишинська Г. М.

АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПТИ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ

У статті висвітлено основні критерії виокремлення актуальних концептів 
у судових промовах адвокатів, виділено та пояснено лінгвістичну природу 
найчастотніших лексем-концептів у судових промовах адвокатів (за збір-
ником «Судові промови адвокатів України»), пояснено їхню роль в обраному 
жанрі з огляду на притаманну їм іманентну впливовість.
Ключові слова: судова промова, ключові слова, семантика, вплив, концепт.

Слишинская А. Н. Актуальные концепты адвокатских речей. – Статья.
В статье отражены основные критерии выделения актуальных концептов 
в судебных речах адвокатов, объяснена лингвистическая природа наиболее 
употребляемых лексем-концептов в судебных речах адвокатов (по сборни-
ку «Судебные речи адвокатов Украины»), обоснована их роль в выбранном 
жанре, учитывая присущую им имманентную влиятельность.
Ключевые слова: судебная речь, ключевые слова, семантика, влияние, 
концепт.

Slyshynska G. N. Recent concepts advocates speeches. – Article.
The paper describes the main criteria for identifying relevant concepts in judicial 
speeches lawyers explained linguistic nature of the most commonly used concepts 
in the token-judicial speeches lawyers (for the collection of “Judicial speech 
Advocates of Ukraine”), justified their role in the selected genre, given the 
inherent immanent influential.
Key words: forensic speech, keywords, semantics, influence concept.

У сучасному мовознавстві активно вивчається впливовий 
потенціал мови в різних типах дискурсу: рекламному (А. Кова-
левська, Т. Ковалевська, О. Ткачук-Мірошниченко), політичному  
(Н. Кондратенко, Н. Кутуза, В. Маслова, А. Чудинов), публічно-
му (О. Павлова), юридичному (Н. Коваль, Л. Попова), судовому  
(М. Голєв, Т. Дубровська), адвокатському (Г. Карпук) тощо. Від-
значимо, що особлива увага приділяється мовним аспектам юри-
дичної сфери діяльності, а саме дослідженню судових промов, 
що засвідчують ґрунтовні праці Н. Алексєєва, В. Дев’яткіна, 
Р. Кацавець, А. Молдована. Проте досі не виявлено характерні 
концептосфери адвокатських промов попри те, що саме вони є 
своєрідним значеннєвим стрижнем таких мовленнєвих масивів і 
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зумовлюють їхній впливовий потенціал. Наведене визначає акту-
альність і загальну спрямованість пропонованої статті, що уви-
разнює й залучення оригінального фактичного матеріалу, а саме 
збірника «Судові промови адвокатів України», який містить тек-
сти промов відомих адвокатів України різних поколінь: від фахів-
ців радянського періоду до представників сучасного правництва, 
які вели захист у кримінальних і цивільних справах [18].

Мета роботи полягає у виявленні актуальних концептів у су-
дових промовах адвокатів. Досягнення поставленої мети вимагає 
вирішення таких завдань: 1) виокремити й пояснити лінгвістичну 
природу найчастотніших лексем-концептів у судових промовах 
адвокатів (за збірником «Судові промови адвокатів України»);  
2) пояснити їхню роль в обраному жанрі з огляду на притаманну 
їм іманентну впливовість.

Об’єктом дослідження є тексти судових промов адвокатів, які 
вміщено до збірника «Судові промови адвокатів України», а пред-
метом – семантика найчастотніших концептів аналізованих адво-
катських промов. Основним методом нашого дослідження став 
компонентний аналіз, який допоміг виявити семантичний потен-
ціал найпоширеніших концептів; кількісні підрахунки дали змогу 
встановити динаміку їх вживання в тексті; за допомогою описово-
го методу подано жанрову кваліфікацію аналізованого матеріалу.

Фактичну базу роботи становлять одинадцять найчастот-
ніших концептів, виокремлених у понад 580 слововживаннях, 
зафіксованих у двадцяти судових промовах адвокатів аналізо-
ваного збірника.

Говорячи про концепт, не можемо оминути питання походжен-
ня терміна й історію семантичної трансформації, що зумовила 
його універсальність, здатність функціонувати в термінологічних 
системах різних наук. Слово концепт походить від латинського 
conceptus, що в перекладі означає «думка, уявлення, поняття», і 
первинно застосовувалося як термін логіки та філософії. За дру-
гою версією, автором якої є В. Колесов, під концептом розумі-
ється «не conceptus (умовно передається терміном «поняття»), а 
conceptum («зародок», «зернятко»), з якого й виростають у процесі 
комунікації всі змістові форми його втілення в дійсності» [10, 81].  
На нашу думку, слушними є обидві версії походження терміна, 
проте друга точніше відбиває суть лінгвістичної категорії.
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Хоча термін є доволі новим у мовознавстві, є підстави вважати, 
що його формування й розробка тривали протягом усього часу роз-
витку філософської думки. З одного боку, підґрунтям для терміна є 
дослідження семантичної системи мови. Серед науковців, які займа-
лися вивченням цього напряму в мовознавстві, варто назвати таких: 
Н. Арутюнова, В. Виноградов, В. Григор’єв, Р. Карнап, К. Льюїс,  
Б. Рассел та інші. З іншого боку, термін концепт розроблявся в тер-
мінологічній системі логіки та філософії. Ним оперували М. Бубер,  
Л. Вітгенштейн, Г. фон Вригтом, Е. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер, М. Гай-
деґґер, Х. Ортега-і-Гассет, І. Фізер, З. Фройд, Т. Юнг та інші. Уза-
гальнений досвід вивчення терміна знаходимо в енциклопедичних 
виданнях. Так, у виданні «Логічний словник-довідник» Н. Кон-
дакова в енциклопедичній статті «Поняття», до якої він відсилає, 
кажучи про концепт, знаходимо: «Поняття – цілісна сукупність су-
джень, тобто думок, у яких щось стверджується про відмінні риси 
досліджуваного об’єкта, ядром якої є судження про найзагальніші 
й водночас суттєві ознаки цього об’єкта <...> Поняття – це підсумок 
пізнання предмета, явища» [9, 456]; «Поняття нерозривно пов’яза-
не з матеріальною мовною оболонкою. Реальність кожного поняття 
виявляється в мові. Поняття виникає на базі слів і не може існувати 
поза словами. Слово є носієм поняття <...> Нерозривно пов’язане зі 
словом поняття не є тотожним слову» [9, 456–457].

Тісний зв’язок між логікою й лінгвістикою стосовно терміна 
«концепт» простежується також у виданні «Короткий словник з 
логіки» Д. Горського, у якому терміну присвячена окрема енци-
клопедична стаття. Концепт тут визначається як «зміст поняття, 
те ж, що й смисл. У семантичній концепції Р. Карнапа між мовни-
ми виразами й денотатами, що їм відповідають, тобто реальними 
предметами, є ще деякі абстрактні об’єкти – концепти» [6, 80].

Доцільність залучення лінгвістичного аспекту досліджен-
ня явища обґрунтовує Н. Арутюнова: «Не випадково майже всі 
сучасні філософські школи – феноменологія, лінгвістична філо-
софія (філософія побутової мови), герменевтика та ін. – апелю-
ють до мови. Справді, етимологія слів, що виражають те чи інше 
поняття, синоніми, антоніми, коло можливих сполучень, типові 
синтаксичні позиції, контексти вживання, синтаксичні поля, оцін-
ки, образні асоціації, метафізика, фразеологія, мовні шаблони – 
усе це створює для кожного поняття індивідуальну «мову» <…> 
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що дає можливість здійснити реконструкцію концепту та визна-
чити його місце у звичайній свідомості людини» [2, 11]. Припу-
скаємо, що повинен бути також зворотний процес: у період ак-
тивізації дослідження семантичної системи мови, а це можливо 
тільки за залучення філософського аспекту дослідження, термін 
концепт було включено до арсеналу мовознавчих понять для по-
значення певної семантичної універсалії. Підтвердження думки 
знаходимо в праці Р. Карнапа «Значення та необхідність», де чи 
не вперше фіксуємо аналізований термін із таким поясненням: 
«Термін «концепт» уживатиметься тут як загальне позначення 
для властивостей, відношень і тому подібних об’єктів. Для цього 
терміна особливо важливо підкреслити ту обставину, що він не 
має розумітися в психологічному смислі, тобто як такий, що має 
причетність до процесу уявлення, мислення, розуміння тощо, він 
швидше має розумітися як термін, який стосується чогось об’єк-
тивного, що існує в природі й виражається в мові десигнатором, 
який не має форми речення. <....> Ці зауваження варто розуміти 
лише як неформальні термінологічні роз’яснення. Їх ні в якому 
разі не варто розглядати як спробу розв’язання старої спірної про-
блеми універсалій» [6, 55–56]. Суттєвим є зауваження автора сто-
совно «неформальних термінологічних роз’яснень», що свідчить 
не лише про відсутність на той час визначеного формулювання 
терміна, а й про незвичність його вживання.

Звернемо увагу також на примітку до вказаного видання  
1959 року, редакційна колегія якого зазначає: «Англійський тер-
мін «concept» зазвичай перекладається словом «поняття». Однак 
у тих випадках, коли термін «concept» належить до значення яко-
гось важливого в цій книзі спеціального терміна в метамові, який 
стосується семантичної системи, перекладаючи, щоб підкресли-
ти цю обставину, ми вживали термін «концепт» [6, 362]. Може-
мо припустити, що в радянській мовознавчій науці цей термін як 
лінгвістична категорія з’явився внаслідок полісемії співзвучного 
англійського терміна для позначення одного зі значень вітчизня-
ного терміна «поняття», що стало окремим терміном семантики. 
На сучасному етапі розвитку лінгвістики термін набуває поши-
рення й теоретичного обґрунтування. Так, серед його дослідни-
ків відомі Ю. Степанов, Н. Арутюнова, Н. Рябцева, Б. Борухов,  
Р. Розіна, О. Кубрякова, С. Нікітіна, Т. Радзієвська, А. Вежбицька, 
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В. Телія та інші. Можемо говорити про період адаптації терміна 
концепт у сучасному українському мовознавстві.

Оскільки названий термін як лінгвістична категорія виник по-
рівняно недавно, усталеного визначення концепту в мовознавстві 
немає. Звернемося із цим питанням до деяких авторитетних ви-
дань. У «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» подається 
таке трактування аналізованого терміна: «…те ж, що й граматич-
на чи семантична категорії, зазвичай не вищого рівня узагальнен-
ня, наприклад поняття двоїни, поняття події, поняття неактуально 
теперішнього часу тощо; у цьому значенні став часто вживатися 
термін «концепт» [12, 383]. Далі подається роз’яснення: «Понят-
тя (концепт) – явище того ж порядку, що й значення слова, але 
розглядається в дещо іншій системі зв’язків; значення – у системі 
мови, поняття – у системі логічних відношень і форм, що дослід-
жуються як у мовознавстві, так і в логіці» [12, 383]. Тобто різниця 
між значенням і концептом убачається в пов’язаності першого зі 
знаком, одиницею мови. Концепт може бути представлений зна-
ковою формою, проте використовується метамова семантичного 
запису посередництвом вербалізованих компонентів.

Ширше визначення концепту, на нашу думку, подають автори 
видання «Короткий словник когнітивних термінів»: «Концепт – це 
термін, що служить для пояснення одиниць ментальних або пси-
хічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, 
яка відбиває знання й досвід людини: оперативно-змістова одини-
ця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови 
мозку, усієї картини світу, відбитої в людській психіці» [11, 90].

Думка, що концепти відображають цілісну картину світу, яка 
існує поза мовним простором і лише вербалізується в ньому, зна-
ходить підтвердження в багатьох дослідників. Так, Н. Арутю-
нова відзначає, що «онтологія дійсності моделюється у вигляді 
системи концептів, які реконструюються за даними мови» [2, 12].  
В. Колесов визначає культурний концепт як основну одиницю мен-
тальності, що в межах словесного знака та мови в цілому постає у 
своїх змістових формах як образ, поняття й символ [10, 81]. Ю. Степа-
нов бачить концепт «ніби згусток культури у свідомості людини; те, 
у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. З іншого 
боку, концепт – це те, посередництвом чого людина – пересічна, зви-
чайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама входить у 
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культуру, а в деяких випадках і впливає на неї <...> концепти не лише 
мисляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій та 
антипатій, а іноді й зіткнень» [17, 40–41]; інше визначення: «...«жму-
ток» уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, який супроводжує 
слово <…> і є концептом» [17, 40]. В. Телія визначає концепт як «усе 
те, що ми знаємо про об’єкт, у всій екстензії цього знання» [19, 97],  
А. Вежбицька пояснює концепт як комплекс культурно-зумовлених 
уявлень про предмет [3, 215].

Отже, під мовним концептом ми розуміємо семантичну катего-
рію, що діє в системі логічних відношень і являє собою вербалізо-
ване вираження певного культурного контексту з усім розмаїттям 
супровідних значень, уявлень та асоціацій, який є у свою чергу 
елементом концептуальної картини світу як окремої людини, так 
і людської спільноти. Концепт має динамічну сутність, він здат-
ний поповнюватися, змінюватися та відображати людський досвід. 
Вважаємо, що поряд із поняттям загальномовний концепт мають 
право на існування дещо вужчі поняття: концепти фольклорний, 
побутовий, релігійний, міфологічний, загальнопоетичний, юри-
дичний, індивідуально-авторський, а також різні їх комбінації. 
Кожен із таких концептів має особливі умови виникнення, сферу 
функціонування, він, відбиваючись у мовній картині світу, реалізу-
ється через характерні засоби, що передають його специфіку. Кон-
цепт має внутрішню організацію, складну структуру. За словами 
Н. Рябцевої, «це не хаотичне нагромадження уявлень, значень або 
смислів і навіть не їхня кон’юнкція, а логічна структура. В основі 
концепту лежить вихідна, прототипічна модель основного значен-
ня слова <...> Основне значення є базою для формування похідних 
значень <...> У структурі концепту це відбивається в тому, що в ній 
є центральна й периферійна зони. Причому остання здатна до ди-
вергенції, тобто зумовлює «віддаленість» нових похідних значень 
від центрального <...> є механізм, що забезпечує впорядкованість 
будови концепту та зв’язаність складових його елементів» [13, 73]. 
Ю. Степанов відзначає семантичну місткість концепту, зумовлену 
його структурою: «З одного боку, до неї (структури) належить усе, 
що належить будові поняття, з другого боку, у структуру концепту 
входить усе те, що й робить його фактом культури – вихідна форма 
(етимологія); стиснута до основних ознак змісту – історії, сучасні 
асоціації, оцінки тощо» [17, 41]. Ядром концепту є ключове слово, 
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смислова домінанта, що в процесі осмислення «обростає» новими 
семами, які в тексті реалізуються через мовні одиниці (слово, сло-
восполучення, речення).

Ми інтерпретуємо концепт як ідеальне утворення, що форму-
ється у свідомості людини із чуттєвого досвіду, операцій людини 
з предметами й іншими концептами, виражається вербалізовани-
ми засобами мови. Оскільки концепт охоплює уявлення не тіль-
ки про об’єктивні ознаки реалій навколишньої дійсності, а й про 
аксіологічні аспекти діяльності мовної спільноти, логічно припу-
стити, що апеляція до концептів, що відображають загальнолюд-
ські ціннісні пріоритети, може вплинути на ступінь переконливо-
сті промови учасників судового процесу.

Промова адвоката складається з єдиної, цілісної системи ар-
гументації, під час компонування якої домінуючим компонентом 
є принцип поєднання раціонально-логічного, емоційно-риторич-
ного та аксіологічного аргументування [23, 217]. Це зумовлює 
набір засобів впливу на аудиторію. Переконання можна досягти, 
по-перше, шляхом логічних доказів, апеляції до розуму, інтелек-
ту, по-друге, емоційним впливом на аудиторію, по-третє, через 
актуалізацію ціннісних установок аудиторії – апеляцію до ціннос-
тей (В. Різун, Т. Ковалевської). 

Дослідження засвідчило, що найбільш поширеними концеп-
тами в переконливих судових промовах адвокатів є універсальні 
цінності, які насамперед номінують притаманну праву терміно-
систему, виражені в таких концептах: «закон» (384), «істина» 
(252), «справедливість» (234), «факт» (208), «аргумент» (192), 
«доказ» (188). Вживання лексем, що актуалізують такі цінності, 
можна пояснити цілями судового засідання: пошук істини, ви-
несення рішення згідно із законом, принципом справедливості. 
Ключові слова закон, законний, істина використовуються в по-
єднанні з лексемами могутність, служба, згідно із законом, що 
акцентує на ролі закону й істини, справедливості.

Друге місце посідають концепти, за допомогою яких апелюють 
до людських цінностей: «сім’я» (184), «родина» (174), «здоров’я» 
(162), «життя» (169), «добробут» (146). Серед них найчастішою є 
апеляція до цінностей сім’ї. Ключовими словами, які вербалізують 
названий концепт, є сім’я, родинний, перелік членів родини (мати, 
діти, дитина, батьки, брат, сестра). Такі слова використовують 
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у поєднанні з емоційно-оцінними лексемами, частіше негативної 
оцінки (горе (для родини), страждання, нещастя, випробування), 
які роблять акцент на стражданні та болі близьких людей у випад-
ку несправедливого засудження підсудного.

Розглянуті типи апеляцій у переконливих промовах адвокатів 
сприяють моделюванню згоди адресата з позицією аргументато-
ра, створенню мотивації до бажаної дії. Важливість цих апеляцій 
у переконанні можна пояснити тим, що вони створюють ситуації 
когнітивного комфорту. Зауважимо, що з метою досягнення впли-
вового ефекту адвокати послуговуються різними комунікативни-
ми стратегіями й тактиками, виконуючи різні функціональні ролі, 
а іноді й «надягаючи» різні соціальні маски. Залежно від ролей і 
масок варіюється апеляція до тих чи інших концептів.

Узагальнюючи результати дослідження, відзначимо, що адвока-
ти часто використовують концепти, за допомогою яких апелюють 
до універсальних галузевих понять, які передусім номінують при-
таманну праву терміносистему, та загальнолюдських цінностей, за 
допомогою яких активують фундаментальну позитивну оцінність, 
а в поєднанні з емоційно-оцінними лексемами – негативізують 
контекст, моделюючи наслідки несправедливого засудження.

У межах обраного аспекту дослідження привертає увагу пи-
тання про особливості апеляції до національних ціннісних прі-
оритетів у різних комунікативних стратегіях, зокрема маніпу-
лятивних, що розглядаємо як подальшу перспективу вивчення 
проблеми мовного впливу в судових промовах.
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Просяна А. В. 

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ  
В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

Статтю присвячено аналізу юридичної термінології в новому Законі Украї-
ни «Про вищу освіту». Визначено поняття терміна та схарактеризовано 
його ознаки, зазначено специфічні параметри юридичних термінів. Проа-
налізовано терміни в законі «Про вищу освіту» та створено їх типологію.
Ключові слова: термін, терміносистема, юридична термінологія, Закон 
України «Про вищу освіту».

Просяная А. В. Юридическая терминология в Законе Украины «О выс-
шем образовании». – Статья.
Статья посвящена анализу юридической терминологии в новом Законе 
Украины «О высшем образовании». Определено понятие термина и охарак-
теризованы его признаки, указаны специфические параметры юридических 
терминов. Проанализированы термины в законе «О высшем образовании», 
создано их типологию.
Ключевые слова: термин, терминосистема, юридическая терминология, 
Закон Украины «О высшем образовании».

Prosyana A. V. Legal terminology in the Law of Ukraine “On higher 
education”. – Article.
This article examines the legal terminology in the new Law of Ukraine “On 
higher education”. The concepts of the term and characterized his features set 
specific parameters legal terms. Analyzed in terms of the Law of Ukraine “On 
higher education” and created their typology.
Key words: term, terminological, legal terminology, Law of Ukraine “On higher 
education”.

Актуальність статті. Термінологія є невід’ємною частиною 
лексичної системи мови, що належить до найбільш відкритих 
систем, які динамічно розвиваються. Процес активного розвитку 
термінології зумовлений фактами суспільно-політичного, фахово-
го й лексичного характеру. У зв’язку з розвитком усіх сфер життя 
в країні з’являються нові поняття, які потребують нових слів, це 
у свою чергу супроводжується появою нових термінів. Поняття 
термінології застосовують у різних сферах знань, зокрема в юри-
дичній лінгвістиці виділяється юридичний термін. Незважаючи 

© А. В. Просяна, 2015



95Одеський лінгвістичний вісник

на потужну теоретичну базу з термінознавства (І. Верхратський, 
В. Левицький, О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй, Д. Лотте,  
О. Нубасов, Є. Скороходько, В. Акуленко, І. Білодід, І. Квітко та ін.), 
проблеми юридичної термінології потребують комплексного дослі-
дження, зокрема на ґрунті української юридичної термінології.

Метою статті є дослідження особливостей вживання юридич-
ної термінології в новому законі «Про вищу освіту», який було 
прийнято минулого року. Цей закон містить нові поняття й, від-
повідно, нові терміни, що потребують наукового опрацювання. 
Мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити поняття 
«термін» і схарактеризувати його сутнісні ознаки; окреслити спе-
цифіку юридичних термінів; проаналізувати основні групи термі-
нологічної лексики в Законі України «Про вищу освіту».

Об’єктом дослідження обрано текст закону «Про вищу осві-
ту», а предметом – юридичні терміни в цьому законі.

Згідно з тлумаченням лінгвістів Л. Симоненко та А. Крижа-
нівської терміни – це номінанти системи понять (реалій) науки, 
офіційної мови тощо, причому кожний термін у конкретній галузі 
має суспільно усвідомлене значення [2, 132]. Російські лінгвісти 
визначають термін як «слово чи словосполучення, що має профе-
сійне поняття й застосовується в процесі для пізнання й освоєння 
певного кола об’єктів і відношень між ними під кутом зору певної 
професії» [1, 14–15]. Подібної думки дотримуються такі дослід-
ники, як С. Бурдін, Я. Климовицький, О. Суперанська та інші.  
Є. Скороходько, зазначає, що термін – «слово чи усталене словос-
получення, яке виражає соціальне поняття науки, техніки або ін-
шої галузі людської діяльності та має дефініцію, яка розкриває ті 
ознаки цього поняття, що є релантним саме для цієї галузі». Вва-
жаємо, що це визначення є більш точним та актуальним [7, 76].  
Отже, термін – це слово або словосполучення, яке містить у собі 
певне значення поняття, у свою чергу термін вимагає визначення 
певних критеріїв, які його вдосконалюють.

Термін має низку основних ознак, які можна використати в 
процесі виділення в складі спеціальної лексики: 1) специфічність 
використання (кожний термін належить до спеціальної галузі 
знань); 2) функція називання поняття; 3) дефінійованість (наяв-
ність наукової дефініції); 4) точність значення (яка встановлюєть-
ся дефініцією); 5) контекстуальна стійкість (значення терміна є 
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зрозумілим без контексту й мало залежить від нього); 6) стиліс-
тична нейтральність; 7) езотеричність (точне значення терміна 
відоме тільки спеціалістам); 8) конвенційність (цілеспрямований 
характер появи); 9) номінативний характер (термін – це зазвичай 
іменник або словосполучення на основі іменника); 10) відтворю-
ваність у мовленні (яка є важливою для словосполучень) тощо 
[8, 678]. Російський вчений-лінгвіст Д. Лотте, якого вважають од-
ним із перших лінгвістів, хто почав займатися проблемами термі-
нознавства, висунув до науково-технічного терміна такі вимоги: 
системність, незалежність від контексту, однозначність, точність 
і лаконічність. Термін не повинен бути полісистемним, омоніміч-
ним, синонімічним [3, 73]. На нашу думку, ці критерії терміна 
реальні лише в межах певної терміносистеми, а за її межами тер-
мін втрачає свої значення та системні ознаки взагалі, тобто термін 
детермінологізується (переходить у загальновживану лексику).

Важливе місце в термінофонді будь-якої мови належить юридич-
ній термінології, що входить до сфери суспільно-політичної термі-
нології. Під нею зазвичай розуміють відкриту систему номінатив-
них одиниць, різних за походженням, які є спеціалізовані лексично 
(створені або запозичені), семантично (загальновживані слова, що 
отримали термінологічне значення) і фразеологічно (новоутворені 
словосполучення номінативного характеру) для вираження понять, 
що відображають сферу суспільно-виробничого, політичного життя 
нації [5, 37]. М. Любченко визначає термін як слово або словоспо-
лучення, яке є основною одиницею юридичного тексту та виступає 
узагальненим найменуванням певного правового поняття або по-
няття, яке не є правовим, проте в результаті функціонування у сфері 
юриспруденції набуває специфічних змістовних відтінків та, як пра-
вило, вводиться в оббіг юридичної науки законодавцем, характери-
зується емоційною нейтральністю й відносною стійкістю [4, 11].

Отже, юридичний термін – це слово чи словосполучення, яке 
використане в законодавчому акті, є узагальненим найменуван-
ням юридичного поняття, має точну дефініцію, відрізняється 
змістовою однозначністю й функціональною стійкістю. Словесні 
визначення державно-правових понять у свою чергу виражають 
та закріплюють зміст нормативно-правових приписів держави.

О. Скакун наголошує на тому, що юридична термінологія – це 
система юридичних термінів, яка реалізується у викладенні змісту 
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законодавчих актів та дотримується у своєму використанні відпо-
відних вимог до себе: 1) однозначності (термін у певному законі 
має відповідати лише одному значенню); 2) загальновживаності 
(вживання усталеного терміна); 3) стабільності (не змінювати тер-
мін із кожним наступним прийнятим законом), доступності (тер-
мінологічна простота); 4) визначеності (термін має бути чітким і 
зрозумілим); 5) узгодженості (юридичний термін має узгоджува-
тись з іншими термінами, які стосуються певної терміносистеми) 
[6, 380]. Вважаємо, що основними ознаками юридичного терміна 
є такі: адекватне відображення змісту поняття; однозначність; ло-
гічна спрямованість юридичного терміна щодо інших понять цієї 
терміносистеми; стилістична нейтральність; у законодавчих актах 
має відображатися професійний рівень практичного вживання; 
юридичний термін має бути закріплений за певним поняттям.

Для кращого розуміння юридичної терміносистеми проаналі-
зуємо типологію юридичних термінів законодавчого акта, зокрема 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 
Пропонуємо розділити законодавчу термінологію на відповідні 
тематичні групи, що допоможе чіткіше визначити їх роль та місце 
у відповідній термінологічній системі.

I. За семантичним принципом
1.1. Номінації суб’єктів дії: Здобувачі вищої освіти – особи, 

які навчаються у вищому навчальному закладі; Особа з особливими 
освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка потребує додатко-
вої підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти; Студент –  
особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття 
вищої освіти; Курсант – особа, яка в установленому порядку за-
рахована до вищого військового навчального закладу; Аспірант –  
особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової уста-
нови) для здобуття ступеня доктора філософії; Ад’юнкт – особа, 
зарахована до вищого військового навчального закладу для здобут-
тя ступеня доктора філософії; Докторант – особа, зарахована або 
прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) 
для здобуття ступеня доктора наук; Слухач – особа, яка навчаєть-
ся на підготовчому відділенні вищого навчального закладу; Асис-
тент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра; Ін-
терн – особа, яка має ступінь магістра медичного  спрямування й 
навчається з метою отримання кваліфікації лікаря; Лікар-резидент –  
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особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування, навчаєть-
ся винятково на відповідних клінічних кафедрах; Клінічний орди-
натор – особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування 
та кваліфікацію лікаря певної спеціальності; Науково-педагогічні 
працівники – особи, які за основним місцем роботи у вищих на-
вчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (нау-
ково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність; Педагогіч-
ні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих 
навчальних закладах провадять навчальну, методичну й організа-
ційну діяльність; Наукові працівники – це особи, які за основним 
місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) 
професійно здійснюють наукову діяльність.

1.2. Номінації освітніх установ: Вищий навчальний заклад – 
окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 
публічного права; Вищий військовий навчальний заклад (вищий 
навчальний заклад із специфічними умовами навчання) – вищий 
навчальний заклад державної форми власності, який здійснює на 
певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів; Університет – 
багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий вищий на-
вчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність; 
Академія, інститут – галузевий (профільний тощо) вищий на-
вчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність; 
Коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний 
підрозділ університету, академії чи інституту; Факультет – це 
структурний підрозділ вищого навчального закладу, що об’єд-
нує не менше як три кафедри та/або лабораторії; Кафедра – це 
базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу дер-
жавної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, 
факультетів); Навчально-науковий інститут – структурний під-
розділ університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні 
кафедри; Філія – це територіально відокремлений структурний 
підрозділ вищого навчального закладу; Незалежна установа оці-
нювання та забезпечення якості вищої освіти – це недержавна 
організація (установа, агенція, бюро тощо), акредитована Націо-
нальним агентством з акредитації України.

II. За дериваційними ознаками
2.1. Морфологічна деривація: Європейська кредитна тран-

сферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу 
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й накопичення кредитів, що використовується в Європейському 
просторі вищої освіти з метою надання, визнання й підтверджен-
ня кваліфікацій та освітніх компонентів; Кредит Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) – оди-
ниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 
вищої освіти, необхідного для досягнень визначених (очікуваних) 
результатів навчання.

2.2. Семантична деривація (розширення значення тер-
міна): Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь 
і практичних навичок (компетентність у перекладі з латинської 
competentia – коло питань, у яких людина добре обізнана); Ліцен-
зування – процедура визнання спроможності юридичної особи 
провадити освітню діяльність (ліцензія в перекладі з латинської 
licentia – дозвіл); Спеціалізація – складова спеціальності, що ви-
значається вищим навчальним закладом (спеціалізація в перекла-
ді з латинської specialis – особливий); Кваліфікація – офіційний 
результат оцінювання й визнання, який отримано, коли уповно-
важена установа встановила, що особа досягла компетентностей 
(кваліфікація від англ. quality – якість); Автономія вищого на-
вчального закладу – це самостійність, незалежність і відповідаль-
ність вищого навчального закладу в прийнятті рішень стосовно 
розвитку академічних свобод.

III. За сферою функціонування термінології
3.1. Вузькоспеціалізовані терміни (спеціальні терміни тієї га-

лузі, якій належить конкретний текст): Освітній процес – це інте-
лектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти й науки; Піс-
лядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення знань; Стан-
дарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 
освітньої діяльності; Галузь знань – основна предметна сфера осві-
ти й науки, що включає групу споріднених спеціальностей.

2.3. Загальнонаукові терміни (терміни, що вживають у різних 
галузях знань): Ліцензування – процедура визнання спроможно-
сті юридичної особи провадити діяльність; Ліцензований обсяг –  
максимальна кількість осіб.

За своєю структурою та змістом законодавча термінологія не 
є однорідною: фіксуємо різні терміни, які містять певні ознаки. 
Можна зробити такі висновки: 1) не всі терміни є лаконічними 
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та складаються з одного (двох) слів: особа з особливими освітні-
ми потребами, незалежна установа оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти, європейська кредитна трансферно-нако-
пичувальна система, кредит Європейської кредитної трансфер-
но-накопичувальної системи тощо; 2) не завжди явно виражена 
логічна скерованість юридичного терміна до інших понять цієї 
терміносистеми; 3) частотними є запозичені терміни з латинської, 
англійської, грецької мов.

Отже, у проаналізованому тексті Закону України «Про вищу 
освіту» представлено різні групи термінів, які виокремлюємо за 
такими критеріями: семантичний, дериваційний та функційний. 
За семантичним критерієм представлено тематичні групи термі-
нів; за дериваційним – номінації, що виникли внаслідок морфоло-
гічної та семантичної деривації; за функційним – групи термінів 
за сферою поширення. Окремо представлено терміни за струк-
турними ознаками та походженням, проте запропоновані критерії 
розрізнення термінів є лише попередніми, а створення багатоас-
пектної типології вважаємо своїм перспективним завданням.
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Добровольська Д. М.

ПОЛІКОДОВІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ:  
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено дослідженню перекладацьких проблем рекламного 
тексту, зокрема, проаналізовано слогани соціальної англомовної реклами, 
що відображають рекламні повідомлення полікодового типу. Поєднання 
семіотичних систем різних типів у межах одного рекламного повідомлення 
впливає також на специфіку перекладу слоганів з англійської мови українсь-
кою. У статті запропоновано основні принципи перекладу слоганів соціаль-
ної реклами з огляду на її полікодовий характер.
Ключові слова: соціальна реклама, рекламний слоган, переклад, полікодовий 
текст.

Добровольская Д. М. Поликодовость социальной рекламы: переводческий 
аспект. – Статья.
Статья посвящена исследованию переводческих проблем рекламного тек-
ста, в частности, проанализированы слоганы социальной англоязычной 
рекламы, отражающие рекламные сообщения поликодового типа. Сочета-
ние семиотических систем различных типов в пределах одного рекламного 
сообщения влияет также на специфику перевода слоганов с английского на 
украинский язык. В статье предложены основные принципы перевода сло-
ганов социальной рекламы с учетом ее поликодового характера.
Ключевые слова: социальная реклама, рекламный слоган, перевод, полико-
довый текст.

Dobrovolska D. M. Polycode phenomenon in public service advertisements: 
translation aspect. – Article.
The article is dedicated to the study of translation problems of the texts of 
advertising, public service advertisements in particulary. The combination of 
semiotic systems of different types within a separate advertisement influences the 
specifics of translating slogans from English into Ukrainian. The basic concepts 
of translating slogans of public service advertisements taking into account their 
polycode nature have been offered in the article.
Key words: public service advertisements, advertising slogan, translation, 
polycode text.

Актуальність статті зумовлюється потребою лінгвістичного 
дослідження рекламних текстів у перекладознавчому аспекті. 
Переважна більшість рекламної продукції потрапляє до вітчиз-
няного мас-медійного простору через посередництво інших мов, 
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насамперед англійської, що викликає необхідність перекладу ре-
кламних текстів, зокрема слоганів. Особливе місце в рекламній 
комунікації належить соціальній рекламі, що ґрунтується не на 
комерційних засадах, а на морально-етичних. Метою соціальної 
реклами є позиціонування суспільних цінностей: здорового спо-
собу життя, захисту довкілля, вироблення ставлення до людей з 
обмеженими можливостями тощо. В Україні соціальна реклама 
з’явилася порівняно недавно, проте вже представлена досить 
широко через такі канали комунікації, як телевізійна й зовнішня 
реклама. У лінгвістиці дослідження соціальної реклами репре-
зентоване лише поодинокими науковими працями таких авторів, 
як Л. Березовець, Г. Ніколайшвілі, Н. Паршенцева, О. Савельєва, 
С. Селіверстов, В. Учонова та інші. На Заході поширення соці-
альної реклами має глобальний характер і широкий тематичний 
діапазон, тому українські рекламодавці запозичують окремі ре-
кламні тексти й рекламні слогани, перекладаючи їх українською 
мовою. З огляду на це виникають певні проблеми, пов’язані з 
адекватним відтворенням рекламних слоганів у перекладі, що й 
визначає актуальність дослідження.

Мета статті – проаналізувати особливості перекладу слоганів 
соціальної реклами з англійської мови українською. Це зумовлює 
вирішення таких завдань: окреслити поняття соціальної реклами, 
визначити поняття рекламного слогану та висунути вимоги до 
рекламних слоганів, з’ясувати специфіку соціальної реклами як 
полікодового повідомлення, проаналізувати англійські рекламні 
слогани та їх переклад українською мовою. Об’єктом досліджен-
ня є полікодові повідомлення соціальної реклами, а предметом – 
англомовні рекламні слогани та їх переклад українською мовою.

Рекламні повідомлення залежно від мети рекламодавця поді-
ляються на два різновиди: комерційну та некомерційну рекламу. 
Метою комерційної реклами є отримання прибутку від продажу 
рекламованих товарів або послуг, а метою некомерційної – набут-
тя нематеріального капіталу. Незважаючи на те, що некомерційна 
реклама охоплює політичну й соціальну види реклами, метою цих 
двох різновидів є створення відповідного іміджу людини або соці-
ального явища, при цьому іміджеві характеристики мають вигід-
но відрізняти рекламований об’єкт. Соціальна реклама, що набула 
популярності останнім часом, загострює увагу громадськості на 
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важливих проблемах. Основними з них є охорона довкілля, забо-
рона поганих звичок, антимілітаристська пропаганда, підтримка 
людей з обмеженими можливостями, захист хворих людей тощо. 
Як і в будь-якому рекламному повідомленні, у тексті соціальної ре-
клами, на переконання В. Зірки, «вербалізується, візуалізується та 
символізується інформація про рекламований об’єкт, її скеровано 
на те, щоб вплинути на думку й поведінку адресата» [1, 59]. Ме-
тою всіх рекламних повідомлень цієї групи є вироблення відпо-
відного ставлення суспільства до зазначених проблем, формування 
суспільно-моральних цінностей, якими мають керуватися всі пред-
ставники спільноти. С. Селіверстов зазначає: «Лише така реклама, 
яка демонструє необмеженість собою та соціалізує людину, може 
називатися соціальною» [5, 21]. З огляду на це соціальна реклама є 
орієнтованою на те, щоб змусити кожну людину змінити своє став-
лення до соціальних проблем у суспільстві.

Особливого поширення соціальна реклама набула в США, де 
її проблематика не обмежується тематично, наприклад: «See how 
easy feeding the hungry can be?» («Бачиш, як легко можна нагоду-
вати голодного?»); «Don’t talk while he/she drives» («Не розмов-
ляй, коли він/вона їде»), «Sexual predators can hide in your child’s 
smartphone» («Сексуальні хижаки можуть ховатися в смартфоні 
твоєї дитини») тощо. Соціальна реклама в Україні представлена 
меншою мірою, а тематика її є досить обмеженою.

У соціальній рекламі, як і в будь-якій іншій, головним елемен-
том тексту є слоган – «стисле самостійне рекламне повідомлення, 
що може існувати ізольовано від інших рекламних продуктів та 
становить згорнутий зміст рекламної кампанії» (за визначенням  
І. Морозової) [3, 7]. З огляду на це слоган передає концептуаль-
ність рекламного тексту, є згорнутим мікротекстом, що повинен 
передати основну ідею рекламної кампанії, а не лише бути стис-
лим, афористичним і запам’ятовуваним. В. Зірка наголошує, що 
слоган належить до найбільш складних різновидів тексту з кре-
ативного боку, оскільки «в ньому має бути виражена рекламна 
ДУМКА», а головне в слогані – «мотивація рекламної пропозиції 
та апеляція до почуттів споживача» [1, 75]. Слогани соціальної 
реклами не є настільки запам’ятовуваними, як у комерційній, че-
рез специфіку порушених проблем, тому автори рекламних по-
відомлень змушені привертати увагу іншим способом. Одним 
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із таких способів є вдале поєднання візуального й вербального 
компонентів реклами, коли слоган орієнтується на зображення, а 
зображення актуалізує слоган.

Для англомовної реклами таке поєднання є дуже органічним, 
тому слоган і відеоряд тісно корелюють між собою. Наприклад, 
соціальна реклама із захисту тварин має такий слоган: «When you 
see a tuna, think panda» («Коли бачиш тунця, уяви, що це панда»). 
Цей слоган набуває семантизації лише разом із зображенням, яке 
супроводжує текст: трюм корабля, заповнений мертвими панда-
ми, ніби мертвими рибами. Лише натуралізм зображення невід-
повідності між звичним рибним промислом та вбитими гарними 
пухнастими тваринами викликає відповідні асоціації зі слоганом. 
Без такого візуального посилення слоган не має впливової сили.

Інший приклад – соціальна реклама рівності жінок, яка має та-
кий слоган: «Women need to be seen as equa» («Жінок потрібно ба-
чити рівними»). Він сприймається нейтральним без відповідного 
візуального ряду. Зображення містить обличчя жінки з відкритим 
ротом, замість якого представлено пошуковий запит Google, де 
подано можливі продовження фрази «Жінкам потрібно…» (анг-
лійською мовою початок слогану та початок цієї фрази звучить 
однаково). Серед можливих продовжень у зображенні вказано: 
«Жінкам потрібно бути на своєму місці / знати своє місце / бути 
контрольованими / бути покараними». У такий спосіб продемон-
стровано поширене уявлення про те, що потрібно жінкам, тобто 
обмеження їх у правах порівняно із чоловіками. Останній при-
клад демонструє одну з основних проблем перекладу слоганів со-
ціальної реклами – збереження єдності вербального й візуального 
компонентів у перекладі.

О. Медведєва зауважує: «У зв’язку з вивченням реклами як 
самостійного функціонального стилю та унікального різновиду 
комунікації існує реальна необхідність ефективного перекладу 
рекламних повідомлень, які за останній час, зважаючи на еконо-
мічні процеси, набули статусу одного із засобів міжкультурного 
спілкування» [2, 108]. Проте для соціальної реклами переклада-
цький аспект є особливо важливим, оскільки рекламний текст, 
зокрема й слоган, перебувають у тісному зв’язку з візуальним 
компонентом – зображенням. Так, слоган «Just quit it» («Просто 
кидай це») ґрунтується на співвідношенні із зображенням, де на-
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креслено зламану цигарку у формі, що нагадує відомий логотип 
торгової марки «Nike». Для адекватного сприйняття цієї соці-
альної реклами потрібно знати особливості рекламної кампанії 
«Nike», яку репрезентовано подібними зображення та схожими 
слоганами, що в адресата має викликати певні асоціації й алюзії. 
Семантичне протиставлення здорового способу життя, яке про-
понує фірма з виробництва спортивного одягу й взуття, та курін-
ня, що спричиняє низку захворювань, побудоване також на про-
тиставленні рекламних кампаній і рекламних слоганів.

Проте переклад слогану соціальної реклами, особливо якщо 
не враховувати візуальний ряд, усуває алюзії та знімає полісе-
мантичний зміст рекламного тексту, що знецінює перекладний 
слоган. З огляду на це потрібно встановити критерії адекватного 
перекладу рекламних текстів, зокрема слоганів. Вважаємо, що, 
крім передавання концептуального змісту слогану, тобто його 
основної ідеї, що здебільшого відтворюється в перекладі, потріб-
но враховувати єдність вербального й візуального компонентів, 
а також мовні прийоми, на яких ґрунтується слоган. Наприклад, 
англійський слоган «Save paper – save planet» побудований на 
синтаксичному паралелізмі та містить повтор, тому в перекладі 
цей принцип має бути відтворено, звісно, зі збереженням змісту. 
Пропонуємо такий варіант: «Збережи папір – збережи планету». 
Отже, основним завданням перекладача, на переконання О. Мед-
ведєвої, є «створення тексту перекладу, який впливав би на адре-
сата іншої культури так само, як оригінальний текст впливає на 
адресата в рідному культурному середовищі» [2, 109]. Це вказує 
на те, що перекладач не повинен під час перекладу рекламних 
текстів поводитися досить вільно та додавати до перекладу еле-
менти особистого, суб’єктивного сприйняття. Саме тому основ-
ною вимогою до перекладу є його еквівалентність як певна рівно-
вага, співвіднесеність змістового, формального й стилістичного 
аспектів тексту. Для соціальної реклами важливим є також ураху-
вання візуального компонента рекламного повідомлення, тому в 
перекладі актуальними є й певні трансформації. Так, двочленний 
слоган соціальної реклами здорового способу життя «You’re not a 
sketch. Say no to anorexia» буквально перекладаємо так: «Ти не на-
рис. Скажи «Ні» анорексії». Проте слово «нарис» у цьому контек-
сті не відповідає зображенню, яке містить малюнок і фото дівчин-
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ки, хворої на анорексію, у модному вбранні. Доцільніше було б 
лексему «нарис» замінити лексемою «малюнок». Така трансфор-
мація за принципом генералізації, коли родовим поняттям замі-
нюють видове, є вдалим варіантом для наведеної реклами.

Для адекватного перекладу рекламних слоганів потрібно вра-
ховувати специфіку рекламного тексту, який має, з одного боку, 
ознаки публіцистичного тексту, оскільки оприлюднюється че-
рез мас-медійні засоби, а з іншого – ознаки художнього тексту, 
оскільки вимоги до його перекладу подібні до вимог художньо-
го перекладу. Мас-медійний характер рекламного повідомлення 
уможливлює залучення різних семіотичних систем, насамперед 
вербальних і візуальних знаків. Наприклад, слоган «Slower is 
better» («Повільніше – краще») як вербальний компонент соці-
альної реклами співвідноситься зі шкалою нібито спідометра, яка 
вказує не на швидкість (точніше – її перевищення), а на кількість 
днів у лікарні: менша цифра – це не лише менша швидкість, а й 
менша кількість проведених на лікарняному ліжку днів. У соці-
альній рекламі саме зображення посилює впливову силу реклами, 
навіть якщо слоган є нейтральним. Наприклад, слоган «Smoking 
causes premature aging» («Куріння викликає завчасне старіння») 
впливає саме завдяки зображенню: стара жінка дмухає на торт на 
свій 42 день народження.

Якщо вербальні знаки представлені знаками природної мови, 
то візуальні мають здебільшого іконічний характер, за якого 
зображення є статичними або динамічними. Для друкованої ре-
клами характерне використання статичних зображень, у яких 
важлива роль належить ілюстративним компонентам, зокрема 
кольору, розташуванню й розмірам. У телевізійній рекламі на 
перше місце виходить відеоряд та аудіосупровід. Проте телеба-
чення меншою мірою використовують для поширення соціальної 
реклами, ніж носії друкованої реклами (листівки, плакати, бане-
ри, білборди тощо). Останнім часом набуває популярності також 
реклама в мережі Інтернет, що має переваги телевізійної рекла-
ми, однак через її повторюваність і можливість неодноразового 
звернення має водночас спільні з друкованою рекламою риси.  
У разі перекладу, як слушно вважає О. Порпуліт, «ніхто не може 
гарантувати, що створений текст повністю виконає домінантну 
функцію та спричинить той ефект, на який розраховував автор 
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оригіналу» [4, 163]. Найбільше проблем виникає під час пере-
кладу слоганів, побудованих на мовній грі, наприклад «If you 
don’t pick it up they will» («Якщо ти це не піднімеш – вони це зро-
блять»). Дієслово «pick» є багатозначним, означає і «піднімати», 
і «клювати». Тому зображені загиблі птахи, від яких лишилися 
кістки й сміття (запальничка, мотлох), сприймаються як наслідок 
розкидання сміття людиною: вони підібрали (склювали) те, що 
кинули люди.

Отже, вдалий слоган набуває універсальності та стає своє-
рідним вербальним маркером відповідної реклами: змінюється 
зображення, проте слоган залишається незмінним. Саме поєднан-
ня вербального компонента (слогану) і невербальних (зображен-
ня) цікавили нас у перекладі, оскільки полікодовість рекламних 
повідомлень змушує перекладача враховувати всі особливості 
різних семіотичних систем та прагнути створити універсальний 
слоган у перекладі. Для перекладу рекламних слоганів, крім ос-
новних критеріїв, потрібно обов’язково використовувати крите-
рій узгодження вербального й візуального складників.
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