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Із вдячністю й щемким спомином
       моєму першому науковому керівникові –
              світлої пам’яті докторові філологічних наук,
                     професору Київського державного університету
                             імені Тараса Шевченка
                               Вікторові Коптілову

Переднє слово до наукових керівників

Кажуть, що талант – це вміння бачити світ очима дитини. Мабуть, 
сама ідея залучення школярів до науково-пошукової діяльності на-
родилася в суголоссі із цією сентенцією, дарма, що дотепер немало 
скептиків щодо правомірності, можливості, а головне – готовності 
старшокласників до такої форми самореалізації, незважаючи на те, що 
вже друге десятиліття учні успішно відкривають для себе світ великої 
науки.

Перший (і найвідповідальніший!) крок до написання науково-до-
слідницької роботи – особистісний чинник: пошук лінгвістично об-
дарованої дитини, яка не просто має ґрунтовні знання з рідної мови, 
а володіє бездоганним мовним чуттям – «нюхом», кажучи словами 
відомого мовознавця ХХ ст. Василя Сімовича. А ще – вміє захоплю-
ватися й жити науковим пошуком. Оптимально, якщо такій дитині да-
ровано Богом хоч іскру наукової творчості.

Наступний – і не менш вагомий! – чинник – психоемоційна нала-
штованість дитини на співпрацю, здатність раціонально використову-
вати час і ретельно дотримуватися плану роботи, щоб не доводилося 
все доопрацьовувати похапцем, в останній тиждень перед захистом.

І найважливіше на цьому підготовчому етапі – обрати тему, над 
якою юний дослідник чи дослідниця змогли б працювати протягом 
двох-трьох років: написання дослідження за рік, власне – за півроку, 
теоретично можливе, але навряд чи доцільне й результативне. Зре-
штою, воно руйнує в зародку саму ідею дитячої наукової творчості. 
Результативна та робота, як спостережено, над якою дитина працює 
не менше двох років. Цей час дає можливість ознайомитися з теоре-
тичними засадами науково-дослідницької діяльності, сформувати 
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практичні навички збирання фактичного матеріалу, його системати-
зації, критичного осмислення зробленого попередниками в розробці 
конкретної проблеми, вміння аргументовано висловлювати власну по-
зицію, оптимально розподілити зусилля для написання завершеного 
і, щонайважливіше, самостійного дослідження.

Наукова робота школярів не претендує на статус ані дипломної, 
ані магістерської (хоча приємні винятки цілком можливі). Про це має 
пам’ятати кожен науковий керівник і не намагатися жодним чином ні-
велювати безперечно неповторну (і реальну!) ідею учнівської наукової 
творчості. Шлях у науку має розпочинатися з великої любові до спра-
ви, з неодмінного пошанівку до тих, хто вже залишив по собі світ-
лий слід у науці, з органічної гармонії слів, діла й помислів. Наукова 
творчість школярів – це лише перша стежина у мовознавчий усесвіт, 
і вона має бути неодмінно світлою. Дитина повинна щонайперше усві-
домити, що наука – це не просто наполеглива, це, передусім, дуже від-
повідальна (й важка!), а водночас (і це найважливіше!) – життєдайна 
творча праця, яка вимагає дотримання етичних норм. А ще – вона за-
вжди має бути добротворною.

Кожен юний дослідник – це особливий мікросвіт і мікрокосмос, 
який залишається в нас і з нами (про це свідчить мій особистий де-
сятилітній досвід творчих діалогів і співпраці з юними мовознавцями 
Волині). Цей світ дуже діткливий, а тому, боронь Боже, ранити його 
навіть необережним словом. Культивуючи й розвиваючи в цих дітях 
упевненість у можливості й результативності науково-дослідницької 
роботи, неминуче потрібно пильнувати, щоб ці якості не переросли 
за жодних умов у самовпевненість – межа надто хистка. Це дуже важ-
ливо для формування кожної особистості. Наукова праця має вивищу-
вати дух, інтелект і національну ідентичність, а не амбіції.

Із першої спроби творення наукового тексту вихованці мають за-
своїти золоте правило: вони здатні самі пізнати, осмислити й верба-
лізувати мікропроблему невичерпного мовознавчого космосу. А най-
більшою нагородою їм – набуті знання, ті скарби, що, за твердженням 
Григорія Сковороди, належать до найцінніших. Бо, як сказано в припо-
вістях Соломонових, «мудрі знаннями коронуються».
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«Давно вже сказано дві речі про справжніх уче-
них. Вони не ті, хто все знає. Таких нема. Справж-
ній учений – той, хто знає, чого не знає. І два – він 
знає, де шукати. І це все. Отже, тримайтеся цих 
простих істин – і голову вище! Я б тільки додав – 
і хто перевіряє цитати».

(із листа Юрія Шевельова Оксані Забужко,
 14 березня 1993 року)

ВСТУП

Наукова робота в МАН – це перша сходинка у світ «великої науки», 
випробування творчих можливостей юних «академіків». Ось тому так 
важливо, щоб вони з перших кроків почувалися впевнено на науковій 
стежині. А для цього потрібні не тільки ґрунтовні знання з улюбле-
ної галузі науки, а й Божа іскра. А ще – елементарна обізнаність із 
особ ливостями наукового стилю, специфікою структурно-семантичної 
орга нізації інформації в наукових текстах і їх оформленням. До того ж, 
кожна наукова робота повинна мати бездоганне мовне обличчя й ви-
різнятись індивідуальним стилем.

За своїм жанровим статусом наукова робота в МАН подібна до кур-
сової роботи у виші, ось тому основні вимоги, що ставляться до її напи-
сання, співвідносяться з рекомендаціями до написання курс о вих  робіт.

Якісне написання такої наукової робити залежить від багатьох мов-
них і позамовних чинників. Найбільші прорахунки чатують на тих, хто 
недостатньо володіє науковим стилем, погано обізнаний із особливос-
тями наукової комунікації, організацією інформації в науковому тексті 
загалом і в цьому жанрі зокрема.

Наукова творчість, як відомо, крім пізнання нового, передбачає вве-
дення одержаних результатів у систему культурних надбань нації. На-
даючи значну перевагу першому етапові – власне пошуковому, автори 
нерідко нехтують другим (текстове оформлення проведеного дослі-
дження), забуваючи, що від мовленнєвого вираження й представлення 
наукових надбань, від індивідуального стильового тембру залежить 
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сприйняття наукової роботи читачем (і, передусім, – рецензентом) 
і слухачами (на захисті наукового дослідження).

Автор дослідження повинен насамперед зважати на комунікатив-
ну диференціацію інформації в науковому тексті (традиційно розріз-
няють основну інформацію, що є результатом дослідницьких пошуків, 
і додаткову, коментувальну (метатекстову), представлену різноманіт-
ними вставностями, які забезпечують розуміння й сприйняття осно-
вної), її семантичну різнорідність (семантично інформація науково-
го тексту може бути власне авторською, що становить його новизну, 
та інтекстовою, що є наслідком полеміки автора з іншими авторами 
й представлена здебільшого цитуванням, безпосереднім чи опосеред-
кованим).

Беручись до написання роботи, необхідно знати про основні вимо-
ги, що їх ставлять до таких наукових досліджень, і про послідовність 
етапів її виконання.

Власне реалізація пропонованих Вашій увазі порад уможливить ре-
зультативність праці кожного, хто тільки виходить на неповторну й ди-
вовижно захопливу стезю науково-дослідницьких пошуків.

Посібник побудовано так, що кожна порада є органічним логічно 
впорядкованим кроком написання науково-дослідницької роботи. При-
слухавшись до них, Ви убезпечите себе від типових помилок і прора-
хунків, які чатують на початківців на шляху до омріяного результату: 
успішного написання першої наукової праці.
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ПОРАДА ВВІДНА (напутня)
Як зробити перший крок у мовознавчий усесвіт

(або як вибрати секцію, суголосну науковим уподобанням 
юного філолога)

Якщо ви з-поміж інших наук понад усе любите уроки рідної 
мови, вам приємно пізнавати життя кожного слова, ви не перестає-
те дивуватися й відкривати щоденно неповторність його значень, об-
разних контекстів (і відчуваєте від цього особливу інтелектуальну й 
емоційну насолоду), прагнете пізнати таїну його побутування в різних 
функціональних вимірах і часових константах – сьогочасних, минулих 
і прийдешніх, а головне – відчуваєте внутрішню потребу спробувати 
свої сили в осмисленні якогось фрагмента мовної дійсності, вам по-
трібно неодмінно звернутися до керівника стаціонарної секції україн-
ської мови Малої академії наук України (або відповідної філії в райо-
ні, у вашій школі), тобто віднайти людину, яка стане вашим надійним 
компасом у виборі першої наукової стежини й мудрим керманичем 
ваших наукових пошуків, тобто науковим керівником.

А ще (до спілкування з науковим керівником або разом із ним) вам 
потрібно зорієнтуватися в тій царині українського мовознавства, яка 
імпонує вам щонайбільше: фонетиці, лексиці, лексикології, морфоло-
гії, синтаксисі, стилістиці чи культурі мови. Наступним кроком має 
стати вибір теми.

ПОРАДА 1. 
Як раціонально організувати написання 

науково-дослідницької роботи

Для того, щоб максимально розподілити свої зусилля й раціональ-
но використати час, потрібно чітко спланувати свою роботу над дослі-
дженням. Планування роботи має два основні аспекти: 

1)  планування процесу дослідження (визначення проблематики, 
джерел фактичного матеріалу, критеріїв його добору, проекту-
вання експериментальної частини (якщо це передбачено робо-
тою), з’ясування обсягу наукових джерел, оптимальних методик 
аналізу, теоретичної та практичної значущості роботи; 

2)  планування композиції роботи – виклад результатів дослі-
дження у вигляді тексту.
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Основні етапи роботи:
1. Вибір теми, об’єкта й предмета дослідження.
2. Пошук і аналіз наукової літератури з обраної теми.
3. Добір фактичного матеріалу, проведення експерименту.
4. Вибір методик дослідження матеріалу.
5. Складання детального плану роботи.
6. Власне дослідження – написання тексту наукової роботи (аналіз 

та узагальнення результатів).
7. Оформлення тексту роботи.
8. Підготовка тексту виступу на захисті роботи.
9. Захист наукової роботи.
Якщо робота над дослідженням триватиме два роки, то протягом 

першого року бажано провести експериментальну частину (збирання 
фактичного матеріалу, його систематизація, попередні узагальнен-
ня, вибір методик дослідження) й опрацювати наукову літературу, 
а на другий – приступити вже до написання власне тексту досліджен-
ня. Можна вибрати й інший варіант: розподілити проблематику до-
слідження на два мікродослідження, які в сукупності утворять одну 
завершену працю. Наприклад, обравши тему роботи «Стилістичні фі-
гури як елемент індивідуальної мовотворчості Ліни Костенко», мож-
на першого року дослідити, скажімо, «Повтор як елемент індивіду-
альної мовотворчості Ліни Костенко», а наступного – «Парцеляцію як 
елемент індивідуальної мовотворчості Ліни Костенко», тоді в синтезі 
матимемо – «Повтор і парцеляція як елементи індивідуальної мовот-
ворчості Ліни Костенко». Можна також дослідити ту саму проблему, 
але на матеріалі різних творів одного автора, скажімо, першого року – 
«Стилістичні фігури в семантичній структурі роману Ліни Костенко 
«Маруся Чурай», а наступного – «Стилістичні фігури в семантичній 
структурі роману Ліни Костенко «Берестечко»; отже, сукупна праця 
матиме назву «Стилістичні фігури в семантичній структурі історич-
них романів Ліни Костенко». Все залежить від індивідуального вибору 
кожного дослідника і від того, якими є тема й проблематика вашого 
наукового пошуку.
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ПОРАДА 2. 
Як вибрати тему науково-дослідницької роботи 

й правильно сформулювати її назву

Будь-який текст, як відомо, має назву, яка є своєрідним ключем, 
що відкриває його основну тематику і проблематику. В назві, мов 
у краплині, віддзеркалюється і конденсується найголовніше, що ста-
новить сутність усього тексту. Ось тому назва в тексті завжди коорди-
нується його змістовим наповненням. Вдало вибрана тема та її назва 
( заголовок) – це справжнє відкриття, не менш важливе, ніж написання 
самого тексту. Мабуть, не випадково в одному інтерв’ю на запитання 
«Де знаходите теми для своїх оповідань?» Григір Тютюнник відповів: 
«… тема – це не знахідка (хоч і таке трапляється), тема – це відкриття 
(вирізнення моє. – С. Б.)» [16, с. 135].

Закономірно виникає запитання: що народжується раніше – текст чи 
його назва? Відразу зауважимо, що однозначної відповіді нема. «Вза-
ємини» між назвою й текстом складаються по-різному. І залежать вони 
від багатьох чинників. Одним із визначальних вважають належність 
тексту до певного функціонального стилю сучасної української мови. 
Скажімо, художній стиль має найбільш «демократичні» традиції стосов-
но вибору назви твору. Нерідко написання художнього тексту передує 
остаточному формулюванню заголовка. Григір Тютюнник якось зізна-
вся: «Пишу оповідання, яке й досі не подарувало мені своєї назви. Але 
вона вже десь близько» [16, c. 135].

Подібні міркування-одкровення знаходимо і в інших авторів. Ска-
жімо, Леся Українка в час написання однієї з публіцистичних статей 
у листі до Михайла Кривинюка зауважувала: «Я це все думаю, як на-
звати свою роботу (се для мене страх трудна річ – заголовки!) і тому 
не писала; думаю назвати: «Наша воля під білим царем» або «Наше 
життя під царями московськими, православними» – зважте, котре ліп-
ше і так надрукуйте» [48, с. 666–667]. Не одразу був знайдений нею 
і заголовок драми «У пущі». Разом із автографом збережено «окремий 
аркуш, на якому є напис: «Річард (чорновик)». Під заголовком до дії 
І рукою К. В. Квітки написано ще кілька варіантів: «Артист», «Жит-
тя артиста», «У пущі», «За океаном», «Забута трагедія», «У шурхах», 
 «Річардсон», «Похований артист». Заголовок «У пущі» – підкреслений» 
[99, V, с. 309–310]. Ось тому варто розрізняти попереднє формулю-
вання назви й остаточне. Їх почасти розділяє тривалий період  творчих 
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 пошуків. Попереднє формулювання не завжди стає остаточним. Таких 
прикладів знає достатньо історія української літератури. Наприклад, 
загальновідомо, що роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?» (до речі, назву взято з біблійного тексту) спочатку називав-
ся «Пропаща сила». Подібні факти відомі й іншим стилям. Скажімо, 
багато філософських творів Григорія Сковороди мали по кілька назв 
і лише готуючи їх до друку автор залишав одну з них.

Окремі художні жанри загалом обходяться без заголовків (при-
гадаймо лишень поетичні тексти). Відсутність назви становить одну 
з розрізнювальних ознак цього різновиду художніх текстів. Якою буде 
назва – значною мірою залежить і від авторських уподобань, що фор-
мують індивідуально-стильові особливості його творів. Однак, незва-
жаючи на специфіку ідіостилю того чи того автора, конкретний жанр 
і стиль диктують загальні вимоги щодо назви тексту.

В художньому стилі вона повинна бути лаконічною і мати певне 
символічне значення. Наприклад: «Собор» О. Гончара, «Сад Гетси-
манський» І. Багряного, «Вир» Г. Тютюнника, «Лісова пісня» Лесі 
Українки тощо. Мабуть, кожному відома назва літературного циклу 
В. Винниченка «Намисто». Цю назву взято зі сфери етнографії: на-
мисто, як відомо, – атрибут національного одягу української жінки. 
Увесь цикл «скомпонований у такий спосіб, що в читацькій уяві вима-
льовується зоровий образ намиста. Оповідання, що увійшли до нього, 
асоціюються з намистинами, які переливаються своїми неповторними 
барвами й одночасно становлять гармонійне ціле. Різноманітні істо-
рії з життя дітей не просто переповідаються і по єднуються механічно, 
а ніби «нанизуються» одна на одну: кожна наступна чимось доповнює 
попередню. Між окремими оповіданнями існують попарні зв’язки так 
само, як попарно добираються в намисто різні за розміром намистини» 
[9, с. 88]. Отже, назва в художньому тексті завжди має прихований об-
разний контекст, декодування якого можливе лише після ознайомлен-
ня з усім твором. Для цього почасти потрібні знання про конкретні 
умови, історичну епоху, в яких створювався певний текст тощо.

Кожен стиль має свої правила щодо структурно-семантичної орга-
нізації назви тексту. Інакше кажучи, стильові приписи вимагають 
 дотримання своєрідності у формулюванні назви тексту. Відміннос-
ті щодо форми заголовків у різних функціональних стилях зумовле-
ні передусім відмінностями основних функцій, визначальних для 
конкретного стилю. Скажімо, на противагу художнім текстам, назва 
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у яких   повинна підпорядковуватись і узгоджуватись із естетичною 
функцією (вона визначальна для цього стилю), заголовок у тексті пу-
бліцистичному, крім інформативності, має сприяти й іншій вимозі 
стилю: максимально зацікавити й привернути увагу читача. Напри-
клад: «Наші серця у наших руках!», «Внутрішній туризм – на старт!» 
«Не купуйте шапок у губителів природи!», «Не будіть мертвих в ім’я 
живих…», «Потепліло… чи похолодало?», «Гра заслуговує… Але…», 
«Чи розмовлятиме державною мовою українська армія?», «Як за-
пустити інтелектуальний резерв нації?» тощо.

Не менш суттєво впливає на назву тексту і його жанровий статус. 
Скажімо, рекламні заголовки, головна ознака яких – спонукальна мо-
дальність, підпорядковують їй всю систему мовно-виразових засобів. 
Визначальна роль у заголовках реклам нерідко належить дієсловам на-
казового способу (наприклад: пий кисле молоко – житимеш довго!). 
Іноді в них конкретно зазначено адресата (наприклад: «І чоловікам, 
і жінкам», «Риба для схильних до повноти: і дітям, і дорослим»).

Назва у науковому тексті «покликана» якнайповніше й найточніше 
передати основну проблематику наукового дослідження, тобто бути 
інформативною. Ось тому, скажімо, тема землі буде по-різному реа-
лізована в текстах різних стилів. Наприклад, загальновідома «Земля» 
О. Кобилянської буде чимось співзвучна тематично сучасній газетній 
статті «Чи буде нарешті селянин мати землю?» (зауважмо, що в пуб-
ліцистиці заголовок у формі запитання належить до частовживаних). 
Цій самій темі будуть присвячені й наукові дослідження «Особли-
вості ґрунтів на Волині» (із землезнавства) і «Мовне конструювання 
образу землі в творі Михайла Коцюбинського «Fata morgana», «Кон-
текстуальне значення лексеми «земля» в творах Тараса Шевченка», 
«Лексико-семантичне поле «земля» в поетичній традиції українців» 
(із україн ської мови).

Значно впливає на формування назви тексту і його приналежність 
до стильового різновиду. Різною буде, наприклад, назва у власне науко-
вому, науково-навчальному і науково-популярному підстилях україн-
ської мови, що в сукупності з іншими утворюють науковий стиль сучас-
ної української мови.

Назва «У світі граматики», доречна й цілком придатна для на-
уково-популярної книжки з мови (автором якої є відомий мовозна-
вець, член-кореспондент, доктор філологічних наук, професор  Іван 
 Ви хо ванець), абсолютно неможлива для назви підручника з української  
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граматики. Він матиме більш «прозаїчну» назву: «Грамати ка україн-
ської мови».

Науково-популярні книжки з фітотерапії мають назви: «Цвів на по-
лонині верес…» Ф. Мамчура (К., 1987), «Цілющі скарби землі» Л. Пав-
ленка (К., 1988) чи «Від рослини – до людини» І. Носаля (К., 1992). 
Розповідаючи про лікарські рослини в «оболонці» власне наукового 
тексту (скажімо, довідкового характеру), ті самі автори модифікують 
і значною мірою уніфікують назви власних праць. Порівняймо: Мам-
чур Ф. І. Довідник з фітотерапії. – К. : Здоров’я, 1984 чи Носаль М. А., 
Носаль І. М. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі. – К. : 
Держмедвидав УРСР, 1959.

Не менш важливо, формулюючи назву наукового тексту, пам’ятати 
про його жанрову приналежність. Як відомо, наукові тексти можуть 
бути первинні (якщо вони є результатом власних наукових пошуків – 
стаття, монографія, дисертація, наукова доповідь) або вторинні 
(ті, що створені на основі первинних наукових текстів, найчастот-
ніші з-поміж них – рецензія, реферат, анотація). Вторинні тексти 
(анота ція, рецензія) іноді функціонують без назви. Назва наукової 
статті відрізняється від назви монографії більшою конкретизацією. 
Назва монографії, навпаки, має більш узагальнений характер. По-
рівняймо: Мова і культура (К., 1986), Пилинський М. М. Мовна норма 
і стиль (К., 1976) (монографії) і Українські автохтонні власні особові 
імена праслов’янського походження / М. О. Демчук // Мово знавство. – 
1983. – № 1. – С. 68–71; Тараненко О. О. Мова Київської Русі: вузол іс-
торико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проб лем / О. О. Таранен-
ко // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 35–38; Бетко І. Біблійні сюжети 
і мотиви в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. Бет-
ко // Укр. мова і літ. в шк. – 1991. – № 10. – С. 64–70; Мацюк Г. П. Тео-
ретична модель опису поняття «кодифікація» / Г. П. Мацюк // Мовоз-
навство. – 2003. – № 4. – С. 48–56.

Найбільш переконливо відмінності назв у текстах різних жанрів 
можна побачити, порівнявши назви колективних наукових збірників 
і назв статей у них. Скажімо, науковий збірник «Питання історичної 
ономастики» (К., 1994) вміщує різні дослідження з топоніміки й ант-
ропоніміки України. Наприклад: Шульгач В. П. Декілька фраг ментів 
з української лімнонімії; Чучка П. П. Сліди Дажбога в мікро топонімії 
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Ужгорода; Горпинич В. О. Конотативні власні імена як джерело ви-
вчення історичної морфеміки української мови.

Ці найзагальніші особливості, що стосуються формулювання назв 
у різних текстах, варто знати кожному, хто тільки шукає свою стежину 
в царині науки. Обравши одну із секцій, яка «співзвучна» науковим 
уподобанням слухача МАН, кожен із вас неодмінно постане перед 
проблемою вибору теми, якою ви будете займатися протягом кількох 
років (а, можливо, і все життя): будь-яке наукове дослідження розпочи-
нається власне із цього (див. детальніше про основні вимоги до фор-
мулювання назви в науково-дослідницькій роботі та типові помилки 
в додатку 1).

Хоча цілком імовірно, що слухач спочатку обере певну проблема-
тику досліджень у науці, яку не варто сплутувати з перспективними 
напрямами досліджень у конкретній галузі наукових знань і власне 
темою наукового дослідження. Між цими трьома поняттями тради-
ційно склалася певна ієрархія «взаємин». Детальніше про це – трохи 
згодом.

Найзагальніше поняття напрямів досліджень, перспективність 
яких змінюється час від часу. Наприклад, у сучасному мовознавстві 
провідними (а отже, перспективними) вважаються дослідження, по-
значені впливом експансіоналізму, що виявляється в появі «здвоєних 
наук» (наприклад, психолінгвістики, антрополінгвістики, соціолінгвіс-
тики, біолінгвістики, нейролінгвістики), у зв’язках із логікою й філо-
софією, виділенні нових областей знань на межі наук (інженерна 
й комп’ютерна лінгвістика, лінгвістична філософія, юридична лінгвіс-
тика, акустика мови, артикуляційна фонетика, перцептивна фонети-
ка, юридична лінгвістика), у виході в несумісні й суміжні дисципліни, 
розмиванні кордонів окремих лінгвістичних дисциплін ( наприклад, 
морфологія і морфонологія).

Актуальні в сучасному мовознавстві також антропоцентричні до-
слідження, пов’язані з розглядом мови в діаді «мова і людина» в різ-
них парадигмах, що зумовило посилену увагу мовознавців до теорії 
мовленнєвих актів, проблем мовної картини світу, питань національ-
ної своєрідності мовного вираження світу, моделювання процесів по-
родження й сприйняття мови, зокрема в онтогенезі.

Не менш популярні мовознавчі студії, що орієнтуються на виявлення 
функціонального аспекту різноманітних мовних явищ. Він передбачає 
аналіз мовних одиниць із точки зору їх призначення й ролі в мовленні . 
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Ось тому, очевидно, варто актуалізувати дослідження етнічних рис 
української мови порівняно з іншими слов’янськими і неслов’янськими, 
проблем народної моралі й мови, мовної естетики обрядів, казок, пісень.

Безперечно перспективні в українському мовознавстві досліджен-
ня, що передбачають вивчення джерел національних рис мовної осо-
бистості, яка є індивідуалізуючою моделлю етносу і його мови; мова 
і етнодидактика, рідна мова і формування мовної особистості в ран-
ньому дитячому віці, функціональні вияви національної мови у різно-
манітних текстах, особливості діалектної ситуації різних регіонів, най-
різноманітніші аспекти історії української мови, «мовний побут» міст 
і сіл, різних соціальних груп.

Отже, напрям дослідження вміщує цілий спектр можливої про-
блематики наукових досліджень. Скажімо, перспективним напрямом 
у сучасному мовознавстві є соціолінгвістичні дослідження. Можлива 
проблематика таких досліджень:

• мова сучасного міста;
• мовна компетенція різних соціальних груп;
• особливості міського сленгу;
• функціонування мов національних меншин тощо.
І насамкінець, тематика наукового дослідження: вона об’єднує 

реєстр конкретних тем, придатних для безпосереднього пошуку. 
 Наприклад, проблема мова сучасного міста може бути реалізована 
в такій тематиці:

• українська мова у мовленні різних професійних груп;
• мовна ситуація в українських містах;
• мовна ситуація в українських театрах;
• мовна поведінка держслужбовців;
• мовні орієнтації мешканців Кіровограда.
Кожна пропонована тематика знайде відображення в цілому 

спектрі конкретних тем, як-от остання:
• мовні орієнтації мешканців сучасного Кіровограда;
• мовні орієнтації мешканців Кіровограда кінця ХХ ст.;
• мовні орієнтації держслужбовців Кіровограда поч. ХХІ ст.;
•  динаміка мовних орієнтацій мешканців Кіровограда кінця ХХ – 
поч. ХХІ ст.;

•  гендерні особливості мовних орієнтацій мешканців сучасного 
 Кіровограда тощо.
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Ось тому так важливо розрізняти:
• напрями наукових досліджень у кожній галузі наукових знань;
• орієнтовну проблематику;
• безпосередню тематику, над якою працюватимуть слухачі МАН.
Орієнтовна проблематика окреслює коло перспективних науко вих 

досліджень, яке може конкретизуватись об’єктом, предметом і мате-
ріалом дослідження. Скажімо, пропонується вивчати «Антро поніми 
свого населеного пункту». Якою може бути безпосередня тема науко-
вої роботи? Наприклад:

• Лінгвістичний аналіз власних імен свого населеного пункту;
• Семантика прізвиськ свого населеного пункту;
•  Прізвища свого населеного пункту в системі українського антро-
по німікону;

• Динаміка антропонімікону свого населеного пункту у ХХ ст. тощо.
Зауважмо, що в цьому випадку зміна матеріалу дослідження (кожне 

село має відмінності в антропоніміці) розширюватиме тематику мож-
ливих досліджень. До того ж, вивчення кожної теми може здійсню-
ватись і в синхронії, і в діахронії. Або: пропонується досліджувати 
«Мовлення сучасного школяра». Конкретизуємо можливу тематику:

• Арґо школярів;
• Мовний етикет старшокласників: соціолінгвістичний аспект;
• Стереотипи мовної поведінки школярів: психолінгвістичний аспект;
• Лексика сучасного школяра;
• Словник сучасного школяра;
• Особливості усного мовлення молодших школярів;
• Образні елементи в усному мовленні дошкільнят тощо.
Залежно від різновиду наукового стилю і жанру вносяться певні ко-

рективи у назву наукового тексту. Наприклад, назви на зразок «Білою 
повінню стояли гречки» (індивідуально-авторські епітети М. Стельма-
ха); «Душа окрилена – літа на волі… (слово-образ душа в сучасній діа-
спорній поезії)»; «І десь над гранями свідомості є те, чого іще нема 
(метафора Ліни Костенко)»; «Ріка життя і лебеді часу (про одну 
символічну формулу в сучасній поезії); «Друже мій єдиний!..» (по-
чаткова формула-звертання в листах Т. Шевченка); «Робінзон Кукуру-
зо і Марія, мрія…»; «Як звуться дерева і кущі?»; «Якщо позиватися, 
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то як?»; «Якого кольору латаття?»; «Лесине зоряне небо»; «Хата – 
дім – палац» можливі лише в науково-популярному виданні.

Наукова робота в МАН за своїм жанровим статусом подібна до кур-
сової роботи у виші. Її обсяг, структура, тема і стиль повинні відпо-
відати вимогам, що ставляться до такого виду наукових досліджень. 
Курсова робота, як відомо, являє собою первинний текст і є одним 
із жанрів власне наукового стилю. Отож, вона не має перетворюватись 
на реферативний (вторинний) текст. Водночас не варто «піднімати 
планку» надто високо, претендуючи на глобальність і всеохопність на-
укового дослідження в МАН. Закономірно й те, що конкретність і ви-
важеність повинні передувати й остаточному формулюванню назви 
роботи з огляду на специфіку власне наукового підстилю, первинного 
тексту і конкретного жанру.

З вибору теми й проблеми, що лежить в основі наукової роботи, 
розпочинається будь-яке наукове дослідження (зрозуміло, протягом 
пошуково-дослідницького періоду її формулювання, словесне на-
йменування (назва) може уточнюватись і корегуватись). Слухач МАН 
може обрати тему самостійно (якщо він має власні уподобання в науці 
й добре або, принаймні, непогано орієнтується в перспективних на-
прямах наукових досліджень, до того ж, достатньо обізнаний із відпо-
відною науковою літературою). Однак, як свідчить практика, школяр 
не завжди має достатньо знань, щоб вибрати тему без допомоги до-
свідченого наставника. Здебільшого її пропонує слухачеві науковий 
керівник (зважаючи, закономірно, на його наукові інтереси).

Тему наукової роботи краще обирати або зовсім нову, або недо-
статньо вивчену. Щоб уникнути дезінформації, стверджуючи но-
визну й актуальність теми, яка вже вивчена або не становить жодної 
вартості для науки, потрібно добре орієнтуватись у наукових працях, 
що передбачає глибоке опрацювання спеціальної наукової літератури. 
Це дасть можливість слухачеві визначити ступінь дослідження кон-
кретної проблематики й уникнути «повторного винаходу вело сипеда».

Юний науковець найчастіше обирає ту тему, що викликала в нього 
особливий інтерес. Бажано було б також, щоб слухачі МАН займалися 
тематикою, «близькою» й суголосною їх вікові й уподобанням, як-от: 
«Неологізми в українській дитячій поезії», «Стереотипи мовної пове-
дінки школярів», «Номінації дітей у західнополіських говірках» тощо. 
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Пропонуючи школярам лише «дорослі» наукові теми, ми позбавимо їх 
можливості пізнати самих себе, свій мікросвіт.

Безперечно актуальні й перспективні також дослідження, що ґрун-
туються на регіональному матеріалі, наприклад: «Номінації ро дильної 
обрядовості Ратнівщини», «Мовний вияв образу Волині в поетичних 
текстах» тощо.

Водночас навряд чи доречно пропонувати слухачеві МАН займати-
ся темою, яка під силу хіба що науково-дослідному інститутові, колек-
тиву науковців чи досвідченому академікові, наприклад: «Топоніміка 
Волині», «Англомовні запозичення в українській мові» тощо.

Назва наукової роботи повинна точно визначати тему й відобража-
ти основну проблематику. Наприклад, із назви «Особливості символі-
ки весільних обрядів у нашому краї» абсолютно незрозуміло, про який 
край йтиметься. А про поетів якого міста («Мова поетів рідного міс-
та») пише автор, стане зрозуміло також лише після прочитання само-
го тексту роботи.

Назва роботи повинна бути місткою і максимально лаконічною. 
Щоправда, однаково недоречні й надто громіздкі назви, і досить лако-
нічні, наприклад: «Міцкевич і Україна», «Українське весілля», «Похо-
дження чоловічих імен».

Подібні узагальнені формулювання назви наукової праці можливі 
хіба що в монографіях. Придатні вони і як назви рефератів. Однак для 
наукової роботи в МАН варто відшукати тему вужчу й конкретнішу: ви-
бір подібної тематики заздалегідь «програмує» невдачу та прорахунки 
наукової роботи слухача. Дуже сумнівно, що йому вдасться, зважаючи 
передусім на обсяг наукової роботи, глибоко й повно розкрити тему. 
А головне, чи зможете ви позбутися реферативності, пишучи подібну 
роботу? Наукової новизни в такій роботі годі, мабуть, і сподіватися.

Абсолютно невиправдані надто громіздкі назви, позбавлені чіткос-
ті формулювання основної проблеми, як-от: «Лексичні, граматичні й 
стилістичні особливості антропонімів Ковельщини», «Реалізація есте-
тичних уподобань мовця шляхом використання образних засобів мови 
на прикладі твору Лесі Богуславець «На прощу до рідної землі» тощо.

Що нового може сказати слухач МАН про «Періодизацію україн-
ської мови», «Український літературний наголос», «Односкладні ре-
чення в українській мові»?

Претензійними (і жанрово невідповідними!) для наукової роботи 
в МАН видаються, на нашу думку, й теми: «Синоніміка української 
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мови», «Синергетика ідіостилю Миколи Вінграновського», «Подібні 
слова в українській і литовській мовах у світлі гіпотези про балто-
слов’янську мовну і етнічну спільність», «Реконструктивні можли-
вості українських пам’яток», «Англомовні запозичення в україн ській 
мові», «Період в українській поезії ХХ століття» й т. ін. Подібна «гло-
бальність» назви (а головне – глибинне й вичерпне її розкриття) на-
вряд чи можливі на сторінках невеликої за обсягом наукової роботи, 
тим паче, якщо її автор (чи авторка) мають ще незначний досвід і на-
вички наукової праці.

Варто уникати також образності в назві наукової праці, позаяк об-
разні елементи мають зовсім інші функції в науковому стилі. Їх по-
ява доречна в науково-популярному тексті. В основному тексті власне 
наукового твору вони можливі, але мають чітко визначене призна-
чення: сприяти пізнанню наукової інформації, тобто її сприйняттю 
й розумінню адресатом. Однак у назві таких текстів образні елементи 
сприймаються як зайвина й недоречність (наприклад: «Барви кохання 
у поетичних текстах Дмитра Павличка», «Лемківський весільний об-
ряд – велична народна драма», «Імена говорять сивими віками», «По-
дільський сад українського сонета», «І на тих рушниках Україна моя», 
«Хліб як святиня українського народу» й т. ін.).

Назва наукової роботи неможлива й у формі запитання (напри-
клад: «Про що може сказати верба?», «Як іменували жінку в Давній 
Русі?» і т. ін.).

Небажані й назви, побудовані з двох частин за принципом родо-
видових взаємин (наприклад: «Компаративістика: теоретичний 
і практичний аспект», «Символіка флори. Історія найменування кві-
тів у біології, міфології, їх вплив на культуру та історію. Зображення 
у мистецтві», «Етнографічні реалії. Мовний етикет» і т. ін.).

Навряд чи придатні й назви, які утворені як перелік якихось про-
блем (наприклад: «Омоніми, їх різновиди і роль у поетичному тексті») 
або такі, що містять вказівку на загальну проблему, а потім конкрети-
зують її (наприклад: «Тарас Шевченко. Мова і стиль «Щоденника»).

Назви на зразок «Порівняння як невід’ємна частина художнього 
тексту», «Реклама – найпопулярніший публіцистичний жанр», «Сур-
жик як здеградована форма українського мовлення» виправдані хіба 
що як заголовок у науково-публіцистичному тексті, а «Державний 
статус української мови – «за» і «проти» – як тема доповіді у науко-
вій дискусії.
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Назви «Шевченківський Севастополь», «Оце твоя доля (до слі-
дження матеріалів «Щоденників» Олеся Гончара)», «Словники україн-
ської мови», «Мовна спадщина Т. Г. Шевченка» заздалегідь програму-
ють реферативний характер дослідження.

Відсутність конкретики (передусім, проблеми, аспекту досліджен-
ня) унеможливлює й написання таких робіт: «Специфіка окличних 
речень у сучасній українській мові», «Особливості українських колис-
кових пісень», «Лінгвістичний парадокс», «Англійські переклади Шев-
ченка», «Відображення в українській мові язичницьких вірувань», «Діа-
лектизми в романі Уласа Самчука «Волинь», «Походження чоловічих 
імен», «Лінгвостилістика образу України в народних думах», «Жарго-
нізми і вульгаризми в мовленні молоді», «Використання міфологічних 
назв у творчості українських поетів ХХ ст.» і т. ін. Особливо частотні 
ті теми, до складу яких входять лексеми специфіка та особливість.

Для наукової роботи в МАН недоречні також назви, що розпочи-
наються словами: «До питання…», «До проблеми…», «Деякі питан-
ня (проблеми…)», «З історії…», «Особливості…», «Дослідження…», 
«Роль…» тощо, наприклад: «Деякі риси лексики сучасної волинської 
поезії», «Особливості говірок Ковельщини», «Особливості перекладу 
наукового тексту», «Особливості шкільного жаргону», «Особливос-
ті вживання абревіатур в українській мові», «Особливості номінації 
лікар ських рослин», «Дослідження топоніміки с. Перемиль», «Роль 
префіксальних словотвірних морфем в українській мові» й т. ін.

Багато назв наукових робіт хибують очевидними алогізмами й мов-
ними недоречностями, як-от: «Національний одяг та рушники Украї-
ни», «Ніжна мудра жінка-українка (про Марусю Чурай)», «Мораль 
і етика української дівчини і парубка у народних піснях» тощо.

Не варто також перевантажувати назву чужоземними словами, тим 
паче, якщо без них можна обійтися, знайшовши потрібний лексичний 
відповідник в українській мові, наприклад: «Теодицея у поетичній 
творчості Тараса Шевченка», «Парантетичні засоби в дискурсі».

Однаково небажані також назви, позбавлені точних і вмотивованих 
термінів, наприклад: «Сміхотерапія українського січового стріле-
цтва», «Витворення моделі українського міста у романі В. Підмо-
гильного «Місто» та повісті Р. Іваничука «Місто».

Редагуючи текст наукової роботи остаточно, варто звернути ще раз 
увагу на відповідність її назви основній проблематиці. Якщо потрібно, 
внести корективи, щоб уникнути непорозумінь і двояких тлумачень. 
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За відомим законом Інгве, оптимальна для сприйняття назва повинна 
знаходитись у межах 5 ± 2 компонентів. З огляду на цей закон і по-
трібно формулювати назву наукової роботи. Відхилення від цього за-
кону можливі, зважаючи на специфіку галузі наукового дослідження, 
його проблематики, але не бажані, бо вони ускладнюють діалог автора 
й адресата.

Варто пам’ятати, що вдало вибрана й точно сформульована тема 
наукової роботи – це крок до бажаного успіху. Ось тому так важливо 
знати й дотримуватись основних вимог у виборі й формулюванні теми 
наукового дослідження.

Щоб унеможливити ймовірні недоречності у формулюванні тем 
наукових робіт і такі небажані поразки на захисті, науково-методо-
логічна лабораторія Волинської обласної МАН щороку наприкінці 
навчального року опрацьовує всі теми наукових робіт, які будуть 
представлені наступного року, корегує, уточнює, редагує їх і затвер-
джує на методичній раді. Роботи, теми яких не затверджені, до захис-
ту не допускаються. Сподіваюся, що наш досвід буде використаний 
колегами і в інших регіонах. Це значно полегшить науковий пошук 
юного дослідника.

ПОРАДА 3. 
Як вибрати перспективний напрям 

мовознавчого дослідження

Успіх наукової роботи слухачів МАН, її новизна значною мірою 
 залежать від того, наскільки вдало вибрано тему й методику дослі-
дження і чи відповідає вона актуальним напрямам досліджень у пев-
ній галузі наукових знань (під напрямом традиційно розуміють «сус-
пільну, наукову, літературну і т. ін. школу, течію, угруповання» [90, V, 
с. 164]). Отже, актуальні напрями досліджень визначають пріоритетну 
проблематику на конкретному етапі розвитку науки.

Існує певна парадигма знань, тобто «визнаних всіма наукових до-
сягнень, які протягом певного часу дають науковому співтовариству 
модель постановки проблем та їх вирішень» [51, с. 1].

Водночас парадигма знань – явище динамічне, тобто змінне. Однак 
варто пам’ятати, що розвиток науки йде не шляхом плавного нарощу-
вання нових знань на старі, а через періодичну трансформацію і зміну 
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провідних уявлень, тобто через «наукові революції», які відбуваються 
періодично» [50, с. 7].

Важливо відзначити, що розвиток будь-якої науки не являє собою 
пряму лінію, а з «чисто пізнавальної точки зору варто визнати існуван-
ня в лінгвістиці феномену ancesterhopping, тобто стрибків від однієї 
спадщини до іншої» [50, с. 8].

Еволюція сучасної лінгвістики характеризується, за твердженням 
О. О. Селіванової, «як зміна трьох наукових парадигм: 1) генетичної, 
історичної; 2) таксономічної, системно-структурної; 3) комунікативно-
функціональної, прагматичної» [80, с. 5]. Загальна тенденція сучасного 
лінгвістичного пізнання визначається як «рух від сфери системи до цен-
тру всіх цих систем – до людини», що свідчить про «гуманізацію мо-
вознавства, поворот до мовної особистості як медіума для проникнен-
ня у мову, занурену в життя» [80, с. 5]. Отже, цілком очевидна за таких 
умов актуалізація теорій, набутих раніше, однак у новій якості.

Динаміку розвитку сучасної лінгвістики, як стверджує Е. Скороходь-
ко, «зумовлюють принаймні два принципово важливі процеси. Це, по-
перше, активна експансія в мовознавчий простір концепцій та методів 
інших дисциплін – гуманітарних, природничих, точних, що сприяє ста-
новленню нових, у певному розумінні, «гібридних» дослідницьких на-
прямів у лінгвістиці. Подібні процеси у сучасній лінгвістиці є типовим 
виявом загальнонаукового руху до переділу меж та сфер компетенції 
наук» [86, с. 75].

Другий чинник, що визначає розвиток сучасної лінгвістики, ста-
новлять «парадигматичні зрушення, втім, характерні для сучасного 
наукового контексту в цілому (пор., зокрема, кібернетичну трансфор-
мацію багатьох галузей науки)» [86, с. 75].

Однак багато нових напрямів залишаються почасти на периферії 
наукових інтересів українського мовознавства загалом, не кажучи вже 
про наукові дослідження початківців у науці. Тим, хто тільки розпочи-
нає власні наукові пошуки, іноді важко зорієнтуватися у пріоритетнос-
ті тих чи інших напрямів. А тому вважаємо доречним ознайомити вас 
із основними перспективними напрямами детальніше.

На думку О. С. Кубрякової, визначальними ознаками сучасної 
лінгвістики можна вважати експансіоналізм, антропоцентризм, 
функціо налізм і тенденцію до пояснення, а не лише до опису лінг-
вістичних феноменів.
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Експансіоналізм мовознавчих досліджень, як уже зазначалося , 
виявляється передусім у появі нових наук, що виникли на межі 
кількох суміжних чи несуміжних наук (психолінгвістики, етно-
психолінгвістики, антрополінгвістики, біолінгвістики, соціо-
лінг  вістики, інженерної й комп’ютерної лінгвістики, морфо логії 
та морфонології тощо).

Антропоцентризм як особливість сучасної лінгвістики загалом 
і напрям досліджень (антропологічна лінгвістика) пов’язаний із роз-
глядом мови у діаді «мова і людина» в різних парадигмах, передусім, 
у тісному зв’язку зі свідомістю, мисленням, духовно-практичною 
діяльністю людини. Як відомо, основу створення науки про мову 
на антропологічних засадах було розроблено Вільгельмом фон Гум-
больдтом. А вихідна теза антропологічної лінгвістики полягає у твер-
дженні, що «… мова є конститутивною властивістю людини… Люди-
на стає людиною тільки через мову…, в якій діють творчі першосили 
людини, її глибинні можливості. Мова є єдиною духовною енергією 
народу» [76, с. 8]. Отже, пізнання людини неможливе без вивчення 
мови. З іншого боку, сутність мови можна пояснити, лише виходячи 
з людини та її світу. Власне тому антропологічна лінгвістика передба-
чає створення єдиної теорії мови й людини. Цим і пояснюється поси-
лена увага сучасних мовознавців до проблем когнітивізму, мовної осо-
бистості, теорії мовленнєвих актів, мовної картини світу, зокре ма, 
питань національної своєрідності мовного вираження світу, моделю-
вання процесів породження й сприйняття мови в онтогенезі (тобто  ди-
тячого мовлення) тощо.

Водночас зауважимо, що дослідження проблеми лінгвістичної ін-
терпретації людини – «всезагального мовотворчого начала в людині» 
(Вільгельм фон Гумбольдт) було б неповне, однобоке, якби сучасне 
мовознавство не вивчало інший зворотний аспект цієї проблеми – 
лінгвоцентризм, тобто особливості впливу мови на людину, її пси-
хіку, поведінку, характер взаємин між мовцями й т. ін. Як стверджує 
А. Д. Дуличенко, саме «ХХІ ст. має виявити всю складність взаємовід-
ношень на зразок «мова ← людина → мова», тобто між імпульсами, 
які йдуть від людини в мову (людський фактор у мові, антропоцен-
тризм), і спрямованими на людину мовними імпульсами (лінгвоцен-
тризм)» [25, с. 126]. Отже, інтерпретація людини передбачає вивчення, 
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з одного  боку, антропологічного характеру самої мови, з іншого – лінг-
воцентричного характеру розуміння людиною світу, що її оточує.

Функціоналізм як магістральний напрям сучасної лінгвістики пе-
редбачає аналіз мовних одиниць із точки зору їх призначення й ролі 
у мовленні. Образно кажучи, це вивчення мови «при виконання нею її 
«службових обов’язків» [50, с. 14], тобто мовних функцій, мови в дії. 
Сучасна розробка теоретичних проблем мовознавства неможлива також 
без усвідомлення того, що «об’єкт її вивчення (мова) представляє со-
бою один із найскладніших і найцікавіших об’єктів людського пізнання 
і що адекватне відображення нею властивостей навряд чи під силу одній 
 науці, якщо тільки вона не знайде способів об’єднати в осягненні свого 
об’єкта власні зусилля із зусиллями інших наук» [50, с. 15].

Зауважмо, що в сучасному мовознавстві закладені теоретичні основи 
функціональної морфології і синтаксису (див., зокрема, праці І. Р. Вихо-
ванця, К. Г. Городенської, А. П. Грищенка), однак «лексика у функціо-
нально-комунікативному аспекті не розглядалася, хоч означення слова 
більше, ніж будь-яка інша категорія мови, є функціональним» [49, с. 71]. 
Одне з небагатьох таких досліджень – «Очерки по функциональной лек-
сикологии», авторами якого є Ф. С. Бацевич і Т. О. Космеда.

Не менш актуальні для сучасної лінгвістики пошуки «ідіоетнічного 
й універсального» у мовах світу, які дають можливість усвідомити діа-
лектику мовної багатоманітності у мовній єдності людства [25, с. 126].

У третьому тисячолітті мовознавці продовжуватимуть вивчення 
проблем глотогенезу (з гр. глото – мова, генеза – походження, поро-
дження) в тісному зв’язку з етногенезом (з гр. eтнос – народ). Важ-
ливо те, що ці питання сьогодні вивчаються в контексті досліджень 
суміжних наук – антропології, історії, етнографії та психології. І саме 
такий комплексний підхід до вивчення проблем походження мови, 
поза сумнівом, перспективний.

Особливо важливі для сучасної лінгвістики дослідження соціаль-
ної керованості й соціального впливу на мову. А це передбачає до-
слідження багатьох аспектів цієї проблеми, що в сукупності склада-
ють соціолінгвістичну проблематику. Для сучасного етапу розвитку 
мовознавства вкрай необхідне вироблення соціолінгвістичних страте-
гій для суспільства, що сприяло б гармонійному розвитку всіх мов, 
 унеможливило б так звані мовні конфлікти й «війни» (зокрема, тери-
торіальних, соціальних діалектів і літературної мови).
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Велика перспектива третього тисячоліття за прикладними дослі-
дженнями: прикладною лінгвістикою, комп’ютерною лінгвістикою, 
розробкою нових лінгвістичних технологій.

У ХХІ ст. українські мовознавці продовжуватимуть також замальо-
вувати «білі плями» національно-мовної картини світу, зокрема до-
сліджуватимуть мовотворчість репресованих письменників, а також 
наукову спадщину заборонених у радянські часи мовознавців: Петра 
Бузука, Всеволода Ганцова, Григорія Голоскевича, Агатангела Крим-
ського, Олени Курило, Івана Огієнка, Олекси Синявського, Василя 
Сімо вича, Сергія Смеречинського, Миколи Сулими, Євгена Тимченка, 
Бориса Ткаченка.

До найважливіших напрямів сучасної лінгвістики, на думку вче-
них, належать:

1. Семасіологія (з гр. sema – знак, мінімальна одиниця плану змісту) 
як окремий самостійний розділ науки про мову сформувалася у ХІХ і за-
знала за час до ХХ ст. і злетів, і падінь. Об’єкт семасіології – вивчення 
лінгвістичного смислу елементів усіх мовних рівнів. Семасіологічні до-
слідження передбачають внутрішньоструктурний аналіз слова.

Сучасний етап розвитку семасіології визначається посиленою ува-
гою до «зв’язку мовного змісту з ментальним лексиконом людини», 
«семантичної динаміки мовних одиниць у мовленнєвій діяльності, 
зокре ма, конкретної мовної особистості» [80, с. 8].

Безперечно актуальні в контексті основних проблем сучасної сема-
сіології будуть і в наступні десятиліття дослідження, що стосуються 
вивчення валентнісних і сполучувальних можливостей лексичних оди-
ниць, типології значення, зокрема проблеми динаміки сем внаслідок 
вживання слова у переносному значенні (метафори, метонімія), пере-
дусім механізму творення метафор, особливості появи контекстуаль-
них значень, а отже, породження їх багатозначності, проблеми конота-
ції (лат. сonnotatio від connoto – маю додаткове значення) – емоційне, 
оцінне чи стилістичне забарвлення мовної одиниці узуального (закрі-
пленого в системі мови) чи оказіонального характеру [54, с. 236].

2. Ономасіологія, як теорія номінації, – один із двох розділів се-
мантики, протиставлена семасіології за напрямом дослідження від 
речі чи явища до думки про цю річ, явище і до їх позначення мовними 
засобами [54, с. 345]. У вузькому розумінні ономасіологія визначається  
як «вчення про процеси називання словом і лексичну об’єктивацію 
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понять». У широкому – «як область дослідження всієї номінативної 
діяльності в мові, яка відображає і об’єктивоване членування світу 
в процесі пізнання його об’єктів і зв’язків» [54, с. 345].

Сучасні ономасіологічні дослідження передбачають вивчення номі-
нативних одиниць різного мовного статусу як результату комплексного 
мовленнєво-мислительного процесу. Залежно від статусу номінативних 
одиниць розрізняють лексичну номінацію (просте слово, композит, сло-
восполучення), пропозитивну (речення) та дискурсивну (текст).

Важливий аспект ономасіологічних студій – вивчення ментальних 
механізмів творення номінативних одиниць різної структури, зокрема 
внутрішньої форми слова, їх мотивованості.

Тематика досліджень, виконаних у контексті ономасіології, може 
бути пов’язана передусім із вивченням проблем національно-мовної 
картини світу.

3. Суттєво активізувалися в останні десятиліття соціолінгвістичні 
дослідження. Соціолінгвістика (від лат. societas – суспільство і лінг-
вістика) – мовознавча дисципліна, що вивчає закономірності функ-
ціонування мови у суспільстві та її особливості в різних суспільних 
умовах. Як наукова дисципліна соціолінгвістика виникла на межі мо-
вознавства, соціології, соціальної психології й етнографії.

Соціолінгвістика передбачає вивчення широкого кола проблем, 
пов’язаних із соціальною природою мови, її суспільними функціями, 
тобто загальних закономірностей функціонування мови у суспільстві, 
механізму впливу соціальних факторів на мову й мови на розвиток 
суспільства загалом та окремої особистості зокрема, особливостей 
розвитку мови в різних суспільних умовах, ступеня соціальної зумов-
леності мовних явищ.

Соціолінгвістика зосереджує також увагу на вивченні питання вза-
ємодії мови і нації, мови і культури, мовної політики в державі, наці-
ональної мови і національної самосвідомості, мовної стійкості, мови 
титульної нації у державі, формування національно-мовної особистос-
ті, соціальної диференціації мови на всіх рівнях її організації й харак-
теру взаємодії між мовними та соціальними структурами, мовної ди-
ференціації різних соціальних груп, мовної компетенції особистості.

Одне з основних понять соціолінгвістики – мовна ситуація, що 
визначається як «сукупність форм існування мови (окремих мов, 
регіональних койне, територіальних і соціальних діалектів), які об-
слуговують континіум спілкування у певній етнічній спільності чи 
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в адміністративно-територіальному об’єднанні» [54, с. 481]. А отже, 
важливий аспект сучасних соціолінгвістичних досліджень – вивчення 
типологічного й специфічного щодо мовної ситуації в різних регіонах 
України загалом і мовної ситуації в певних мовних колективах (соці-
альних чи професійних) зокрема (на різних часових зрізах, тобто в діа-
хронії (історичний аспект) та синхронії (сучасний стан)).

Слухачі МАН можуть зосередити увагу на дослідженні мовної си-
туації в їхніх шкільних колективах, містах і селах, у яких вони меш-
кають, на вивченні «мовного портрета» людей різних професійних чи 
соціальних угруповань (продавців, учителів, лікарів, юристів, міліціо-
нерів), стереотипів їхньої мовної поведінки. Безперечно цікавими бу-
дуть роботи, присвячені взаємодії літературної мови із соціальними та 
територіальними діалектами у мовленні сучасних школярів, студентів, 
проблемам мовноетикетної поведінки, молодіжного жаргону, активно-
го словника тощо.

4. Особливий інтерес виявляє сучасна лінгвістика й щодо питань 
психолінгвістики – науки, яка традиційно «вивчає процеси поро-
дження мовлення, а також їх сприйняття й формування мовлення 
в його співвіднесеності з системою мови» [54, с. 404]. Мовленнєва 
діяльність людини досліджується у двох аспектах – психологічному 
й лінгвістичному. Об’єкт психолінгвістичних студій – психологія 
мовної особистості в комунікації.

Сучасна психолінгвістика активно вивчає моделі мовленнєвої 
діяльності, сприймання мовлення, психоментальної природи кому-
нікації, ймовірних структур мовлення, психології тексту, вербальних 
асоціацій, дитячого мовлення, ефективності мовлення, психології 
лінгводидактики, мовленнєвого впливу.

Активно досліджувана в останнє десятиліття проблематика когні-
тивної психології (від лат. cognitus – знання, пізнання) – пізнавальний, 
такий, що стосується пізнання). Результати психолінгвістики застосо-
вують у різних сферах людської діяльності, зокрема, у судовій психо-
логії й криміналістиці, в політиці, для вирішення проблем машинного 
перекладу тощо.

Можливі наукові роботи манівців у контексті психолінгвістики мо-
жуть стосуватися вивчення асоціативних словників школярів, впливу 
різних типів текстів на юних адресатів і особливості їхнього сприй-
няття (наприклад, вплив заголовків сучасної публіцистики, рекламних 
текстів на читача), мовної поведінки молоді в різних комунікативних 
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ситуаціях і її зумовленість психофізіологічними особливостями мовця 
та фактором адресата, їхніми психологічними типами тощо.

5. Великі перспективи у ХХІ столітті належать двом суміжним 
(із попереднім) напрямам досліджень – етнолінгвістиці й етнопси-
холінгвістиці.

Етнолінгвістика (з грец. ethnos – народ, плем’я і лінгвістика) – на-
прям у мовознавстві, який вивчає мову в її зв’язках із культурою наро-
ду, побутом, звичаями, міфологією, взаємодію мовних, етнокультурних 
і етнопсихологічних факторів у функціонуванні й еволюції мови [54, 
с. 597]. У широкому розумінні етнолінгвістику розглядають як комплек-
сну дисципліну, яка вивчає за допомогою лінгвістичних методів «план 
змісту» культури, народної психології й міфології незалежно від спосо-
бів їх формального представлення (слово, предмет, обряд і т. ін.).

Основи української етнолінгвістики закладені в працях О. О. Потеб-
ні, який вивчав слово «як явище культури, його історію з урахуванням 
сфери побутування, обрядової реальності, дійств і предметів» [100, 
с. 164]. Як напрям мовознавства, пов’язаний «з дослідженням мови 
через призму духовної культури етносу», етнолінгвістика «остаточно 
сформувалася у працях етнографа Ф. Боаса і мовознавця та етнографа 
Е. Сепіра на основі вивчення мови і культури американських індіанців. 
Зв’язок мови і культури уявлявся як чітко детермінований: тип мови, 
як вважалося, залежить від типу мови» [100, с. 164]. Відповідно – ві-
дображений у різних мовних одиницях зв’язок понять повторюється 
в «різних виявах культури – обрядових текстах, дійствах, ритуалах, 
народному мистецтві, орнаментиці та ін., що зумовлює проекцію істо-
рії мовних одиниць, їхню етимологію на явища культури і навпаки» 
[100, с. 164].

І сьогодні актуальними залишаються дослідження проблем семан-
тики, зокрема, опис різних груп слів (назви птахів, рослин, спорідне-
ності, найменувань різних обрядодій і т. ін., як у літературній мові, так 
і в територіальних діалектах), які відображають соціально-культурні 
особливості членування відповідних областей позамовної дійсності 
в різних мовах [54, с. 598]. Особливо актуальне вивчення різних на-
йменувань народної культури, мовної поведінки в ареальному аспекті, 
що передбачає з’ясування і проекцію зон поширення мовних і поза-
мовних явищ, що зумовило появу нового напряму етнолінгвістичних 
студій – етнолінгвогеографії.
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Етнопсихолінгвістика – дисципліна, що виникла на межі пси-
холінгвістики, етнолінгвістики й етнології, намагається пізнати «на-
ціональний дух, менталітет, культуру, мову» [80, с. 5]. Об’єкт етно-
психолінгвістики – етнічна свідомість та її відображення в мові та 
мовленнєвій діяльності.

Важливі аспекти етнопсихолінгвістичних досліджень – проблеми 
перекладу текстів із однієї мови на іншу, «лінгвоетнічного антагоніз-
му» (зокрема проблема російськомовного населення в Україні), наці-
онально-мовних картин світу у зв’язку з особливостями менталітету 
й психіки різних етносів.

Слухачі МАН можуть вибрати одну з таких проблем для науково-
го дослідження, наприклад: «Специфіка лексики в українському пере-
кладі Миколою Лукашем роману Сервантеса «Дон Кіхот», «Типологія 
асоціативних рядів українських кольороназв мовцями національних 
меншин, які мешкають на Волині», «Мовна поведінка сучасних мовців 
різних етносів, які мешкають у Луцьку» й т. ін.

6. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики пов’язаний пере-
дусім із вивченням знань, які використовують у мовному спілкуванні, 
точніше кажучи, «з дослідженнями процесів засвоєння, нагромаджен-
ня й використання інформації людиною» [63, с. 6], бо, як відомо, по-
ведінка людини завжди детермінована її знаннями.

Вирішальна роль належить також знанням у системі штучного ін-
телекту. Однак знання, виражені експліцитно, – лише частина загаль-
ної бази знань, оскільки в конкретних комунікативних актах не «ви-
користовується вся сукупність знань і уявлень, які є в розпорядженні 
її учасників» [63, с. 10]. До складу бази знань входять такі компоненти: 
«1) знання з мови: а) знання мови – граматики (з фонетикою і фоно-
логією), доповнене знанням композиційної і лексичної семантики; 
б) знання про використання мови; в) знання принципів мовленнєвого 
спілкування; 2) позамовні знання: а) про контекст і ситуацію, знання 
про адресата (знання мети і планів, поставлених адресатом, його уяв-
лення про мовця і про навколишню ситуацію й т. ін.); б) загальні фоно-
ві знання (тобто знання про світ); знання про події, стани, дії і процеси 
і т. ін.» [63, с. 7].

Отже, когнітивна лінгвістика передбачає з’ясування мовних і по-
замовних знань, їх обробки та використання у мовленні (можливі два 
підходи: антропоцентричний – від мовця, особистості та мовоцен-
тричний – від мови до когніції та навпаки)» [80, с. 66].
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Основними завданнями когнітивної лінгвістики, на думку О. О. Селі-
ванової, є:

•  аналіз структур зберігання знань про мову та у мові, а також тих, 
до яких апелює мовленнєва діяльність;

•  дослідження опрацювання цих структур у конкретному акті мовлення;
•  встановлення ментально-антропоцентричних чинників комуніка-
ції (дискурсу);

•  вивчення ментально-мовної сутності мисленнєвих операцій за пам’я-
товування, навчання, сприймання, згадування, забування тощо;

•  когнітивна інтерпретація процесів номінації, граматикалізації, 
синтактики, породження тексту та його сприймання;

•  опис універсальних когнітивних стратегій комунікації;
•  дослідження динаміки структур зберігання знань, її чинників, ког-
нітивне пояснення семантичних змін, створення символів тощо 
[80, с. 70].

Отже, наукові дослідження в контексті когнітивної лінгвістики пе-
редбачають вивчення ментального лексикону й концептуальної систе-
ми мови, проблеми їх взаємодії й динаміки, співвідношення загальної 
картини світу людини та індивідуальної, загальної та національно-мов-
ної. Об’єктом дослідження слухачі МАН можуть обрати також опис 
узуальної картини світу певних угруповань людей, які є носіями однієї 
мови, за певними професійними ознаками, психічними властивостя-
ми, об’єднаними територіально чи соціально (наприклад: «Стерео-
типи жіночої поведінки: ситуація вияву згоди/незгоди», «Особливості 
мовної поведінки городян і сільських мешканців», «Специфіка мовних 
реакцій мовців різних етносів у типових комунікативних ситуаціях» 
і т. ін.). Перспективними будуть дослідження різних фрагментів на-
ціонально-мовної картини світу певного етносу у зв’язку зі звичаями, 
віруваннями народу і порівняно з іншими національно-мовними кар-
тинами. Важливо пам’ятати про те, що «дослідження в області ког-
нітивних аспектів мови сприяють не тільки ефективному вирішенню 
прикладних завдань, але й поглибленню наших уявлень про приховані 
механізми мовної комунікації» [73, с. 53].

7. Сучасна лінгвістика тексту передбачає вивчення тексту як осо-
бливої комунікативної системи. Лінгвістика тексту – це такий «на-
прям лінгвістичних досліджень, об’єктом яких є правила побудови 
зв’язного тексту і його смислові категорії, що виражаються за цими 
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правилами. Входить до складу філологічних напрямів, які вивчають 
текст» [54, с. 267].

Первинно лінгвістика тексту вивчала в основному засоби зв’язності 
тексту, розподіл теми й реми висловлення відповідно до вимог акту-
ального членування речення, анафори, механізми семантичного по-
втору. А отже, у лінгвістиці 60–70-х років провідним був підхід, що 
відтворював рух дослідницької думки від речення до тексту.

Новий імпульс лінгвістика тексту одержала від прагматики (що до-
сліджує ставлення мовців до знаків). Текст «почав аналізуватись як 
засіб спілкування, комунікативний твір, тип мовленнєвої дії. Дослід-
ницька думка пішла в дещо протилежному напрямі – від тексту до його 
елементів» [73, с. 53].

Основну увагу почали зосереджувати на комунікативності тексту 
і засобах її досягнення, а об’єктом вивчення стали тексти різних жан-
рів та їх властивості. Цей підхід одержав назву соціокомунікативного. 
В рамках цього підходу текст почали розглядати з позицій мовленнєвої 
діяльності.

Соціокомунікативний підхід сучасної лінгвістики тексту пред-
ставлений двома важливими напрямами: 1) прагматичним та 2) класи-
фікаційним. Перший передбачає вивчення типів адресантів, моделю-
вання процесів утворення і сприйняття тексту реципієнтами (кількість 
учасників, їхні ролі, характер стосунків, фіксованість теми тощо).

Кваліфікаційний «напрям репрезентований працями, що дають 
опис текстів різних жанрів з погляду комунікативно-прагматичних 
властивостей та їх кваліфікацій. Об’єктом аналізу стають тексти різ-
ного призначення: наукові, публіцистичні, ділові (традиційні для сти-
лістичного аналізу), резюме, меморандуми, посібники та інструкції, 
реклами та лозунги, відозви, звертання, загадки, анекдоти, медичні 
й кулінарні рецепти, правила гри, некрологи та ін.» [73, с. 54].

Особливо актуальне вивчення комунікативних властивостей тек-
стів різних типів, тобто принципів їх побудови (наприклад, щоденни-
ка, листа, наукової статті, поетичного тексту тощо).

А отже, сучасна лінгвістика тексту відзначається переходом «від 
вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як кому-
нікативної системи, детермінованої такими її складовими як особис-
тість мовця (автора) у сукупності його психологічних, ментальних, 
соціально-культурних, етнічних та ін. властивостей; адресат та його 
рівень сприймання, екстралінгвістичні характеристики двох типів си-
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туації: того, про що йде мова у тексті, та того, що опосередковує його 
творення у соціокультурному контексті дійсності» [80, с. 106].

Такі основні перспективні напрями мовознавчих студій на початку 
ХХІ століття. Звернення хоча б до одного з них уможливить юним до-
слідникам новизну й актуальність їхніх робіт.

ПОРАДА 4. 
Як упорядкувати наукову роботу 

композиційно й семантично

Суттєвий елемент у підготовці наукової роботи – складання плану, 
який передбачає найважливіші аспекти досліджуваної проблеми, а по-
тім логічно трансформується в зміст роботи.

Попередній план складається найчастіше після опрацювання науко-
вої літератури й збирання фактичного матеріалу, але згодом він може 
корегуватися, доповнюватися, редагуватися, тобто вдосконалюватися 
і доповнюватися, однак розпочинати написання наукової роботи без 
плану не бажано: це не тільки ескіз майбутнього дослідження. План 
допоможе представити майбутню роботу композиційно.

Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: 
вступ, основну частину, висновки, список використаної літерату-
ри. Можливі також список умовних скорочень, список використаних 
джерел і додатки. Для зручності користування зміст доцільно пода-
вати відразу після титульної сторінки роботи із зазначенням сторінок 
(див. додаток 2). Зауважимо: він може бути оформлений як простий 
(рідко) чи розгорнутий план.

Гармонійне поєднання структурних частин наукової роботи суттє-
во впливає на її результативність. Пам’ятаючи про трикомпонентну бу-
дову наукового тексту, автори часто порушують пропорційність обсягу 
вступу, основної частини та висновків (занадто розтягують вступ або 
скорочують до «телеграфного» стилю висновки).

У вступі, що є своєрідним камертоном усієї наукової роботи, по-
дається:

• короткий огляд ступеня розробки проблеми,
• обґрунтовується актуальність,
• новизна,
• мета,
• завдання,
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• методика,
•  теоретичне й практичне завдання дослідження (з відносною 
регламентацією позиції цих структурно-семантичних елементів 
у тексті). Зазначені структурні компоненти вступної частини ба-
жано виділити в тексті графічно (насиченим шрифтом).

Поняття «актуальність» уміщує корисність і доцільність розроб-
ки теми наукової роботи для сучасної науки. Твердження про потребу 
конкретного дослідження внаслідок невивченості якогось питання чи 
різноманітності поглядів на нього не переконливе. А тому варто уни-
кати формулювань на зразок: «дослідження актуальне, бо в ньому 
вперше розглянуто…». Ймовірно, що відсутність уваги вчених до пев-
ної проблеми цілком закономірна: розробка такого питання не викли-
кає жодного інтересу через його несуттєвість для науки. Ось тому, об-
ґрунтовуючи актуальність роботи, важливо зазначити, що проблема 
цікавить багатьох дослідників, але в ній містяться ще й не досліджені 
моменти, або вам вдалося знайти своєрідне її трактування й розуміння.

Визначаючи актуальність наукової роботи (ця інформація може 
вводитись у текст за допомогою своєрідних коментувальних (метатек-
стових) одиниць, наприклад: актуальність роботи полягає (виявля-
ється) в тому, що… або … зумовлена тим, що… (якщо такі одини-
ці передують основній інформації); цим визначається актуальність 
наукового дослідження; це й визначило актуальність роботи (якщо 
основна інформація знаходиться в препозиції) тощо), необхідно точно 
показати ступінь внеску автора в розробку конкретної проблеми й усіх 
тих учених, хто займався нею раніше: це виявлятиме не лише вашу ін-
формаційну обізнаність у певній науковій проблемі, а й рівень наукової 
культури й етики, міру пошанівку до попередників у науці. Перефразо-
вуючи відомий афоризм Остапа Вишні, кожному, хто вирушає на науко-
ву мовознавчу стежину, треба добре почистити черевики, пам’ятаючи, 
що до нас там були такі світочі, як Олександр Потебня, Агатангел Крим-
ський, Олена Курило, Василь Сімович, Леонід Булаховський тощо.

Актуальність дослідження може зумовлюватися і поширеністю 
якогось явища, його типовістю і важливістю для певної галузі науки.

Новизна роботи може бути спричинена кількома чинниками:
•  в роботі досліджено зовсім нову проблему або уточнено окремі 
поняття з огляду на нові наукові дані;

•  запропоновано новий підхід у вивченні якогось явища, тобто роз-
глянуто істотно нову методику;
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•  розв’язано завдання на матеріалі, який дотепер не був у науково-
му обігу.

А тому новизна дослідження визначається:
• новизною проблематики,
• методики й
• фактичного матеріалу.
В ідеалі бажано, щоб у роботі були наявні всі три компоненти. Вод-

ночас варто зауважити, що ступінь новизни наукової роботи в МАН 
може бути різний. Це залежить передусім від наукового досвіду ав-
торів. Зрозуміло, що частково реферативний характер дослідження, 
припустимий у перший рік навчання в МАН, абсолютно не бажаний 
в останні.

Мета наукової роботи має формулюватися максимально лаконічно, 
але повно (власне формулюванню передують такі конструкції: мета 
роботи полягає в …; мета наукової роботи передбачає … й т. ін.).

На завдання, що вирішувались автором, вказують одиниці на зра-
зок: мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: …; мета 
дослідження визначає її основні завдання: … й т. ін.

Формулювання завдань наукової роботи можуть подаватися з нуме-
рацією і без неї. Однак кожне положення зручніше подавати з абзацу 
й розпочинати одним із дієслів такого синонімічного ряду: дослідити, 
з’ясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформулю-
вати, окреслити, порівняти, зіставити, проаналізувати, система-
тизувати, узагальнити тощо.

Крім того, важливо визначити й чітко зазначити матеріал дослі-
дження, про що вже йшлося раніше, ввівши цю інформацію в текст 
за допомогою стереотипних виразів: матеріалом дослідження послу-
жили…; матеріал дослідження становлять… тощо.

У вступі обов’язково варто вмотивувати вибір теми і подати кри-
тичний огляд літератури з обраної теми. Доречно також зазначити, які 
проблеми вивчені повністю, які порушені частково, які не досліджені 
зовсім. Не можна забувати й про те, що вступаючи в дискусію, потріб-
но дотримуватися наукової етики й аргументовано, послідовно, толе-
рантно відстоювати власну позицію.

Вступна частина не має назви й не повинна розпочинатися «від 
царя Гороха», як-от: «Справедливо вважають, що українська мова – 



37

одна з найбагатших мов світу» (тема «Мовна поведінка школярів 
Луцька»). Обсяг вступу не перевищує здебільшого 2–3 сторінок.

Основна частина передбачає безпосередній виклад одержаних ре-
зультатів. Особливе значення в ній належить лаконічності, виваженості 
й точності заголовків (вони в жодному разі не повинні повторювати на-
зву роботи), а ще – логічності, доступності матеріалу, введенню інфор-
мації, що належить іншим авторам (вона називається, як уже зазнача-
лося, інтекстовою, наприклад: як справедливо вважає N …; слушна 
думка N про те, що …; на думку N …; за твердженням N … тощо).

Інтекстова інформація використовується передусім для автори-
тетної аргументації теоретичних та експериментальних результатів 
наукової роботи. Водночас автор послуговується нею, дискутуючи 
з різними вченими щодо конкретної проблеми/проблем. Уміння вести 
наукову дискусію, відстоювати власну точку зору – лакмусовий папі-
рець наукової обдарованості автора. Зауважимо, що велике значення 
має також дотримання наукової етики, яка виявляється щонайперше 
в шанобливому ставленні до праці попередників у науці. До речі, по-
давати перелік авторів, які займалися подібною проблемою, можна 
кількома способами:

• за ступенем внеску в розробку певного питання;
• у хронологічному порядку;
• в алфавітному порядку.
Юному дослідникові найпростіше скористатися останнім варіан-

том з огляду на те, що він не потребує додаткових інформаційних зу-
силь, наприклад: «Проблемами української лінгвостилістики займа-
лися Д. X. Баранник, Л. А. Булаховський, В. С. Ващенко, А. П. Коваль, 
М. М. Пилинський» тощо. З етичних міркувань доречно розташовувати 
ініціали та прізвища авторів саме в алфавітному чи хронологічному 
порядку (за часом виходу праць певних авторів).

«Історію питання» (аж до сучасного періоду) подають коротко, 
 однак точно зазначаючи внесок кожного вченого (чи окремої науко-
вої школи) в розробку певної проблеми. З огляду на обсяг і своєрід-
ність роботи в МАН таку інформацію доцільно вміщувати у вступній 
частині , а не розпочинати нею основну, як-от: «Розділ 1. Огляд літера-
тури. Характеристика основних праць із етнолінгвістики…».

Важливо зважати на те, що історію питання доцільніше подавати як 
поступове й послідовне розкриття теми, а не як перелік думок різних 
авторів, такий собі пасьянс чужих думок. На закінчення історії питання 
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наводиться та концепція, яка імпонує авторові найбільше. Водночас вар-
то пояснити й аргументувати, що сáме співзвучне в ній авторській по-
зиції і чому виникає необхідність її уточнення чи подальшої розробки.

Свідоме замовчування чи недостатня обізнаність автора з праця-
ми попередників, що стосуються безпосередньо теми наукової роботи, 
значно знижують її якість.

Отже, в історії питання чи огляді літератури важливо чітко розмеж-
овувати власне авторську (яка є результатом безпосередніх наукових 
пошуків самого автора) й інтекстову інформацію (та, яка належить 
іншим авторам і вводиться в науковий текст здебільшого посередни-
цтвом цитувань із точною вказівкою на джерело інформації). А тому 
автор, вдаючись до цитування (безпосереднього чи опосередковано-
го), обов’язково повинен чітко зазначити всі вихідні дані.

Наукова робота в жодному разі не повинна перетворюватися на ре-
феративний текст (коли переказуються окремі сторінки з літератури, 
рекомендованої науковим керівником). Інші крайнощі – надмірне ци-
тування й механічний переказ чужих думок, без найменшого вияву 
власної точки зору. Вживання цитат має виправдовуватися інформа-
ційною доцільністю.

Доречно цитувати тоді, коли цитата стверджує авторську думку або 
вживається для дискусії. Однак зловживати цитатами не варто. До-
цільність цитування визначається його місцем у семантичній структу-
рі роботи. Цитати дуже поширені й доречні в історії питання, не бажа-
ні – в дослідницькій частині й абсолютно не припустимі у висновках.

Переказуючи чужу думку, тобто вдаючись до опосередкованого ци-
тування, варто уникати «додаткової інформації», хоч цілком можливо 
(й доцільно!) висловити власну точку зору щодо чужого міркування чи 
твердження. Цитати потрібно обов’язково звіряти з першоджерелами, 
чужомовні – перекладати. Якщо є кілька видань тієї ж наукової праці, 
покликання здебільшого роблять за першим або останнім (найбільш 
повним і уточненим).

Зміст цитат нерідко вимагає від автора наукової роботи власної 
точки зору: згоди чи, навпаки, заперечення. Стверджуючи неправо-
мірність чи схвалення чиєїсь позиції, варто обов’язково обґрунтувати 
такий погляд.

Покликаючись на відомі науці істини, недоречно точно зазначати 
джерело.
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Власне ставлення до інтекстової інформації може виявлятися за до-
помогою відповідних метатекстових конструкцій, наприклад: не мож-
на не погодитись із думкою N про те, що …; слушне твердження N 
про те, що …; правомірно вважав N, що …; як справедливо вва-
жав N …; правомірно стверджувати, що … й т. ін. Українська мова 
має достатній синонімічний ряд, яким можна скористатися в цій ситу-
ації (доповнити названий ряд допоможе читання спеціальної наукової 
літератури).

Традиційно обсяг основної частини становить 20–25 сторінок ма-
шинописного тексту.

Висновки наукової роботи повинні містити основні результати, 
одержані автором. Визначаючи їх вагомість у контексті інших науко-
вих досліджень, доречно також визначити перспективу й шляхи по-
дальшого вивчення конкретної проблеми.

Суттєвим недоліком роботи вважається надмірна лаконічність ви-
сновкової інформації: висновки займають у тексті всього лише один 
абзац, як-от: «У своїй праці я не ставила за мету повністю дослідити 
мовотворчість Євгена Маланюка. Головним для мене було вияснити 
особливості стилю». Не бажано також повторювати підсумкову інфор-
мацію, відому читачеві уже з основної частини.

Обсяг висновків – 1–3 сторінки. Кожне нове положення доречно 
подавати щоразу з абзацу (з нумерацією чи без). За своєю структур-
но-семантичною організацією висновки подібні до жанру тез (про їхні 
мовно-стильові ознаки йтиметься пізніше).

Логічно доповнюють (і завершують) наукову роботу список вико-
ристаної літератури і додатки.

Зауважимо, що додатки за значимістю й інформативністю нерідко 
перевищують навіть основну частину, що стосовно них є специфічним 
науковим коментарем чи інтерпретацією. Додатки подають у тексті 
з суцільною нумерацією й точною назвою кожного з них, розміщуючи 
слово Додаток у правому верхньому кутку, а назву – посередині вгорі.

Факультативний (тобто можливий, але не обов’язковий компонент 
дослідження) список використаних джерел та їх умовних скорочень 
(про можливі джерела фактичного матеріалу детальніше йтиметься 
пізніше, тут принагідно лише зауважимо, що такі джерела подають 
найчастіше в алфавітному порядку із суцільною нумерацію, подаю-
чи ліворуч ті умовні скорочення, які розроблені самим автором, на-
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приклад, якщо в роботі використані поетичні тексти кількох авторів, 
то в списку використаних джерел їх можна подати таким чином:

ЛК – 1. Костенко Л. …
БО – 2. Олійник Б. …
ДП – 3. Павличко Д. …
і т. д., точно зазначаючи всі вихідні бібліографічні дані джерела).
Одним із показників якості виконаної наукової роботи є оформлен-

ня її наукового апарату. Традиційно розрізняють:
•  зовнішній вигляд роботи (охайність, грамотність, естетичне 
оформлення);

•  внутрішнє оформлення (правильне подання цитат, покликань на на-
укові джерела, ілюстрації, список використаної літератури, додатки).
Оформлення рукопису роботи здійснюється за загальноприйняти-

ми правилами, чинними для оформлення всіх наукових праць, і почи-
нається з оформлення титульної сторінки.

На титульній сторінці обов’язково зазначають секцію МАН або на-
укове товариство учнів, тему роботи, прізвище, ім’я та по батькові авто-
ра, школу, клас, у якому він навчається, прізвище, ініціали наукового ке-
рівника, його науковий ступінь і вчене звання (якщо є) (див. додаток 3).

На другій сторінці розміщується зміст роботи, зазначається обсяг 
сторінок кожного зі структурних елементів плану.

Із третьої сторінки починається виклад тексту роботи (і її нумера-
ція). При цьому варто дотримуватися таких правил:

•  текст роботи друкується лише з одного боку сторінки (аркуш по-
винен мати формат 210 × 297 мм);

• поля: 30 мм (ліворуч), 10 мм (праворуч), 20 мм (згори), 25 мм (знизу);
•  робота друкується через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці), 

14-м кеглем;
•  вступ, розділи, висновки, список літератури, додатки друкувати 
з нової сторінки;

• розділи повинні мати назву;
• сторінки нумерують вгорі посередині арабськими цифрами;
•  додатки мають власну нумерацію, саме слово «Додаток 1» роз-
міщується у правому верхньому куті сторінки, через 2 інтервали 
після нього посередині з великої літери подається назва додатка;

•  заголовки структурних частин наукової роботи: ЗМІСТ, ВСТУП, 
РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, СПИСОК ВИ-
КОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ, СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ дру-
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кують великими літерами симетрично до тексту (крапка після них 
не ставиться);

•  заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацу; крапку в кінці заголовка не ставлять; якщо заго-
ловок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою;

•  заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту;

•  відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом 
повинна дорівнювати 3–4 інтервалам;

•  пункти нумерують у межах кожного підрозділу; номер пункту 
складається з номера розділу, підрозділу і пункту (можливі лише 
два перші компоненти), між якими ставлять крапку (наприклад, 
1.3.2 – другий пункт третього підрозділу першого розділу), потім 
у тому самому рядку йде заголовок пункту.

Всі положення, цитати повинні мати покликання на опрацьовану 
літературу.

У наукових дослідженнях цитати й невласне цитування (опосеред-
коване) оформляють згідно з чинними правилами «Українського пра-
вопису» з дотриманням таких вимог:

• нічого не пропускати і не доповнювати;
• не скорочувати слів (крім узвичаєних скорочень);
• не переставляти слова у реченнях і не замінювати;
• зберігати наголоси, якщо вони позначені;
• записувати речення, дотримуючись авторської пунктуації;
•  набрані в тексті курсивом окремі слова або словосполучення 
підкреслити хвилястою лінією, розрядкою – рискою, насиченим 
шрифтом – двома прямими рисками.

Якщо авторові потрібно щось витлумачити, вирізнити в чужому 
тексті, відразу подається пояснення в дужках, наприклад: (підкреслен-
ня моє. – С. Б.), тобто – Світлана Богдан. Якщо є потреба скоротити 
цитату, всередині ставиться трикрапка (без будь-яких пояснень).

Автор, вносячи якісь зміни, доповнення до тексту, обов’язково має 
відзначити це, наприклад: (тут і далі підкреслення автора. – С. Б.); 
«…, бо вони (українці. – С. Б.)» тощо.

Цитати з неукраїнських праць перекладають українською мовою 
(якщо український відповідник відсутній, переклад робить сам автор, 
обов’язково зазначаючи в покликаннях: (переклад мій. – С. Б.).
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Цитати ілюстративного матеріалу доцільно робити за останні-
ми найповнішими виданнями, якщо йдеться про художні тексти, або 
за першодруками – залежно від мети дослідження.

У наукових дослідженнях найпоширеніші покликання двох типів:
1. Покликання за текстом (або внутрішньотекстові).
2.  Підрядкові покликання (посторінкові – за загальною нумерацією 
або щоразу новою – на кожній сторінці).

Покликання за текстом оформляється у скороченому вигляді, бо 
в списку літератури кожне джерело має порядковий номер і всі біблі-
ографічні дані. Наприклад, якщо в тексті використано цитату з якоїсь 
праці, то покликання матиме такий вигляд: «Ці слова, звичайно, мають 
ознаку згрубілості, але, як правильно відзначила Т. Г. Винокур, «кон-
текстне зіткнення (у межах слова, словосполучення, речення, вислов-
лювання) і є та стилістично маркована одиниця, при наявності якої 
можна говорити про зміну типів стильової поєднуваності» [27, 86]. 
У цьому покликанні перша цифра зазначає позицію праці Т. Г. Вино-
кур у списку літератури, друга – цитовану сторінку. Можливі також 
варіанти цього покликання: [27, с. 86] (найуживаніший), [27: 86].

Можливе також й інше оформлення внутрішньотекстового по-
кликання, наприклад, щодо згаданого контексту [Винокур 1986: 86], 
[ Винокур 1986, 86]. Першу позицію у квадратних дужках займає пріз-
вище автора, другу – рік видання цитованого (чи просто згаданого) 
джерела, через кому – цитована сторінка. Якщо в тексті праця не ци-
тована, а лише згадана, то покликання матиме такий вигляд: «Багато 
загальновживаних українських слів пропонує відкинути Ю. Перфець-
кий, стверджуючи, що вживання таких слів є русифікацією української 
мови» [24]. Зауважимо, що такі покликання значно зменшують обсяг 
роботи й роблять її менш громіздкою.

Однак іноді в наукових роботах використовують підрядкові покли-
кання (зокрема, в деяких наукових журналах). Ними послуговуються 
тоді, коли цитата знаходиться в основному тексті роботи, а покликан-
ня – внизу сторінки під рискою (із цифровими позначеннями, адекват-
ними тому, що зазначене в тексті), з повною інформацією про викорис-
тану літературу. Наприклад, у тексті: «Ніколи в жодні історичні часи, 
еміграція не визначала розвитку материнської національної культури: 
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вона могла робити внесок, але не більше», говорить Ю. Шпір – один 
із дописувачів журналу «Сучасність». У покликанні:

Continua до «Prolegomena до характеристики хахлацької мови)» / 
Ю. Шпір // Сучасність. – 1990. – № 2. – С. 123.

Якщо є повторні покликання на це джерело, не потрібно вдруге по-
давати назву в повному обсязі, її можна представити скорочено. Якщо 
друге покликання на одне й те саме джерело подано відразу після пер-
шого, повторне матиме такий вигляд:

Там само. – С. 18. (якщо праця іноземною мовою, то – Ibid).
Якщо ж повторне покликання позиційно зміщене, тобто представ-

лене через кілька покликань, тоді його потрібно оформити так: 34Шпір 
Ю. Зазнач. праця. – С. 85. або 35Шпір Ю. Цит. праця. – С. 85.

Якщо в тексті згадано тільки одну працю, але вона не єдина в колі 
проблем, що розглянуто, то в покликаннях зазначимо: Див. також:

Покликання внизу сторінки може супроводжуватися й іншими ко-
ментувальними одиницями, що відображають авторське ставлення 
до наведеного, скажімо: Інша точка зору, протилежна нашій, пода-
на в роботі N …; Детальніше про це див.: …; Ми маємо на увазі 
роботу № …; Пор.: тощо.

Ілюстрований матеріал подається зі скороченням джерела (ско-
рочення розробляються автором і подаються у списку використаних 
джерел у кінці роботи). Здебільшого – це назви різних періодичних 
видань, художніх текстів, архівних матеріалів тощо.

Часто в наукових текстах використовують й інші скорочення (на-
приклад, основні термінологічні поняття). Як відомо, є загальномовні 
скорочення та авторські. До найпоширеніших загальноприйнятих ско-
рочень, наприклад, у мовознавчих дослідженнях належать назви слов-
ників (як-от, СУМ – Словник української мови в 11 т.), вихідні дані 
наукової праці (наприклад, К. – Київ; Вища шк. – Вища школа; с. – сто-
рінка). Використовуючи подібні скорочення, нема потреби вносити їх 
до списку умовних скорочень наприкінці роботи або додатково пояс-
нювати всередині тексту. Про загальноприйняті скорочення детальніше 
можна дізнатися з праці: «Словник скорочень в українській мові: понад 
21 000 скороч. / уклад. : Н. Д. Гула, В. В. Жайворонок, Л. П. Жарова [та 
ін.]; [за ред. Л. С. Паламарчука]. – К. : Вища шк., 1988. – 512 с.».

Авторські скорочення вживають найчастіше в основному тексті 
для мовної економії. Вдаючись до скорочень уперше, автор повинен 
прокоментувати це, наприклад: «Особливе місце серед названих по-
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ширювачів посідають вставні конструкції зі значенням ознаки (далі – 
ВК (О))». Зауважимо, однак, що зловживати скороченнями не варто: їх 
надмір утруднює сприйняття й розуміння тексту.

Скорочення джерел оформляють таким чином: у тексті:
«Як ніхто інший, Леся знала ціну листам з рідного краю, та ще й від 

приятелів» [XII; 404].
У покликаннях:
 2Цит. за: Українка Леся. Зібрання творів: у 12 т. / Леся Українка. – К. : 

Наук. думка, 1975–1979 (перша цифра означає том, друга – сторінку).
Якщо в тексті після цитати зняти інформацію в дужках, то покли-

кання буде таким:
Цит. за: Українка Леся. Зібрання творів: у 12 т . / Леся Українка. – 

К. : 1978–1979. – Т. XII. – С. 404. Далі, покликаючись на це видання, 
в дужках зазначатимемо том і сторінку.

У кінці наукової роботи подають список використаної літератури 
(в алфавітному порядку або в порядку покликань за текстом, однак по-
ширеніший перший спосіб оформлення бібліографії). Звернемо увагу 
на те, що доречніше подавати саме таку назву – Список використаної 
літератури, а не Література, Список літератури чи то Бібліографія. 
Друга і третя менш придатні з огляду на те, що юні автори навряд чи 
спроможні ознайомитися з усією можливою літературою, що стосу-
ється конкретного питання. Остання не бажана внаслідок того, що це – 
іншомовна назва, яка має український відповідник.

ПОРАДА 5. 
Як вибирати джерела, методику збирання та впорядкування 

фактичного матеріалу з мовознавства

Збирання фактичного матеріалу – один із найвагоміших елементів 
підготовчого періоду наукового пошуку. Він здебільшого визначає по-
чатковий етап будь-якого наукового дослідження і розпочинається зра-
зу ж після вибору теми. Нерідко виникають запитання саме щодо чер-
говості збирання фактичного матеріалу й опрацювання теоретичної 
літератури. Ці два етапи можуть виконуватися паралельно, однак ціл-
ком можливо, а іноді навіть доречніше спочатку зосередити увагу саме 
на доборі фактичного матеріалу. Як слушно зауважує І. В. Арнольд, 
«краще самому зорієнтуватися в фактах (деяка теоретична підготов-
ка вже є), а вже потім зібрати всі наявні думки. Інакше в початківця 
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 розвинеться певний комплекс неповноцінності й нездатність зупини-
тися: чим більше він читає, тим більше залишається того, що ще по-
трібно було б прочитати. Процес стає безконечним, а власна точка зору 
втрачає стійкість (переклад наш. – С. Б.)» [2, с. 74].

Цілком можливе й коректне паралельне вивчення історії питання 
й збирання та систематизації фактичного матеріалу. Більш важливе 
й доречне гармонійне поєднання дослідницької частини й загально-
теоретичної: в дослідженні бажано використати лише ту опрацьова-
ну інформацію, яка «релевантна для висвітлення … нового матеріалу 
й вирішення поставлених завдань» [2, с. 74].

Добираючи фактичний матеріал дослідження, варто передусім узгоди-
ти його з об’єктом і предметом вивчення. Скажімо, в роботі «Новотвори 
в епістолярії Василя Стуса» об’єкт дослідження – новотвори в текстах 
Стуса, предмет – особливості цих оказіональних номінацій. Отже, мате-
ріал дослідження становитимуть епістолярні тексти. Для повноти опису 
й об’єктивного наукового вивчення згаданої проблеми потрібно вибрати 
з листів Стуса шляхом суцільного вибору всі оказіоналізми.

Дослідження «Функціонально-семантичних особливостей лексики 
волинської регіональної періодики 30–40-х років ХХ ст.» передбачає 
роботу в архіві й карткування різних лексичних одиниць у періодич-
них виданнях. Коло цих видань може бути обмежене одним-двома 
журналами, однак дослідник має збирати фактичний матеріал суціль-
но для цілісного, системного й вичерпного вивчення цього мовного 
явища. Інакше, окресливши об’єкт спостережень більш повно, автор 
може добирати матеріал спорадично, тобто вибірково.

Вивчаючи зокрема проблему «Функціонально-стильових особли-
востей власних імен у сучасних гумористичних творах», можна зосе-
редити увагу і на прозових, і на поетичних текстах або лише, скажімо, 
на прозових і добирати ті антропоніми (власні номінації), які найвираз-
ніше визначають специфіку цього типу текстів. Можливо також вибра-
ти матеріалом дослідження твори окремого автора, наприклад, Олега 
Чорногуза або Павла Глазового. Цілком реальне й доцільне звуження 
матеріалу дослідження одним твором якогось автора. Щоправда , цей 
твір має бути великий за обсягом, а аналіз стосуватися всіх без винятку 
власних особових номінацій.

Отже, матеріал дослідження завжди повинен узгоджуватися з об’єкт-
ом і предметом дослідження. В окремих працях обсяг матеріалу може 
бути представлений більш чи менш повно.
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Традиційно вважають, що основними джерелами матеріалу в мово-
знавчих дослідженнях. :

•  тексти (різних функціональних стилів – художнього, публіцис-
тичного, наукового, офіційно-ділового, розмовного, релігійного, 
епістолярного);

•  словники (передусім лінгвістичні – тлумачні, етимологічні, пере-
кладні тощо);

•  опитування інформаторів шляхом інтерв’ювання чи анкетуван-
ня (анкети укладає сам автор відповідно до проблеми, що вивча-
ється), матеріали архівів.

Вибір джерела/джерел фактичного матеріалу залежить від:
• теми дослідження,
• об’єкта,
• предмета.
Галузь мовознавства, до якої належить дослідження, теж певним 

чином впливає на джерело фактичного матеріалу. Скажімо, тексти як 
матеріал вивчення використовують здебільшого у працях із ономасі-
ології, лінгвостилістики, морфології та синтаксису. Роботи з діалек-
тології, етнолінгвістики в основному ґрунтуються на аналізі матеріа-
лів, зібраних із різних питальників. Вивчаючи, наприклад, проблему 
«Номінації дітей у західнополіських говірках», можна скористатися 
питальником «Дитинойка малейка…» (Великий світ малої дитини 
(Волинь і Західне Полісся), автори – С. К. Богдан, С. О. Горожанова), 
в якому є відповідний розділ – «Назви дітей» [10]. Цей самий питаль-
ник стане в нагоді тим, хто виявить зацікавлення дитячою лексикою 
(тобто лексикою, якою послуговуються батьки, дідусі-бабусі, рідні, 
знайомі у спілкуванні з маленькими дітьми, зокрема, віком до трьох 
років). Якщо когось зацікавлять певні аспекти мовної поведінки, мож-
на використовувати питальник «Мовний етикет українців» (автор 
С. К. Богдан) [11].

Працюючи з інформаторами за питальниками, бажано всі відповіді 
фіксувати на магнітофоні або диктофоні: це максимально унеможли-
вить похибки у збиранні матеріалу й водночас сприятиме об’єктивності 
й достовірності зібраних даних. До того ж, маючи такі записи, можна 
уточнювати повторно правильність фіксації фактичного матеріалу, пе-
ревіряти точність відтворення фонетичною транскрипцією мовлення 
респондентів.
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Пишучи, скажімо, роботу з психолінгвістики «Асоціативний пор-
трет українців», варто використати анкети, які допоможуть у про-
веденні асоціативного експерименту. Для цього можна скористатися 
типологічними анкетами інших авторів або внести певні доповнення 
до уже апробованих ученими раніше. Цілком прийнятна й бажана роз-
робка власних анкет. Наприклад, досліджуючи «Асоціативний словник 
сучасного школяра», залежно від бажання автора й різновиду психо-
лінгвістичного експерименту, анкета може мати перелік найуживані-
ших в учнівському спілкуванні лексем (екзамен, урок, 12 балів, контр-
ольна, тематична атестація, клас, школа, перерва, учитель, дирек-
тор тощо) або представляти собою ряд номінацій із культурологічним 
компонентом (хата, вишня, калина, тризуб, криниця тощо). Реєстр 
і структуру таких анкет автор визначає сам відповідно до мети й за-
вдань дослідження (див. додаток 4).

Вивчаючи мовлення старших школярів, можна взяти за зразок зга-
дану анкету, доповнивши її словами-стимулами, активно вживаними 
цією категорією учнів, наприклад: зовнішня атестація, олімпіада, 
конкурси тощо.

Для робіт, скажімо, з акцентуації найдоречніше використати поетич-
ні тексти, а особливо, якщо передбачено вивчення сучасних акцентуа-
ційних норм чи авторського наголошення, як-от: «Авторська акценту-
ація в творах Ліни Костенко». Вивчаючи історичні аспекти акцентуа-
ції, варто скористатися писемними пам’ятками (як відомо, починаючи 
з XIV ст., з Нового Заповіту 1355 року, перекладеного митрополитом 
Олексієм, в них послідовно проставлявся наголос). Для дослідження 
пам’яток можна скористатися матеріалами обласних архівів.

Для кожної роботи необхідно встановити критерії надійності дже-
рела інформації. Для збирання матеріалу з давніх писемних джерел 
необхідний також текстологічний аналіз, з’ясування особистості й діа-
лектної бази писаря.

Історичний аспект ономастичних досліджень потребує звернення 
до картографічного матеріалу різних епох, до історичних творів, акто-
вих записів, літописів, хронік [96, с. 14]. Цілком доречно скористатися, 
зокрема, матеріалами метричних та сповідальних книг, що зберігають-
ся також у обласних архівах. У Волинському обласному архіві їх по-
шук полегшить виданий реєстр метричних книг [38].

Для написання роботи з ономастики найдоступніший вибір мате-
ріалів із текстів та архівних джерел. Скажімо, вивчення особливостей 
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антропонімікону Волині XIX ст. можливе на основі записів у метрич-
них книгах, у яких зафіксовано, зокрема, імена, прізвища учасників 
обряду хрещення, а також матеріалів сповідальних книг.

Збирання сучасного усно-розмовного діалектологічного та ономас-
тичного матеріалу особливо важливе з огляду на те, що якщо про це 
не потурбуватися вже сьогодні, він може загинути для науки назавжди: 
найбільш цінний матеріал зберігають, закономірно, інформатори стар-
шого віку, не молодші за 70 років. Якщо його не записати сьогодні, 
не опрацювати науково, то ці неоцінéнні скарби будуть втрачені для 
науки назавжди. А тому дослідження, які ґрунтуються на основі такого 
матеріалу, – особливо актуальні.

Для фіксації цих матеріалів доречно скористатися найвідомішим 
питальником, укладеним професором Й. О. Дзендзелівським [23]. Цей 
питальник може стати водночас взірцем для укладання власного пи-
тальника, який здебільшого має двокомпонентну будову: вступ і осно-
вну частину. У вступі зазвичай подається інформація про структуру 
питальника, його мету й особливості фіксації та оформлення відпові-
дей на кожне запитання. Основна частина складається з переліку запи-
тань (найчастіше – з нумерацією), які можуть групуватися на розділи 
за тематичним принципом (див. додаток 5).

Варто зауважити, що в багатьох дослідженнях із мовознавства ви-
користовують не одне, а кілька джерел фактичного матеріалу. Ска-
жімо, написання роботи «Діалектизми в романі Віктора Лазарука 
«Світязь» та їхні відповідники у присвітязьких говірках» потребує пе-
редусім детального вивчення тексту роману «Світязь» шляхом суціль-
ного вибору діалектизмів, кожен із яких потрібно виписати на окрему 
картку (див. додаток 12).

Крім художнього тексту, джерелом фактичного матеріалу такого 
дослідження є також мовлення конкретних говірок, зібране в резуль-
таті інтерв’ювання з інформаторами, які є носіями цих говірок, або по-
середництвом опосередкованого спостереження за їхнім мовленням.

Дослідження «Асоціативний портрет ідеального українця та 
українки» потребуватиме використання питальника, який міститиме  
перелік соматизмів (внутрішніх і зовнішніх характеристик особи) 
(див. зразок такого питальника в додатку 6). Доречно також допо-
внити сучасні стереотипи українця та українки паралелями з текстів 
художньої літератури (давньої, нової й новітньої) та фольклору (пісні, 
думи, казки, легенди, перекази), з яких можна почерпнути значну кіль-
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кість номінацій ідеальних портретних ознак. Наприклад: очі як зорі; 
очі темніші ночі; очі немов криниці дно студене; очі – тернинки; зубки 
немов часничок тощо.

Отже, перший етап збирання фактичного матеріалу – підготовчий: 
він передбачає вибір оптимального обсягу фактичного матеріалу. 
Наступний крок – добір або розробка потрібних для збирання фак-
тичного матеріалу питальників, анкет і т. ін. Якщо дослідження 
здійснюватиметься на основі текстів, то зразу потрібно окреслити об-
сяг текстового матеріалу. Наприклад, для вивчення «Метафорики пу-
бліцистичного мовлення початку XXI ст.» можна використати лише 
волинські газети «Луцький замок», «Волинь», «Віче», «Волинські гу-
бернські відомості», «Сім’я і дім» тощо протягом одного року. Можна 
скористатися й всеукраїнськими виданнями, як-от, «Літературна Укра-
їна», «Голос України», «Політика і культура» й т. ін. Цілком можли-
во для дослідження обмежитися однією газетою, однак для розгляду 
бажано тоді взяти період не менше одного року. Це допоможе про-
стежити загальні тенденції у використанні метафор, а також вивчити 
їх динаміку.

Система карткування текстового матеріалу може бути найрізнома-
нітнішою. Найбільш узвичаєний запис на окремих картках (див. дода-
ток 7) або на аркушах паперу (див. додаток 8). А тому потрібно під-
готуватися заздалегідь до карткування, вибравши певну форму запису, 
щоб уникнути фіксації матеріалу на випадкових аркушах.

Подальшим етапом стане безпосередній запис фактичного матері-
алу. Для карткування текстового матеріалу можна використати картки 
для заміток, які є в продажу в магазинах. Картку бажано заповнювати 
таким чином: 1) у лівому верхньому куті записувати досліджувану но-
мінацію (епітет, порівняння, метафору, новотвір тощо); 2) посереди-
ні подати мінімальний контекст, у якому вжито цю номінацію (це може 
бути словосполучення, речення або кілька речень); 3) внизу під тек-
стом обов’язково зазначити бібліографічні дані (див. додатки 10, 11).

Якщо є можливість скористатися комп’ютером для карткування, 
це значно полегшить і пришвидшить цю процедуру збирання та впо-
рядкування фактичного матеріалу. Пошук необхідних лексем варто 
здійснювати в певному порядку. Пишучи, наприклад, дослідження про 
мовноетикетні одиниці в листах Лесі Українки, карткування посеред-
ництвом комп’ютера можна здійснювати, скориставшись таким алго-
ритмом:
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1. Для того, щоб відшукати в тексті ключову лексему, потрібно:
а)  натиснути водночас знак Ctrl і літеру F, потім задати навпроти 
найти лексему, яку шукаєте (зручніше подавати твірну осно-
ву). Наприклад: товар (якщо шукаємо, скажімо, лексеми то-
вариш, товариство) або твірну основу, як-от: дяк (якщо – по-
дяка, дяка, дякувати, подякувати);

б) скопіювати мікроконтекст (речення);
в) перенести інформацію у відповідний файл;
г) зазначити том, сторінку, адресата, дату й місце створення листа.

2. Ключову лексему подавати в початкових формах (пан, пан-
ський, поклін, товариш тощо), набирати її насичено.

3. Ілюстрацію (контекст-речення) подавати після ключової лексеми 
через інтервал, наприклад:

«поклін
Вашій мамі мій щирий поклін! [11, 297] (до М. І. Павлика, 24 груд-

ня 1901 р., Сан-Ремо)».
4. Лексему в контексті виокремити насичено.
5. Після ілюстрації:

• у квадратних дужках зазначити том, через кому – сторінку;
•  у круглих дужках – зазначити адресата листа, дату й місце його 
написання.

6. Якщо ключова лексема поєднана з прикметниками, прислівника-
ми, то подавати так:

велике спасибі (насичено обидва слова, залежне – курсивом).
7. Вибираючи дієслова, не пропускати різні часові форми і спосо-

би, наприклад: дякуй, дякую, подякувала тощо.
Після того, як вибрані всі лексеми, на початку подати їх частотність 

за зразком:
Прощання
[10, 15; 10, 18; 10, 20; 10, 30].
(перша цифра – вказівка на том, друга – на сторінку).
8. Перед кожною ілюстрацією обов’язково подавати ключову лексему.
9. Спочатку подавати однослівні, потім – дво-, трислівні етикетні 

одиниці, наприклад:
спасибі
велике спасибі
дуже велике спасибі.
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Наводимо зразок такого карткування з 10-го тому листів Лесі Україн-
ки для лексеми прохання:

Прохання
[10, 216; 10, 450; 10, 452; 10, 477; 10, 494].

Прохання
[10, 216]
О [льзі] А [нтонівні] я оддала гроші, вона дуже тебе дякує і каже, 

що навіть не сподівалась, що ти так хутко обізвешся на її прохання 
[10, 216] (до О. П. Косач, 9 лютого 1894 р., Київ).

Прохання
[10, 450]
«Музи   с п і в о д а й н і» – вислів із пародії В. Самійленка на вірші 

галицьких поетів. Гумористичний вірш, вислови з якого любили вжи-
вати в родині Косачів, В. Самійлепко написав експромтом на прохання 
членів «Плеяди» [10, 450] (до М. П. Косача, квітень 1800 р., Колодяжне).

Прохання
[10, 452]
Гриневецький Іван (1862–1929) – студент Віденського університе-

ту, потім лікар, аматор-композитор. На прохання М. Драгоманова на-
діслав Лесі Українці листа з описом умов лікування у віденських кліні-
ках [10, 452] (до М. П. Драгоманова, 18 грудня 1890 р., Луцьк).

Прохання
[10, 477]
Мoґо листа з чортам… – Леся Українка, виконуючи прохання 

М. Драго манова прислати йому записи повір’їв про чортів, надіслала три 
записи, зроблені в Колодяжному та Миропіллі [10, 477] (до М. П. Драго-
манова, 24 листопада 1893 р., Київ).

Прохання
[10, 494]
Все, що я Вас питала. – На прохання Лесі Українки А. Макарова 

надіслала їй записану від селян розповідь про випадок релігійного бу-
зувірства, що стався в Гадяцькому повіті [10, 494] (до А. С. Макарової, 
друга половина лютого 1895 р., Софія).

Використання питальників у збиранні фактичного матеріалу, як 
уже зазначалося, передбачає точну фіксацію кожної відповіді інфор-
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матора зі збереженням усіх фонетичних нюансів мовлення, тобто сам 
запис варто робити спрощеною фонетичною транскрипцією. Бажано 
також скористатися диктофоном або магнітофоном, а паралельно фік-
сувати відповіді й письмово у зошиті, попередньо поставивши нуме-
рацію запитань. Зручніше, звичайно, записи живого мовлення прово-
дити вдвох: один дослідник запитує, інший – записує. У спілкуванні 
з інформаторами варто пам’ятати й певні «перестороги»: ставлячи за-
питання, не провокувати їх на відповіді літературною мовою, як-от, 
прагнучи дізнатися, скажімо, про те, чи вживане слово коцьоле́ для 
позначення бурульок, варто запитувати опосередковано: «Як Ви нази-
ваєте предмет, що утворюється в результаті стікання й замерзання 
води з даху?», а не питати: «Бурульки у Вас називають коцьоле́?»

Якщо збирання матеріалу здійснюється за анкетами, варто завча-
су підготувати відповідну кількість анкет (бажано у друкованому ви-
гляді), провести попередньо роз’яснювальну роботу щодо правиль-
ності їх заповнення. Анкети найчастіше складаються з двох частин: 
1)  відомостей про респондента (вік, стать, місце помешкання, рід 
занять/професія, мова спілкування, рідна мова, національність тощо) 
і власне анкети (перелік тематично впорядкованих запитань). Анке-
тування здебільшого проводиться анонімно (без вказівки імені та пріз-
вища), що уможливлює максимальну об’єктивність у збиранні фактич-
ного матеріалу. Письмові відповіді респонденти повинні дати миттєво, 
що також посилює їх об’єктивність (див. додаток 9).

Завершальний етап у збиранні фактичного матеріалу – його впо-
рядкування та систематизація. Скажімо, картки, зібрані до досліджен-
ня «Лексико-семантична характеристика звертань у молитвах», 
можна впорядкувати за алфавітом (див. додаток 10) або окремо згру-
пувати за адресатами (звертання до Бога, Ісуса Христа, Матері Божої, 
святих) (див. додаток 11).

Працюючи з питальниками та анкетами, варто вибрати типологіч-
ні та індивідуальні відповіді на кожне запитання. І лише після цього 
фактичний матеріал можна вважати підготовленим до наукового опра-
цювання.

Систематизований за окремими критеріями (найчастіше в алфавіт-
ному порядку, див. додаток 10), за тематичними, семантичними ознака-
ми (див. додаток 11), фактичний матеріал може стати пізніше основою 
різних додатків до роботи: покажчиків аналізованих лексем, словни-
ків, таблиць, графіків, діаграм тощо. Варто зауважити, що принагідні 
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 спостереження, висновки можуть виникнути в автора вже на перших 
етапах збирання матеріалу, а тому доцільно на звороті карток, поряд із 
відповідями в питальнику, олівцем фіксувати всю цю цінну інформацію, 
бо в процесі подальшої роботи вона може загубитися: а саме вона часто 
буває особливо важливою вже для написання самого тексту дослідження .

Отже, джерела фактичного матеріалу мовознавчого дослідження 
можуть бути найрізноманітніші. Їх вибір залежить від теми, об’єкта й 
предмета дослідження. Вдало дібрані джерела та їх обсяг є гарантією 
успішного написання наукової роботи з української мови.

ПОРАДА 6. 
Як добирати й опрацьовувати 

наукову літературу з мовознавства

Важливий етап науково-дослідницької роботи – пошук і опрацюван-
ня наукової літератури. Від того, наскільки вмілим і вичерпним буде цей 
етап, значною мірою залежатиме результативність дослідження загалом. 
Головними передумовами вдалого напряму цієї роботи, на наш погляд, є:

•  досконале знання всіх наявних джерел інформації, що убезпечить 
дослідження юних філологів від повторних винаходів;

•  ретельне ознайомлення їх із найважливішими методичними засада-
ми систематизації та впорядкування прочитаного;

•  формування навичок правильного бібліографічного опису науко-
вих джерел.

Власне ці чинники визначатимуть якість, достовірність і доскона-
лість наукового пошуку загалом.

1. Пошук наукової літератури з мовознавства
Як відомо, кожне наукове дослідження містить первинну та вторин-

ну інформацію. Первинна інформація (висхідна) являє собою результат 
безпосереднього експериментального вивчення конкретного об’єкта 
наукового пошуку (в мовознавчому дослідженні – це фактичний ма-
теріал, зібраний шляхом карткування текстів різних функціональних 
стилів, завдяки анкетуванню, інтерв’юванню, опосередкованих і без-
посередніх спостережень) тощо. Вторинна інформація – наслідок 
аналітико-синтетичної обробки первинної інформації. Вона представ-
лена текстами наукових статей, монографій, виступами на конференці-
ях тощо, тобто, це всі наукові здобутки попередників у науці. А тому 
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 написання наукової роботи потребує передусім досконалого знання 
всіх опублікованих джерел із конкретної теми, що допоможе сформу-
вати уявлення про рівень її розробки й можливість та доцільність по-
дальшого вивчення.

Пошук цієї літератури варто розпочати із систематичних ката-
логів, які є в кожній бібліотеці. Систематичні каталоги містять реє-
стри літератури не лише з кожної галузі знань зокрема, а й з кожного 
важливого й перспективного напряму. Скажімо, систематичний ка-
талог із мовознавства неодмінно подає інформацію про дослідження 
з лексикології, з лексикографії, з фонетики та фонології, зі словотвору, 
з граматики, з лінгвістики тексту, а також із ономастики, з діалектоло-
гії, з психо-, етно-, соціолінгвістики, з семасіології тощо.

Наступним кроком мають стати алфавітні каталоги, що подають 
інформацію в алфавітному порядку прізвищ авторів праць чи назв 
(якщо це збірник праць або праця, створена колективом авторів).

Доречно скористатися також предметними каталогами, в яких 
представлено назви досліджень із конкретної проблеми.

Значно полегшать пошуки різноманітні бібліографічні й довідкові 
видання (посібники й покажчики з окремих проблем чи тем), рефера-
тивні журнали (в них містяться анотації всіх опублікованих наукових 
праць –монографій, посібників, підручників, збірників, статей).

Надійним підґрунтям у дослідженнях з різних проблем українсько-
го мовознавства є бібліографічні праці.

Бібліографія староукраїнського мовознавства до 1824 року до-
сить повно представлена у праці С. К. Булича «Очерк истории языко-
знания в России» (СПб, 1904), а бібліографія українського мовознав-
ства XIX ст. з 1825 по 1880 рік – у спеціальному сьомому випуску 
«Библиогра фического указателя литературы по русскому языко-
знанию с 1825 по 1880 год» (М., 1958).

Продовження бібліографії аж до 1917 року включно знаходимо в «Из-
вестиях Академии наук по Отделению русского языка и словесности» , 
а з початку виходу щорічника «Rocznik slawistyczny» (Краків, 1908) 
в ньому систематично друкується бібліографія праць із усіх слов’янських 
мов (включаючи й українську), що виходять в усьому світі.

Великою узагальненою бібліографічною працею, в якій виразно 
помітне прагнення зареєструвати всі видання, присвячені вивченню 
української мови до 1928 року включно, є бібліографічний покажчик 
Л. Ф. Червінської та А. Т. Дикого «Українська мова» (Харків, 1929).
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1963 року опубліковано бібліографічний покажчик «Україн-
ська мова» Л. І. Гольденберга і Н. Ф. Королевич (К., 1963), до яко-
го увійшла українська мовознавча література, що виходила в період 
із 1918 по 1961 рік. Цього ж року започатковано також серію біблі-
ографічних покажчиків літератури зі слов’янського мовознавства, що 
виходила в СРСР, починаючи з 1918 року. Це, зокрема:

•  Славянское языкознание: библиографический указатель литера-
туры, изданной в СССР с 1918 по 1960 гг. – Вып. 1–2. – М., 1963;

•  Славянское языкознание: библиографический указатель лите-
ратуры, изданной в СССР с 1961 по 1965 гг. – М., 1969;

•  Славянское языкознание: библиографический указатель литера-
туры, изданной в СССР с 1966 по 1970 гг. – М., 1973;

•  Славянское языкознание: библиографический указатель лите-
ратуры, изданной в СССР с 1971 по 1975 гг. – М., 1982 (видання 
продовжується).

1965 року почали виходити бібліографічні покажчики «Общее 
языкознание» и «Структурное и прикладное языкознание», які вклю  чали 
літературу із загального мовознавства, видану в СРСР з 1918 до 1962 року.

1972 року ці видання продовжив бібліографічний покажчик «Об-
щее и прикладное языкознание», що містить літературу, видану 
з 1963 до 1967 року.

Не менш вагомими бібліографічними джерелами з мовознавства 
є серії: «Новая иностранная литература по общественным наукам. 
Языкознание: Библиографический указатель / ИНИОН АН СССР. – 
М., 1953» ; «Новая советская литература по общественным наукам. 
Языкознание: Библиографический указатель / ИНИОН АН СССР. – 
М., 1954» ; «Общественные науки в СССР. – Сер. 6. Языкознание: 
РЖ / ИНИОН АН СССР. – М., 1973» ; «Общественные науки за рубе-
жом. – Сер. 6. Языкознание: РЖ / ИНИОН АН СССР. – М., 1973» тощо.

Власне українські мовознавчі здобутки представлено в таких джерелах:
•  Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років. – 
К.: Вид-во АН УРСР, 1957;

• Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. – К.: Наук. думка, 1967;
• Розвиток мовознавства в УРСР (1967–1977). – К.: Наук. думка, 1980;
• Украинский язык // Советское языкознание за 50 лет. – М.: Наука, 1967.
Узагальнювальний характер досягнень українського мовознав-

ства в різні періоди представлено в працях В. В. Німчука [62], 
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М. А. Жовто  брю ха [32] та С. П. Бевзенка [6]. Цінність таких син-
тетичних   досліджень полягає передусім у систематизації матеріалу 
за роз ділами й актуальними напрямами мовознавства, а також в оцінці 
важ ливості вивчення конкретної наукової проблеми.

Значно полегшують написання наукових праць і тематичні бібліогра-
фічні покажчики з якоїсь однієї проблеми чи галузі мовознавства, як-от, 
праця Анатолія Івченка «Історія та етимологія української фразеоло-
гії: Бібліографічний покажчик (1864–1998)» (Харків, 1998. – 159 с.).

Варто скористатися також численними персональними бібліогра-
фічними покажчиками праць відомих мовознавців, скажімо:

•  Ярослава Закревська : бібліографічний покажчик / Уклад. Марія 
 Чікало, Ярослава Єрмолович; Передм. Павло Юхимович Грицен-
ко; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : 
[б. в.], 1997. – 65 с.

•  Професор Степан Пилипович Бевзенко / [упор. і автор вступної 
статті П. Ю. Гриценко]. – К. : Довіра, 1999. – 91 с.

Отже, бібліографічні мовознавчі видання бувають кількох типів:
• ті, які містять сукупність праць із якоїсь конкретної проблеми;
• ті, які представляють дослідження з певної галузі мовознавства;
•  ті, які подають праці в порядку їх опублікування, тобто ті, які вийшли 
друком протягом певного періоду і мають ретроспективний характер;

• ті, які є переліком усіх праць про мову творів одного автора;
•  ті, які є повними списками публікацій одного автора, тобто є імен-
ними бібліографічними персоналіями.

До першого різновиду належать видання на зразок: Терминоведе-
ние на Украине: библиографический указатель 1947–1980 / Сост. : 
М. Ф. Богуцкая, А. В. Лагутина – К. : Наук. думка, 1982.  – 105 с.

Прикладом другого є, зокрема, праця Анатолія Івченка. Третій  різ-
новид можна ілюструвати працею Гольденберг Л. І., Короле вич  Н. Ф. 
Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918–1961 pp.) / Л. І. Голь-
денберг,  Н. Ф. Королевич ; [за ред. М. А. Жовто брюха]. – К., 1963. – 
300 с. або періодичним виданням «Філо ло гічні науки на  Україні».

Вагоме джерело пошуку наукової інформації – різні реферативні 
видання. Реферативні видання містять скорочений виклад змісту на-
укових видань із основними положеннями й висновками. Реферативні 



57

мовознавчі видання представлені в основному реферативними журна-
лами та збірниками.

Не менш важливо використовувати також ретроспективну бібліо-
графію, яка подає інформацію про дослідження за певний проміжок 
часу з коментарями й оцінками наукових праць у відповідних посіб-
никах та монографіях. Назвемо хоча б кілька таких джерел, авторами 
яких. : С. П. Бевзенко [6] і М. А. Жовтобрюх [32].

Ретроспективна бібліографія може бути представлена також тема-
тичними покажчиками та оглядами, внутрішньокнижковими та при-
статтевими списками літератури, каталогами, персональною бібліогра-
фією [104, с. 163]. Прикладом такого джерела може стати таке видання: 
Вісник Київського національного університету. Серія: Журна лістика. 
Покажчик змісту 1993–2002 [Текст] / уклад. Б. І. Черня ков, І. М. За-
біяка ; ред. В. В. Різун. – К. : [б. в.], 2003. – 48 с.

Варто скористатися також виданнями Книжкової палати України, 
зокрема бібліографічними покажчиками «Літопис книг», «Літопис 
газетних статей», «Літопис рецензій», «Нові видання України», 
«Періо дичні та продовжувані видання» та ін.

Не можна оминути увагою також усі можливі періодичні видання 
з українського мовознавства (пам’ятаючи, зокрема, про те, що в остан-
ньому числі багатьох видань є покажчик статей, опублікованих про-
тягом календарного року), зокрема, варто ознайомитися насамперед 
із журналами «Українська мова», «Мовознавство», «Дивослово», 
«Українське мовознавство», «Українська мова в середніх школах, гім-
назіях, ліцеях та колегіумах», «Українська мова і література в школі», 
«Урок української», «Культура слова», а також науковими вісниками 
(серія – філологічна), які видаються провідними вишами України.

Важливим джерелом наукових знань із лінгвістики є також праці 
на зразок «Новое в зарубежной лингвистике» (виходить із 1960 року, 
раніше називалась «Новое в лингвистике»), які вміщують найвагоміші 
дослідження з якогось актуального напряму лінгвістики й представлені 
науковими розвідками зарубіжних фахівців (із ґрунтовною передмовою 
провідних російських мовознавців у цій галузі). Скажімо, збірник вось-
мий присвячений лінгвістиці тексту з передмовою Н. Д. Арутюнової.

Однак, із цілком зрозумілих причин значні переваги в пошуку необ-
хідних наукових джерел мають сьогодні також провідні філологічні ін-
тернет-сайти. Щоправда, власне українські мовознавчі дослідження 
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представлені в Інтернеті поки що не повною мірою. Найдоречніше 
скористатися, зокрема, такими:

•  Електронна бібліотека Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського (http://www.nbuv.gov.ua/eb);

•  Національна парламентська бібліотека України (http://www/book- 
courier.com.ua);

• Просвіта (http://www.internetri.net/lib);
• Український центр (http://www.ukrcenter.com);
• Книгарня Online (http://www.book-couier.com.ua);
• Amazon (http://www.book-courier.com.ua);
• Лінгвістичний портал (http://proling.com);
•  Тезаурус української мови (http://www.geocities.com/hommah 

chorny/h 1/html);
• Словники України (http://www.webber.net.ua/NEWDICT/);
•  Українська мова (http://www.ussr.to/ALL/tishkovets/movva) (деталь-
нішу інформацію про них див. у статті Л. Компанцевої «Україн ський 
філологічний Інтернет – новий комунікативний  досвід» [46]).
Доцільно скористатися також сайтами, що містять реєстри дисерта-

ційних досліджень та авторефератів кандидатських і докторських праць:
•  http://db.rulib.com/cgi-bin/search.pl?q= %EF %E8 %F1 %FC %EC %

EE&stpos=0&stype=AND&db=10;
• http://avtoreferat.net/;
•  http://www.dissland.info/catalog/epitet_v_konfessionalnuyu_stile _

sov remen nogo_ukrainskogo_yazika_funktsionalno_semantiche_avto-
re  fe rat.html та інші, які легко знайти, вдавшись до пошукової сис-
теми Інтернету.

Зручність використання цих сайтів полягає в тому, що легко мож-
на знайти потрібне джерело за ключовим словом. Скажімо, працюю-
чи над проблемою специфіки «Епітетних номінацій у творах Васи-
ля Слапчука», достатньо ввести слово епітет у пошукову систему – 
й отримаєте всі дисертації, що містять цю лексему в своїй назві (див., 
зокрема, сайт: http://db.rulib.com/cgi-bin/search.pl?q= %EF %E8 %F1 %F
C %EC %EE&stpos=0&stype=AND&db=10)).

Останній із названих сайтів дає можливість за одним віднайденим 
джерелом, як-от, Лук’янчук Світлана Василівна. Епітет у конфесійному 
стилі сучасної української мови (функціонально-семантичний  аспект): 
автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01/Світлана Василівна  
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Лук’янчук. – К. : [б. в.], 2008. – 22 с. – відшукати подібні праці, які од-
разу подаються на сторінці праворуч, наприклад: Эпитет в систе-
ме тропа современного английского языка (Семантика. Структура. 
Прагматика); Эпитет в украинской поэзии 20–30-х годов XX века 
(структурно-семантический и функциональный аспекты).

Завершать довгі пошуки літератури покликання й примітки в усіх 
можливих джерелах, що безпосередньо чи опосередковано стосують-
ся досліджуваної проблеми (крім названих наукових текстів, у нагоді 
стануть енциклопедії, словники, передусім енциклопедія «Українська 
мова» та «Енциклопедія українознавства»).

Про майбутні видання найповніше інформують прайс-листи, ката-
логи різних видавництв, газет, журналів, періодичних збірників.

На думку І. В. Арнольд, збирання літератури – важлива частина 
дослідження і, мабуть, залишиться такою навіть тоді, коли машинний 
пошук інформації значно полегшить цю роботу, й окремим ученим 
не потрібно вже буде вишуковувати її з бібліографічно-довідкових ви-
дань і каталогів [2, с. 126].

Зростання кількості наукових праць утруднює пошук потрібної 
інформації. Від успіху цього пошуку залежить дуже багато, оскільки 
індивідуальне знання включається в систему науки й стає загальним 
надбанням тільки через різні форми публікацій.

Варто пам’ятати, що лише використання всіх названих джерел 
допоможе в пошуку вичерпної інформації. Щоправда, не завжди по-
трібна література є лише в одній із бібліотек. Почасти варто скориста-
тися в пошуках необхідних джерел різними книгозбірнями. Зрозуміло, 
найповніше вони представлені в Національній бібліотеці ім. В. І. Вер-
надського та Парламентській бібліотеці, що знаходяться в Києві. 
В Луцьку, наприклад, можна скористатися передусім фондами Науко-
вої бібліотеки ім. Олени Пчілки та бібліотекою Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Полегшать цей по-
шук із окремих актуальних лінгвістичних напрямів списки літератури, 
укладені кафедрою історії та культури української мови Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, з урахуванням наяв-
ності відповідних наукових джерел у бібліотеках Луцька.

2. Основні вимоги до бібліографічного опису наукових джерел
Бібліографія – «1) галузь науково-практичної діяльності, завданням 

якої є інформація про твори друку; 2) перелік книг, журналів і  статей 
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із вказівкою вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); 
покажчик літератури; 3) відділ у періодичних виданнях, присвячений 
короткому оглядові книг, що вийшли друком [87, с. 114–115], пови-
нна охоплювати якнайбільший часовий діапазон і показувати не лише 
ерудицію автора та його пріоритети, але й, що важливо, участь інших 
учених у розробці теми.

Важливе значення в цьому має знання загальної історії науки й осо-
бливо – історії українського мовознавства. Майбутній філолог пови-
нен знати праці найвідоміших мовознавців, і передусім українських.

Роль бібліографії в науковій роботі важлива й багатоманітна, бо вона:
1)  є відображенням наукової обізнаності і добросовісності автора;
2)  являє собою «сукупне знання» про предмет і його зв’язки з ін-
шими явищами;

3)  потрібна для орієнтації читача, який буде займатися суміжними 
питаннями.

Образно кажучи, бібліографія – це місток між минулим і майбут-
нім науки [2, с. 126].

Вимоги до оформлення бібліографії сьогодні дуже жорсткі й різні 
для різних видань. Тенденція до їх стандартизації досить виразна, од-
нак існує кілька основних стандартів (вимоги до статей у журналах 
здебільшого публікуються в кінці).

Бібліографічний опис повинен відповідати чинним стандартам 
оформлення бібліографії. Зокрема, в сучасних наукових дослідженнях 
послуговуються державним стандартом України 7.1: 2006 «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання» та умовними скорочення слів, прийнятими в бібліографічному 
описі. Дотримання вимог чинних стандартів обов’язкове для кожного 
науковця. Щоб засвоїти ці стандарти, варто скористатися вимогами 
ВАК України до оформлення бібліографічного опису в списку джерел, 
який наводять у дисертаціях (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – 
С. 9–13), методичними рекомендаціями для студентів та аспірантів 
«Бібліографічний опис документів: загальні вимоги і правила складан-
ня», розробленими працівниками бібліотеки Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі Українки [8].

Бажано вести повний бібліографічний опис кожного видання. Після 
опрацювання наукового джерела на картці потрібно ставити відповід-
но вгорі позначку + для точної фіксації прочитаного. Ліворуч на картці 
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обов’язково зазначити шифр і бібліотеку, в якій знаходиться ця праця 
(або адресу сайту), щоб прискорити можливі пошуки джерела в май-
бутньому.

Бібліографічний опис видань вміщує кілька елементів, об’єднаних 
в області, і заголовок. Кожен елемент має чітко визначену позицію. Кож-
на область відокремлюється розділовими знаками – крапкою й тире.

Розрізняють обов’язкові й факультативні елементи опису. Обов’яз-
ковими елементами бібліографії є:

1.  «Заголовок опису», що вміщує ім’я автора (авторів) чи його (їх) 
ініціали. В бібліографії спочатку ставиться прізвище, а потім – 
ініціали. В українських джерелах після прізвища можна зазна-
чати повне ім’я (наприклад: Пилинський М. М. Мовна норма 
і стиль; Єрмоленко Світлана. Нариси з української словесності);

2.  «Область заголовка і відомостей про відповідальність» від-
окремлюється від «заголовка» крапкою і вміщує назву книги, 
а також відомості і факультативну вказівку на особи й заклади, 
які брали участь у створенні книги (наприклад: Діалектологічні 
студії. : Мова і культура / відп. ред. : Павло Гриценко, Наталя 
Хобзей);

3.  «Область видання» містить відомості про відмінності цього ви-
дання від попереднього (зазначається, зокрема, порядок видання, 
наприклад: 2-ге вид., доповн., переробл.).

4.  «Область вихідних даних» інформує про те, де, в якому році та 
яким видавництвом опублікована книга (традиційно після назви 
міста ставиться крапка, двокрапка й назва видавництва без ла-
пок, перед роком – кома; якщо видавництво відсутнє, то після на-
зви міста ставиться крапка, кома й рік видання). Узвичаєно назви 
міст подаються повністю, за винятком Києва (К.), Москви (М.), 
Санкт-Петербурга (СПб.) (раніше – Ленінграда (Л.)).

5.  «Область кількісної характеристики» містить відомості про 
кількість сторінок [2, с. 128].

Монографії, підручники, посібники, колективні монографії 
оформ ляють так:

Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова / С. Я. Єрмоленко. – 
К. : Наук. думка, 1987. – 245 с.

Жанри і стилі в історії української літературної мови / відп. 
ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Наук. думка, 1989. – 283 с.
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Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні 
до гіпотези мовного релятивізму) / Роман Кісь. – Л. : Літопис, 2002. – 304 с.

Лозинський Й. І. Українське весілля / Й. І. Лозинський. – К. : Наук. 
думка, 1992. – 175 с.

Масенко Лариса. Мова і політика / Лариса Масенко. – К. : Соняш-
ник, 1999. – 98 с.

Українська мова / наук. ред. Світлана Єрмоленко. – Ополе, 1999. – 324 с.
Українці : народні вірування, повір’я, демонологія / за ред. А. Поно-

марьова. – К. : Либідь, 1991. – 638 с.
Словники, багатотомні видання оформляють так:
Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говіро. : у 2 т. / Г. Л. Арку-

шин. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Укра-
їнки, 2000. – Т. І. – 354 с. ; Т. ІІ. – 458 с.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних тер-
мінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор; за ред. С. Я. Єрмолен-
ко. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.

Словник української мов. : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – 
Т. І–ХІ.

Бібліографічний опис статей у періодичних виданнях, журналах, 
газетах, збірниках, опис авторефератів, дисертацій має свою специфі-
ку і називається аналітичним описом.

Статті зі збірників, журналів, газет подають таким чино. :
Аркушин Г. Л. Мисливська лексика західнополіського говору 

(Матеріали до «Лексичного атласу української мови») / Г. Л. Арку-
шин // Дослідження з української діалектології. – К. : Наук. думка, 
1991. – С. 181–225.

Мацюк Г. П. Теоретична модель опису поняття «кодифікація» / 
Г. П. Мацюк // Мовознавство. – 2003. – № 4. – С. 48–56.

Німчук В. Голгофа А. Кримського / Василь Німчук // Українська 
мова. – 2002. – № 4. – С. 23–36.

Ставицька Л. Незаконослухняна мова / Леся Ставицька // Комен-
 тар. – 2004. – Січень. – С. 8.

Федик О. І. Нетлінне бережімо від корозії / О. І. Федик // Літ. 
Україна. – 1993. – 11 лютого. – С. 6.

Стаття зі збірника праць того ж автора:
Потебня А. А. Язык и народность / А. А. Потебня // Мысль и язык. – 

К., 1993. – С. 158–185.
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Тези і матеріали наукових конференцій:
Білоус М. П. Мовленнєвий етикет українського народу / М. П. Бі-

лоус // Мова і духовність нації : тези доп. регіон, наук.-практ. кон-
фер. – Львів, 1989. – С. 98–99.

Автореферати, дисертації оформляють так:
Ермоленко С. Я. Стилистический компонент в семантике синтакси-

ческих едини. : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Светлана Яков-
левна Ермоленко. – К., 1983. – 156 с.

Гнатюк Л. Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти 
ввічливості (на матеріалі сучасної української мови. : автореф. дис. … 
канд. філол. наук : 10.02.01 / Любомира Гнатюк; Прикарп. нац. ун-т 
ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 18 с.

Лук’янчук С. В. Епітет у конфесійному стилі сучасної української 
мови (функціонально-семантичний аспект. : автореф. дис. … канд. філол. 
наук : 10.02.01 / Світлана Василівна Лук’янчук. – К. : [б. в.], 2008. – 22 с.

Отже, врахування всіх зазначених вимог щодо оформлення бібліо-
графії надасть вашому дослідженню відповідного наукового статусу: 
первинного власне наукового тексту.

3. Специфіка опрацювання наукових джерел із мовознавства
Основними джерелами наукової інформації з мовознавства є моно-

графії, статті в періодиці та в наукових збірниках, автореферати кан-
дидатських і докторських дисертацій, тези наукових конференцій та 
доповіді й повідомлення, виголошені на них.

Відшукавши всі можливі джерела, що стосуються конкретної 
проблеми, варто систематизувати їх за кількома критеріями:

1) праці узагальнювального характеру (мають загальнотеоретичні 
положення й висвітлюють різні підходи у вивченні конкретної галузі 
мовознавства чи актуального напряму);

2) праці довідкового й лексикографічного плану (в них найлаконіч-
ніше й максимально синтетично представлено термінологічні визна-
чення й основну інформацію);

3) праці, в яких розглядається та сама чи інша дотична проблема 
(можливо, на матеріалі інших текстів чи інших стильових різновидів; 
скажімо, досліджуючи мовотворчість Григора Тютюнника, цілком до-
цільно скористатися монографією Н. М. Сологуб «Мовний світ Олеся 
Гончара»).

Наступним кроком стане безпосереднє ознайомлення й вивчен-
ня наукової літератури.
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Вивчення наукової літератури з конкретної теми доречно розпо-
чати із загальних праць, щоб сформувати цілісний науковий контекст 
дослідження. А тому обсяг літератури повинен бути якнайповнішим. 
Щоправда, такий шлях опрацювання літератури не можна вважати 
оптимальним, оскільки надмірна кількість інформації може призвести 
до її надлишковості, до того ж, утруднити й загальмувати цей етап на-
укового пошуку. З огляду на це доречніше обмежити коло джерел, а їх 
вивчення розпочати передусім із тих, що мають безпосередній стосу-
нок до теми дослідження.

Полегшить процес пошуку найнеобхідніших наукових джерел їх про-
екція на структуру роботи, її окремі розділи, а також основні завдання й 
мету. Інакше кажучи, варто сформувати коло основних теоретичних пи-
тань, які розглядаються в науковому дослідженні і потребують детального 
вивчення в працях попередників у науці. Для цього можна укласти навіть 
своєрідний «питальник» у межах кожного завдання, щоб «отримати від-
повіді на запитання, які потребують вирішення» [104, с. 164].

Читаючи наукову літературу, варто дотримуватися узвичаєної мето-
дики. Зокрема, доречно спочатку ознайомитися з працею побіжно, щоб 
зважити, наскільки вона важлива для вашого дослідження. Якщо так, 
то наступним етапом стане детальне ознайомлення з текстом роботи.

Результативнішим буде вдумливе читання наукових праць із олів-
цем, що уможливить запис коментарів, зауважень, оцінок, які виника-
ють зразу ж, під час читання (зрозуміло, скористатися олівцем можливо, 
якщо книга ваша власна або ви працюєте з ксерокопіями, інакше – вар-
то фіксувати всі спостереження на окремих аркушах паперу, щоб ваша 
миттєва реакція «не загубилася» з плином часу). Фіксування власних 
думок значно полегшить написання тексту вашої майбутньої роботи.

Після загального ознайомлення з конкретним дослідженням нерідко 
виникає потреба повторного читання окремих положень чи цілих роз-
ділів. Критерій доцільності опрацювання наукового джерела – можли-
вість використання прочитаного у науковій роботі.

Особливо важливо сформулювати понятійний апарат майбутнього 
дослідження, а тому варто детально вивчити мовознавчу терміноло-
гію загалом і зокрема ту, що стосується конкретної проблеми. А тому, 
читаючи літературу, потрібно проаналізувати визначення цих термінів 
у різних джерелах і порівняти їх із тими, що подані в лінгвістичних 
словниках (передусім у словниках лінгвістичних термінів), енцикло-
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педіях (зокрема, в енциклопедії «Українська мова») тощо. Кожен до-
слідник має добре орієнтуватися в метамові своєї науки.

Варто зважити й на те, що вибір наукових фактів із наукових текстів 
має бути не випадковим. Уникнути цього допоможе передусім орієн-
тація на достовірні та науково вагомі джерела. Зрозуміло, що більший 
ступінь достовірності мають передусім ті джерела, авторами яких є 
визнані мовознавці, а також енциклопедичні видання, журнали й збір-
ники з давніми традиціями або з редакційними колегіями, до складу 
яких входять провідні вчені. Щоправда, й це не завжди гарантує якість 
наукової продукції.

Існує думка, що за зменшенням рівня достовірності інформації 
різні види публікацій «можна розмістити в такій послідовності: описи 
винаходів і патенти, наукові монографії, наукові збірники матеріалів 
конференцій, інформаційні статті та ін.» [104, с. 166].

Достовірність наукової інформації значно вища в завершених до-
слідженнях (скажімо, в монографіях, дисертаціях), аніж у незаверше-
них (статтях, доповідях). Авторитетність праці нерідко співвідносять 
також із приналежністю автора до певної лінгвістичної школи чи прі-
оритетного напряму.

Вивчення наукових джерел у роботах із української мови бажано 
розпочинати з вітчизняних джерел, передусім – зі словників, енци-
клопедій, а відтак – ознайомитися з усіма іншими зарубіжними до-
слідженнями (залежно від знання автором іноземних мов і доступності 
наукових праць цими мовами).

Опрацювавши той чи той текст, потрібно передусім:
•  відшукати основні положення (їх нерідко відзначає сам автор посе-
редництвом використання метатекстових одиниць на зразок «вар-
то відзначити», «суттєво», «характерною ознакою є…» тощо);

• знайти термінологічні визначення, класифікації;
• детально вивчити висновкову інформацію.
Важливо також звернути особливу увагу на різноманітні точки зору 

вчених у висвітленні конкретної проблеми, щоб сформувати загальне 
уявлення про весь спектр наукових теорій, а головне, щоб простежити 
історію якогось питання і визначитися у власних поглядах. Ці інфор-
маційні блоки наукового тексту – найвагоміші не лише для системати-
зації зробленого попередниками в науці, а й для теоретичних узагаль-
нень власного наукового пошуку.
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Необхідний елемент багатьох мовознавчих досліджень (передусім, із 
лексикології, з діалектології, з оно- і семасіології, з історії мови, з фразе-
ології тощо) – лексикографічні праці. Їх використовують і як безпосеред-
ній матеріал дослідження, і як джерело порівняльно-зіставних студій. 
А тому словники повинні бути в активному арсеналі юного мовознавця.

4. Різновиди конспектування наукової літератури й системати-
зації прочитаного

Прочитавши потрібне джерело, слід стисло зафіксувати найнеоб-
хіднішу інформацію. Оптимальний спосіб фіксації й збереження про-
читаного залежить від уподобань кожного автора. Ефективними спо-
собами вважаються система карток, виписок на окремих аркушах 
і конспектування. Багатьом імпонують записи в загальних зошитах 
(або у файлах – за умов комп’ютерної систематизації прочитаного). 
Однак такі зошити й файли повинні мати тематичне спрямування. Ска-
жімо, досліджуючи «Мовну особистість Лесі Українки», в одному зо-
шиті бажано збирати все прочитане про мовну особистість загалом, 
про індивідуальний стиль (якщо ці праці стосуються загальнотеоре-
тичних положень або мовної особистості інших авторів). В іншому – 
дослідження про мову творів Лесі Українки, про її погляди на мову 
тощо (зауважмо, подібний «тематичний» підхід варто використати 
й для впорядкування ксерокопій в окремих папках).

Для оптимальної фіксації прочитаного сторінку в зошиті (чи окре-
мий аркуш) доречно поділити на дві частини (ліворуч ⅓ сторінки за-
лишити для власних коментарів, спостережень, а ⅔ – для записів ав-
торського тексту). Зміст теоретичних джерел варто фіксувати таким 
чином, щоб потім не виникало потреби повертатися до першоджерел 
у пошуках точності цитувань і покликань. А тому, конспектуючи важ-
ливу інформацію, необхідно точно зазначати сторінку. Пропускаючи 
якусь частину тексту, обов’язково ставити трикрапку. Всі цитати вар-
то завжди ретельно звіряти з першоджерелом. Для надійності фіксації 
інформації доречно ксерокопіювати важливі частини тексту (або весь 
текст). У ксерокопіях важливу інформацію ви можете виокремити ко-
льоровим маркером або підкреслюючи її.

Значно полегшує процес необхідних виписок наявність комп’ю-
терного варіанта джерела. За таких умов «тематичне» конспектуван-
ня варто здійснювати, добираючи матеріал диференційовано в окремі 
папки (подібно до «ручного» опрацювання джерел).
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Можливим способом опрацювання наукової літератури є також 
опосередкована фіксація основних положень тієї чи іншої праці шля-
хом переказування.

Процес осмислення прочитаного і запис власних думок можна 
здійснювати паралельно з читанням або після нотування всієї інфор-
мації. Такі записи зручно розмішувати ліворуч від прочитаного (якщо 
це загальний зошит або окремі аркуші паперу). Працюючи з картками, 
доцільно скористатися зворотним боком. Доречно використовувати 
для таких записів ручку іншого кольору для розрізнення інформації, 
кращого її запам’ятовування й сприйняття. Для увиразнення найсуттє-
вішого в тексті варто також робити підкреслення в цитатах.

Читання наукової літератури має бути критичним, тобто, потріб-
но виважено розставити власні «за» і «проти» в інтекстовій (чужій) 
інформації. Це особливо важливо для синтетичного опису літератури 
у вступі та теоретичному розділі майбутнього власного дослідження.

Якщо це монографія, колективний збірник, особливу увагу варто 
звернути на передмову, вступ, зміст і висновки, які полегшать орієн-
тацію в усій праці. Доречно скористатися також предметним покаж-
чиком, що розташовується в кінці книги. Предметний (алфавітний) 
покажчик являє собою перелік основних термінів і терміносполу-
чень, вживаних у тексті. Наприклад, у праці С. Я. Єрмоленко «Нариси 
з української словесності: стилістика та культура мови» на літеру 
«і» представлено, зокрема, такі номінації: ідіолект, ідіостиль, імен-
никовий словотвір, індивідуалізована розмовна мова, індивідуальна 
метафора, індивідуальна мовна картина світу, індивідуальна мовот-
ворчість, індивідуальний стиль, індивідуальні новотвори, індивідуаль-
но-авторський словник тощо, на «м – макрообраз, мелодійність, мен-
тальність, метафора, метафора-загадка, метафора-персоніфіка-
ція, метафора-речення, метафоричний контекст, мистецтво слова, 
мистецтво художнього слова, міжстильові мовні засоби, мікрообраз, 
міра мовної стилізації, мова народної пісні [28] тощо. Зауважмо, піс-
ля кожної номінації обов’язково подається посторінкова вказівка на її 
функціонування в тексті. Це й спрощує пошук необхідної інформації.

Варто, однак, взяти до уваги, що не завжди за назвою праці та її 
змістом (передусім це стосується великих за обсягом текстів) можна 
з’ясувати весь обсяг інформації, вміщеної в ній. Додаткову допомогу 
в такій ситуації подадуть покликання на згадані в тексті джерела.
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Картки зручно використовувати для виписування термінологічних 
визначень. Для цього вгорі ліворуч або на звороті варто написати від-
повідне слово, трохи нижче – цитату з тексту – з точним зазначенням 
усіх бібліографічних даних.

Саме картками зручно скористатися й для укладання бібліогра-
фії дослідження або створивши окрему папку (послуговуючись 
ком п’ютером).

Насамкінець зауважимо, що вміле й доречне використання науко-
вої літератури визначає рівень теоретичної підготовки юного філолога. 
Оптимально відібравши необхідні наукові джерела, ви зможете не лише 
оцінити ступінь вивченості конкретної проблеми, а й сформу вати влас-
ну точку зору. Виробивши індивідуальну методику опрацювання на-
укової літератури, кожен із вас зможе також накопичувати своєрідний 
«інформаційний банк», до послуг якого буде звертатись неодноразово. 
Важливим елементом збереження інформації є також вміння правильно 
зафіксувати всі бібліографічні дані. Детальніші відомості про всі зазна-
чені аспекти роботи з науковими джерелами можна почерпнути, скорис-
тавшись запропонованою рекомендованою літературою.

ПОРАДА 7. 
Якими методами й методиками можна скористатися, 

пишучи наукову роботу з української мови

Важливим елементом наукового пошуку є вибір методів досліджен-
ня. Їх вдалий вибір значною мірою визначає його новизну й уможлив-
лює результативність. А тому кожен манівець має чітко орієнтуватися 
в системі узвичаєних методів, щоб вибрати ті, які будуть найефектив-
ніші й оптимальні для розгляду певної проблеми.

Традиційно метод (із грец. methodos – шлях дослідження) визна-
чається як підхід до матеріалу, що визначається, його систематизація 
і теоретичне осмислення. У мовознавстві метод окреслює «спосіб, 
 прийом, методику дослідження мовних явищ» [29, с. 88]. Кожен «ме-
тод представляє собою процедуру виявлення й опису специфічних 
особливостей  предмета чи явища або певної його сторони, що дозволяє 
одержати нові знання про будову предмета, його властивості, особли-
вості їх виявів і под.» [39, с. 71]. А отже, науковий метод є передусім 
способом пізнання предмета чи явища.
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У «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» метод кваліфіко-
вано як:

1)  узагальнення сукупності теоретичних засад, прийомів, методик 
дослідження мови, пов’язані з певною лінгвістичною теорією 
і з загальною методологією, так звані загальні методи;

2)  окремі прийоми, методики, операції, які ґрунтуються на визначені 
теоретичні засади, як теоретичний засіб, інструмент для досліджен-
ня того чи іншого аспекту мови, – часткові методи [54, с. 298].

Всередині лінгвістики можливі різні методи і різні напрями, які за-
лежать від об’єкта дослідження. У межах кожного методу розрізня-
ють часткові методики (процедури) лінгвістичного аналізу. Методика 
визначає спосіб знаходження нового матеріалу, тобто сукупність при-
йомів спостереження, експерименту й опису. На думку І. В. Арнольд, 
«Генетично кожна методика аналізу пов’язана з яким-небудь конкрет-
ним методом і конкретною лінгвістичною теорією. Практика, однак, 
стверджує, що оптимальні результати дає добре продумане поєднання 
кількох типів процедур таким чином, що кожна з них буде не тільки 
доповнювати, але й конкретизувати інші» [2, с. 33].

Найбільш узагальнені методи завжди знаходяться у взаємозв’язку 
з певною теорією, утворюючи своєрідну єдність метод – теорія. 
Кожен загальний метод вирізняє саме ті аспекти мови як об’єкта до-
слідження, які важливі для певної теорії мови, наприклад, історичний 
аспект у порівняльно-історичному мовознавстві, структурний аспект 
у структурній лінгвістиці тощо [54, с. 298]. У цьому сенсі метод ство-
рює предмет дослідження.

Кожен етап розвитку мовознавства закономірно породжує нові 
методи дослідження. Відбувається, інакше кажучи, заміна старих ме-
тодів новими. Варто зазначити однак, що старі методи не зникають 
 абсолютно, а зберігають здебільшого своє значення як більш спеціаль-
ні, часткові, але все-таки основні методи.

Особливість сучасного розвитку мовознавства виявляється у вико-
ристанні комплексної методики у більшості лінгвістичних досліджень. 
Важливо й те, що загальні наукові методи найчастіше сягають різних 
історичних епох.

Порівняльно-історичний метод – один із перших і найдавніших на-
укових методів у мовознавстві. Його формування припадає на поча ток 
XIX ст., у цей період його вважали навіть універсальним. Йому відпо-
відає певна теорія мови – порівняльно-історичне мовознавство.
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Основними положеннями цього методу. :
1)  кожна мова відзначається неповторними особливостями, які роз-
криваються тільки в порівнянні з іншими мовами, до того ж, по-
рівняння почасти виявляє спільність походження у деяких із них;

2)  на цьому ґрунті мови об’єднуються в мовні групи, мовні сім’ї;
3)  відмінності споріднених мов можуть пояснюватися лише безпе-
рервним історичним розвитком;

4)  при історичних змінах звуки змінюються швидше, ніж інші еле-
менти мови [54, с. 298].

Порівняльно-історичний метод використовується також і в дослі-
дженнях якоїсь однієї мови на різних етапах її розвитку, тобто в діа-
хронії, для з’ясування її типологічних і динамічних ознак.

У межах конкретної мовознавчої галузі цей метод дає можливість 
простежити формування й розвиток певних мовних систем, як-от, 
у стилістиці шляхом зіставлення мовних явищ двох або більше мов 
на основі співвіднесеності їхніх стилістичних систем з’ясовують осо-
бливості стильової організації певної мови.

За універсальністю використання вирізняється також гіпотети-
ко-дедуктивний метод. За твердженням І. В. Арнольд, він нерідко 
є основним у дослідженнях і включає інші часткові методики [2, с. 34]. 
Будь-яке лінгвістичне дослідження, за Л. В. Щербою, обов’язково скла-
дається зі збирання фактичного мовного матеріалу, побудови гіпо тези 
й перевірки її істинності на нових фактах. А отже, основними ета пами 
цього методу:

1. Збирання фактичного матеріалу (його джерелом можуть бути 
тексти різних функціональних стилів, лексикографічні джерела, ре-
зультати анкетування, інтерв’ювання тощо).

2. Зібраний матеріал узагальнюється шляхом індукції (індукція – 
від лат. inductio – наведення, впровадження, така форма умовиводу, де 
на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне; один 
з методів пізнання [87, с. 349]). Таким чином створюється теорія у ви-
гляді гіпотези (гіпотеза – з гр. – основа, припущення, «яке висувається 
для пояснення певних явищ дійсності» [87, с. 204].

3. Етап дедукції (з лат. deductio – виведення, доведення, «форма 
умовиводу окремого положення з загальних» [87, с. 233]), результатом 
якого є формування нової думки із даних, визнаних істинними.

4. Перевірка нової теорії шляхом зіставлення її з додатково одержа-
ними фактами [2, с. 35].
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Шляхом гіпотетико-дедуктивного методу не лише спостерігаємо 
й пояснюємо мовні явища, але й класифікуємо їх за певними диферен-
ційними ознаками, тобто структуруємо й водночас впорядковуємо їх. 
Скажімо, застосувавши цей метод для вивчення новотворів у текстах 
Василя Стуса, зможемо з’ясувати узуальні (загальномовні) та індиві-
дуально-авторські (оказіональні) номінації.

Гіпотетико-дедуктивний метод найчастіше поєднується з іншими, 
що й уможливлює об’єктивність одержаних результатів.

Метод опозицій полягає в пошуках лінгвістично суттєвих «від-
мінностей між одиницями плану вираження, якому відповідають від-
мінності між одиницями плану змісту» [54, с. 348]. Опозиція (з лат. 
opositio – протиставлення) – «протиставлення двох чи кількох однорід-
них мовних одиниць для виявлення різниці між ними. Опозиція дзвін-
ких і глухих звуків, опозиція нейтральної і стилістичної забарвленої 
лексики» [29, с. 115].

Учення про опозиції розроблено російським філологом М. Трубе-
цьким, одним із засновників Празької лінгвістичної школи, в 30-х 
роках XX ст., і викладене в його працях із фонології, хоча сам метод 
успішно використовувався й щодо інших мовних рівнів.

Учення М. Трубецького про опозиції має в своїй основі відому тезу 
Ф. де Соссюра: «Весь лінгвістичний механізм обертається навкруг тотож-
ностей та відмінностей, до того ж, останні лише зворотній бік перших».

Варто, однак, зважати, що не будь-які відмінності є опозицією: 
опозиція можлива лише тоді, коли між її членами є не лише відмін-
ності, але й спільні ознаки, які є основою для порівняння; відмінні 
ознаки називають диференційними. Отже, опозицію «можна визначи-
ти як семантично релевантні відмінності за однією ознакою при поді-
бності інших» [2, с. 37]. Основу опозиції можна розглядати «як деякий 
абстрактний інваріант. Реальні елементи виявляються тоді варіанта-
ми, що ускладнені деякими додатковими ознаками». Порівнюючи, 
враховують  і розглядають не всі ознаки, а тільки ті, які визнані суттє-
вими для запропонованої моделі [2, с. 37].

М. Трубецькой розрізняв опозиції щодо системи і опозиції між 
членами опозиції. Відношення між членами опозиції поділяються на:

•  привативні, якщо «один член відрізняється від іншого наявністю 
чи відсутністю розрізнювальної риси, яка називається корелятив-
ною ознакою чи маркою кореляції», члени ж опозиції відповідно 
називаються «маркованими чи немаркованими» [54, с. 348] (такі 
відношення ще називають бінарними, оскільки відповідають 
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двійковій логіці виключення третього, а класифікації за ними – 
дихотомічними);

•  градуальні (або ступінчасті) – такі «члени опозиції, члени якої 
відрізняються один від одного різним ступенем однієї й тієї ж 
ознаки» [54, с. 348] (наприклад, синоніми кричить-волає переда-
ють неоднакову інтенсивність голосного говоріння);

•  еквіполентні (або рівнозначні), якщо «члени логічно рівнознач-
ні» [54, с. 348], це такі опозиції, які характеризуються якісною 
відмінністю певної ознаки; прикладом еквіполентної опозиції є 
будь-який ряд стилістичних синонімів.

Для позначення опозиції традиційно використовують знаки:: і ÷.
Опозиції за відношенням до системи М. Трубецькой поділяв на:
•  пропорційні (опозиція, відношення між членами якої тотожне 
відношенню між членами якоїсь іншої опозиції, а отже, вони утво-
рюють кореляцію опозицій, що дає змогу виявити яку-небудь мов-
ну закономірність [2, с. 38–39], наприклад:

 а  с   шачанин        лучанин
..═..  ------------  ═  -----------
b  d    шачанка        лучанка

(шачанин, шачанка – мешканці смт. Шацьк, лучанин, лучанка – 
мешканці м. Луцьк);

•  ізольовані, якщо в системі нема іншої пари, члени якої знаходилися  б 
у таких же відношеннях, наприклад,

красень?
-----------  ═  ------------;
красуня        хорошуля

•  багатомірні, ті опозиції, основа яких не обмежена членами цієї 
пари, але поширюється й на інші елементи системи (напр., пре-
фікс пра- використовується не лише в опозиції прадід ÷ прабаба 
і  визначає певну сходинку в ієрархії родинних взаємин, але й відзна-
чає водночас часову тривалість якоїсь ознаки, як-от, у прикметни-
ках праіндоєвропейський, прадавній тощо).

Особливо перспективний цей метод, на думку І. В. Арнольд, для 
розкриття системності в мові і для створення різних класифікацій [2, с. 39].

Дистрибутивний аналіз – «метод дослідження мови, заснований 
на вивченні оточення (дистрибуцій, розподілення) окремих одиниць 
у тексті», який не використовує даних про повне лексичне чи грама-
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тичне значення цих одиниць [54, с. 137]. Його вважають одним із осно-
вних методів «визначення і класифікації одиниць мови» [100, с. 132]. 
Він «базується виключно на розподілі одиниць відносно одна одної 
у потоці мовлення, вивченні оточення аналізованої одиниці, тобто її 
дистрибуції» [100, с. 132].

Під дистрибуцією (з лат. distributio – розчленування, розподіл) ро-
зуміють узагальнену «сукупність оточень фонем, морфем, слів, що ви-
значається структурою певної мови, закономірностями сполучуваності 
одиниці того самого рівня мовної системи» [29, с. 48].

Первинно цей метод застосовувався у фонології та морфології. 
Основні його принципи сформульовані Л. Блумфілдом в 20-х роках 
XX ст., пізніше розвинені в працях інших американських лінгвістів. 
 Генетично цей метод пов’язаний зі структуралізмом. Окремі експери-
ментальні прийоми, які ввійшли до складу дистрибутивного аналізу, 
були відомі значно раніше з праць Ш. Баллі, Л. Щерби та ін.

Для дистрибутивного аналізу характерний «дешифрувальний» під-
хід до об’єкта. Невипадково для впорядкованого опису часто викорис-
товують умовні буквені позначення класів слів, із яких утворюються 
так звані дистрибутивні формули. Тобто здійснюється своєрідне коду-
вання: заміна слів символами, які зазначають клас, до якого належить 
слово. Наприклад, N означає іменники й слова, які стоять у позиції 
іменників, V – дієслово, А – прикметник, Д – прислівник. Крім осно-
вних, послуговуються й підрядковими індексами, наприклад: Nabstr – 
абстракт ний іменник, Nmass – речовинний іменник, Vtr – перехідне 
діє слово, Yintr – неперехідне дієслово. Не кодуються, а подаються зви-
чайною транскрипцією досліджувані слова й деякі службові. Закоду-
вавши всі слова, крім досліджуваного, одержуємо дистрибутивну фор-
мулу. Почасти для кодування, крім узвичаєної, дослідники створюють 
індивідуальну символіку. Такі формули дуже зручні для класифікації 
фактичного матеріалу, особливо за умов варіативності яко гось слова.

Дистрибутивне моделювання широко застосовують у лексикогра-
фії та лексикології для показу сполучуваності певних слів.

Дистрибутивний аналіз продуктивно використовують для дослі-
дження всіх рівнів мови. Скажімо, різні мовні одиниці належать до од-
ного й того ж класу, якщо вони можуть заміщувати один одного в та-
ких самих оточеннях. Своєрідним «діагностичним» контекстом для 
якісних прикметників може стати, зокрема, слово «дуже», наприклад, 
дуже гарний, великий, веселий тощо.
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Дистрибутивно-статистичний аналіз. Дистрибутивна методика 
добре корелює із застосуванням статистики, а відповідно, й з іншими 
галузями прикладної лінгвістики, а не лише з лексикографією.

Лінгвістична статистика – галузь мовознавства, яка займається ви-
вченням методів розкриття закономірностей, властивих більшим су-
купностям однорідних об’єктів на основі їх вибіркового дослідження. 
Свої найважливіші поняття лінгвістична статистика запозичала в ма-
тематичної статистики [2, с. 41]. Варто звернути увагу на те, що зви-
чайні кількісні підрахунки того чи іншого явища в декількох і навіть 
у великій кількості текстів не є статистичними.

Основним методом застосування статистики в поєднанні з дистрибу-
тивним аналізом варто визнати дистрибутивно-статистичний аналіз, який 
полягає в здійсненні формальних алгоритмічних процедур, спрямованих 
на опис мови і на розподіл (дистрибуцію) певних елементів у тексті. Сам 
аналіз має статистичний характер, оскільки послідовно доповнюється 
кількісною інформацією про фіксованість елементів у тексті.

Цей метод часто застосовують у лінгвостилістиці.
Трансформаційний метод – це такий метод «представлення син-

таксичної структури речення, який ґрунтується на виведенні склад-
них синтаксичних структур із більш простих за допомогою невелико-
го набору правил перетворення (трансформацій). Основні принципи 
трансформаційного методу сформульовані З. Харрісом на поч. 50-х pp. 
XX ст» [54, с. 519].

Спочатку трансформаційний метод виник як доповнення до дис-
трибутивного аналізу, який виявився неефективним як засіб з’яс у-
вання синтаксичної структури речення. В основі трансформаційного 
методу покладено такі припущення:

•  синтаксична система мови може бути поділена на ряд підсистем, 
із яких одна – ядерна, або вихідна, а всі інші – її похідні (ядерна 
система – це набір типів елементарних речень);

•  кожне ядерне речення описує елементарну ситуацію, а тип ядер-
них речень – клас елементарних ситуацій;

•  будь-який складний синтаксичний тип утворюється із одного 
чи кількох ядерних речень шляхом трансформацій.

Мову за таких умов «розглядають як сукупність ядерних речень 
і певної множини трансформацій, які можна застосовувати до ядерних 
речень для одержання усіх речень даної мови. Трансформації розпо-
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діляють на горизонтальні, що не змінюють кількості елементів у ре-
ченні, та вертикальні, що збільшують або зменшують їх» [100, с. 639].

Під час трансформацій зміст ядерних речень якщо й змінюється, 
то незначною мірою, зберігаючи лексичний склад ядерних речень і син-
таксичні відношення між лексемами. Число трансформацій незначне, 
різноманітність синтаксичних типів можлива за рахунок різних комбіна-
цій трансформацій, що застосовується до різних наборів ядерних типів.

Трансформаційний метод – один із експериментальних засобів 
представлення синтаксичної і семантичної схожості й відмінностей 
між складними мовними об’єктами на основі схожості та відміннос-
тей в їх трансформаційних потенціалах.

Трансформаційний метод активно використовують у синтаксисі, 
словотворі й семантиці завдяки зняттю обмежень щодо незмінності 
лексичного складу речень. Скажімо, шляхом зворотних трансформа-
цій можна представити дію закону мовної економії на рівні окремих 
синтаксичних структур: доброї ночі → доброї ночі вам → бажаю до-
брої ночі вам → я бажаю доброї ночі вам. Продуктивний цей метод 
і в дослідженнях зі стилістичного синтаксису.

Валентнісний аналіз. Цей метод має багато спільного з дистрибу-
тивно-статистичним, хоча розроблявся незалежно від дистрибутивно-
го, поза будь-яким зв’язком із структуралізмом.

Валентність (з лат. valentia – сила) визначає сполучувальну здат-
ність лінгвістичного елемента. Термін запозичений у лінгвістику з хі-
мії. Там валентністю називається здатність атома хімічного елемента 
утворювати хімічні зв’язки з іншими атомами.

У лінгвістику це поняття вперше ввів С. Д. Кацнельсон 1948 року. 
Він, зокрема, визначив валентність як властивість слова певним чином 
реалізуватися в реченні і вступати в певні комбінації з іншими словами. 
Пізніше визначення цього ж дослідника більш лаконічне: «Валентність – 
це властивість певних розрядів слів приєднувати до себе інші слова».

Для семасіології (науки, що «займається лексичною семантикою, 
тобто значеннями слів і словосполучень, які використовуються для на-
зивання, номінації окремих предметів і явищ дійсності» [54, с. 440]) 
важливе зауваження вченого про те, що валентність – це властивість 
значення, в якому наче існують порожні місця, що потребують запо-
внення [2, с. 43]. А отже, валентність – «імпліцитно наявна в ньому 
(в слові) вказівка на необхідність поповнення його іншими словами 
певних типів у реченні».
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Л. Теньєр, який увів термін «валентність» у західноєвропейське 
мовознавство для позначення сполучуваності, відносив його лише 
до дієслова й визначав валентність як число актантів, які може при-
єднувати дієслово [54, с. 79]. Зокрема, він розрізняв дієслова авалентні 
(безособові: Світає), одновалентні (неперехідні: Петро спить), дво-
валентні (перехідні: Петро читає книгу), тривалентні (Він дає книгу 
братові) й описував засоби зміни дієслівної валентності. В його трак-
туванні поняття валентності співвідносне з поняттям одно-, дво-, три-
місних предикатів і пов’язане з вербоцентричною теорією речення. 
Валентність предиката, таким чином, характеризується певним чис-
лом відкритих ним місць. Залежно від цього й розрізняють одно-, дво-, 
чи більше валентність.

У сучасному мовознавстві використовують, однак, більш широке 
розуміння валентності як загальної сполучуваності слів (С. Кацнель-
сон) і одиниць інших рівнів. Зокрема, розрізняють специфічні для 
кожної мови сполучувальні потенції частин мови, які відображають 
граматичні закономірності сполучуваності слів, і лексичну валент-
ність, пов’язану із семантикою слова [54, с. 80].

Під лексичною валентністю «розуміється здатність певного слова 
сполучатися з іншими словами, які утворюють його валентнісний на-
бір» [2, с. 44].

Валентнісний аналіз здійснюється таким чином: передусім вста-
новлюється список слів, валентність яких передбачено вивчити, ви-
значається тип текстів, із яких буде зроблено вибірку, встановлюється 
загальний обсяг вибірки.

Сфера застосування валентнісного аналізу дуже різноманітна. 
 Однак найчастіше ним послуговуються в дослідженнях із синтаксису.

Контекстологічний аналіз. Методика контекстуального аналізу 
нерозривно пов’язана з теорією контекстної семантики.

Основоположником теорії контексту вважають «засновника Лон-
донської лінгвістичної школи Дж. Ферса, який, продовжуючи ідеї 
антро полога Броніслава Малиновського, вважав, що висловлення 
одержує смисл у ситуативному й соціальному контексті і є функці-
єю такого контексту. При цьому підході враховується вплив на мовну 
 семантику комунікативної ситуації, рольової структури спілкування, 
соціальних факторів і умов функціонування мови, всієї багатоманіт-
ності пізнаваного людиною світу, який утворює інформаційну основу 
комунікації» [2, с. 46].
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Отже, як справедливо стверджує І. В. Арнольд, розгляд контексту 
як позамовного середовища, в якому функціонують мовні одиниці всіх 
рангів (слова, речення, тексти), виник раніше, ніж концепція лінгвіс-
тичного й стилістичного контекстів, які становлять основу сучасної 
методики контекстуального аналізу.

Одна з основоположниць цього методу Н. Н. Амосова визначала 
контекст як поєднання зазначеного мінімуму із семантично реалізо-
ваним словом.

Підґрунтям такого розуміння є такі припущення:
•  мовний знак – асиметричний, полісемія й омонімія – мовні універ-
салії, але всю множинність значень кожного мовного знака можна 
розділити на окремі дискретні елементи – лексико-семантичні ва-
ріанти, які можуть ідентифікуватися за лексичною, граматичною 
чи комбінованою сполучуваністю;

•  у мовленні слово актуалізується тільки в одному з можливих для 
нього варіантів;

•  відправник і одержувач повідомлення однаково ознайомлені з умова-
ми реалізації слів у цій мові, і тому слухач або читач, знаючи контек-
стуальні індикатори, спроможний зрозуміти, в якому з можливих для 
нього значень фіксувалось слово, і відповідно зрозуміти смисл тексту;

• система мови залишається незмінна [2, с. 47].
Традиційно розрізняють лексичний, синтаксичний, морфолого-син-

таксичний, конструктивний і змішаний контексти. Позамовні чинни-
ки, які впливають на реалізацію значення, називаються ситуацією.

Контекстуальний аналіз розпочинається завжди зі збирання фак-
тичного матеріалу. Скажімо, для з’ясування лексико-семантичного 
поля «очі» в сучасній українській поезії потрібно насамперед визна-
чити тексти, з яких шляхом суцільного вибору буде відібрано потріб-
ний матеріал. Важлива передумова результативного аналізу – великий 
масив досліджуваних текстів. Наступним етапом дослідження стане 
опис і класифікація типових контекстів для лексеми «очі».

Найбільші труднощі, які підстерігають дослідника, що використо-
вуватиме цю методику, скажімо, в дослідженнях із семантики, поля-
гатимуть саме у визначенні метафоричних чи метонімічних значень, 
тобто переносних значень, з’ясування яких потребує почасти не лише 
реальних контекстуальних умов, а й національно-мовних традицій, 
особливостей індивідуально-авторського світосприйняття тощо.
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Компонентний аналіз представляє собою «метод досліджен-
ня змістового боку досліджуваних одиниць мови, метою яких є роз-
кладання значення на мінімальні семантичні складники» [54, с. 233]. 
На противагу дистрибутивному, контекстологічному і валентнісному, 
які ґрунтуються на синтагматичних зв’язках мовних одиниць, компо-
нентний аналіз має основою парадигматичні зв’язки в системі.

Метод компонентного аналізу «вперше був застосований для дослі-
дження лексичного матеріалу як техніка опису вузького кола лексичних 
одиниць (термінів спорідненості) у різних мовах (50-ті роки XX ст.). 
Він заснований на гіпотезі про те, що значення кожної одиниці мови 
складається із семантичних компонентів (сем) і що словниковий склад 
мови можна описати за допомогою обмеженої й порівняно невеликої 
кількості семантичних ознак» [54, с. 233–234].

У компонентному аналізі значення слова розкладається на його 
складники. Їх називають «семантичними компонентами, семантич-
ними множниками, диференційними семантичними ознаками, се-
мантичними параметрами» [2, с. 50]. Однак найбільш придатний як 
центральний для компонентного аналізу термін «сема»: саме він від-
повідає вимогам лаконічності, прозорої мотивованості, відзначає його 
приналежність до семантики як плану змісту, має хороший словотвор-
чий потенціал (порівняймо: «семний склад», «гіперсема» і т. ін.).

Сема, за твердженням І. В. Арнольд, – «це елементарна складова 
значення слова чи іншої мовної одиниці, яка відображає розрізнювані 
мовою ознаки позначуваного» [2, с. 50]. Визначення семи як мінімаль-
ної одиниці змісту, яка не розкладається на менші частини, на її думку, 
непереконливе, оскільки багато загальновідомих і загальноприйнятих 
сем можуть сегментуватися. Скажімо, в семі ‘стать’ можна виокреми-
ти ще сему ‘жива істота’.

Першими дослідниками, які запропонували й розробили компо-
нентний аналіз лексики, були американські антропологи І. Лаунсбері 
та Ф. Гудінаф, які за допомогою інформантів вивчали мови американ-
ців і, зокрема, терміни спорідненості в різних племен.

Зокрема, для визначення смислу слів батько, мати, син, донька, 
дядько, тітка можна вирізнити такі ознаки: [старше  : :  молодше поко-
ління], [жіноча  : :  чоловіча стать], [прямі  : :  непрямі родинні зв’язки]. 
Слово батько означає, зокрема, особу старшого покоління, чоловічої 
статі і прямої спорідненості. Найпростіше вирізняти такі семи шляхом 
зіставлення мінімальних пар, як-от:
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          дід          батько
• старше покоління  • старше покоління
• друге покоління  • перше покоління
• спорідненості  • спорідненості
• пряма спорідненість  • пряма спорідненість
• чол. стать  • чол. стать

А отже, диференційною для названих слів виявляється друга сема.
У лінгвістичній літературі існує чимало схем, які описують ком-

понентний склад значення. Зокрема, в посібнику «Основи лексиколо-
гічного дослідження» Р. С. Гінзбург визначив, що основні семантичні 
компоненти класифікуються й одержують опис як ієрархічно органі-
зовані категорії, до того ж, кожна наступна категорія є субкатегорією 
для попередньої [2, с. 54]. Найбільші компоненти значення, за її тер-
мінологією, – категоріальні семи – предметності для іменників, озна-
ки – для прикметників і т. ін. Всі інші семи вона поділяє на марке-
ри і дистингвішери. Маркери відзначають риси, які спільні для пев-
ного класу лексичних одиниць, а дистингвішери – індивідуалізують 
їх.  Наприклад, у слові панна сема ‘незаміжня’ – дистингвішер, сема 
‘жінка’ – маркер, а сема ‘іменник’ – категоріальна.

Важливо зважати й те, що всередині категоріальних сем існує по-
дальший поділ та своя ієрархія. Крім предметності, в іменниках, на-
приклад, можна визначити категорію істоти/неістоти. У дієсловах, 
крім дієслівності, вирізняємо семи руху, мислення тощо.

В інших класифікаціях існує й інша термінолексика щодо номінації 
основних сем: гіперсеми і гіпосеми, архісеми і диференційні семи.

За характером інформації, яка передається, і прагматичним стату-
сом «розрізняють семи, які відносяться до денотативного, тобто пред-
метно-логічного, значення слова, і конотативні, що відображають 
прагматику акту комунікації, пов’язані з оцінкою, яку мовець надає 
предметові мовлення, з його емоційним станом, бажанням впливати 
на співрозмовника, з обстановкою акту спілкування, що визначає його 
функціонально-стилістичне забарвлення» [2, с. 55].

Особливо важливий аналіз конотативної частини семного складу 
в дослідженнях художніх текстів. Зокрема, варто розрізняти узуальні 
(загальномовні) й оказіональні (індивідуально-авторські) конотації, 
тобто породжені контекстом. Скажімо, прикладом такої оказіональної 
семи є сема ‘особа’ в найрізноманітніших персоніфікаціях. Напри-
клад, у вірші Ліни Костенко «Сонце має, оченята карі» слова сонце, 



80

 оченята набувають семи антропоморфності ‘особи’. Передумовою по-
яви цієї ознаки є передусім синтаксична позиція звертання.

Важливо враховувати й те, що слова мають приховані, тобто потен-
ційні семи. Найчастіше їх називають імплікаціоналом слова. Такі семи 
не входять в обов’язковий набір сем, їх реалізація можлива здебіль-
шого при вторинній номінації, почасти – як результат сполучуваль-
них можливостей слова. Скажімо, в слові крокодил жодне лексико-
графічне джерело української мови не фіксує сему ‘особа’, до того ж, 
із позитивною конотацією, як це зафіксовано в одній із соціолінгвіс-
тичних анкет: звертання юнака до дівчини крокодильчику мій доро-
гий має реальну мотивацію, зумовлену ситуативно (такому вокативу 
передувала поява дівчини в новій сукні зеленого кольору).

Метод компонентного аналізу перспективний також у поєднанні 
семного аналізу з теорією семантичного поля, в якому вирізняються 
центр і периферія. На основі компонентного аналізу «семантичне поле 
визначається як ряд парадигматично зв’язаних слів чи їх окремих зна-
чень, які мають у своєму складі загальну (інтегральну) ознаку і роз-
різняються принаймні однією диференційною ознакою» [54, с. 234]. 
Загальні й диференційні ознаки утворюють певні ієрархічні структу-
ри (пор. інтегральну ознаку «спорідненість» і диференційні ознаки 
«стать», «покоління», «ступінь спорідненості» в семантичному полі 
спорідненості).

Застосовування компонентного аналізу в синтагматиці дає можли-
вість з’ясувати умови правильного вибору слів у словосполученні.

Подальше використання компонентного аналізу допоможе глибше 
пізнати семантичну структуру слова, правила складання лексичних 
значень, які відтворюють передусім особливості національно-мовного 
світосприйняття.

Зауважмо водночас, що кожна галузь мовознавства на певному ета-
пі її розвитку «спеціалізується» на певних методах дослідження, ви-
значальних для неї. Скажімо, для соціолінгвістики такими є статис-
тичні і власне соціолінгвістичні методи.

Методи і конкретні прийоми соціолінгвістичного аналізу відрізня-
ються значною неоднорідністю. Це пояснюється широтою проблема-
тики соціолінгвістики, з одного боку, а з іншого – міждисциплінарним 
характером цієї дисципліни.

Власне міждисциплінарний характер передусім виявляється в ме-
тодах, які переносяться в соціолінгвістику із суспільних і деяких при-
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родничих наук. А тому є підстави говорити про певний конгломерат 
різних методів, які застосовуються в соціолінгвістичних дослідженнях.

Найчастіше соціолінгвісти звертаються до методів статистики, 
 соціології, етнографії, історії, а також традиційних методів мовознав-
ства, які застосовуються для опису мови в соціальному аспекті.

Отже, методи соціолінгвістики представляють собою синтез 
лінгвістичних і соціологічних процедур. Вони поділяються на методи 
польового дослідження і методи соціолінгвістичного аналізу мовного 
матеріалу. Методи польового дослідження включають анкетування, 
інтерв’ювання, безпосереднє спостереження. Для цього використову-
ють питальники, соціолінгвістичні анкети тощо. Їхня структура й кіль-
кість запитань залежать від конкретних завдань дослідження.

Для обробки даних польових спостережень використовують різно-
види кореляційного аналізу. Для «соціолінгвістики типові кореляції, 
в яких у якості незалежних змінних виступають ті чи інші соціальні 
параметри, стратифікаційні чи ситуативні, а в якості залежних – мовні 
явища. Між корелятами спостерігається як повна, так і неповна функ-
ціональна залежність. Залежності описуються окремо за кожним со-
ціальним зрізом і коментуються зі змістового (соціолінгвістичного) 
боку» [54, с. 482]. Для цього послуговуються даними таблиць, графі-
ками залежностей, математико-статистичними методами.

Почасти дослідники вдаються до методів моделювання соціально 
зумовленої варіативності мови за допомогою так званих варіативних 
правил, які поєднують у собі елементи породжуваної моделі з тією 
ймовірнісною моделлю, яка лежить в основі статистичного аналізу 
мовленнєвої діяльності [54, с. 482].

Частотне також використання методу соціолінгвістичного про-
гнозування (лінгвістична футурологія), завдяки якому розробляються 
стратегії мовного планування й мовної політики.

Статистичні методи передбачають вимірювання кількісного боку 
й частотності різних мовних явищ, а також явищ екстралінгвальних, які 
виявляють прямий чи опосередкований вплив на природу і функціо-
нування власне мовних фактів.

Для соціолінгвіста важливе значення таких позамовних, соціальних 
за своєю природою об’єктів, як суспільство (соціум), мовний колектив, 
його демографічна, соціальна, соціально-професійна структура, наро-
донаселення, її національний склад тощо.
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Соціолінгвістична обробка та інтерпретація цих явищ передбачає 
їх попередню обробку методами різних наук.

Ще більшою мірою соціолінгвіста цікавить кількісний бік мовних 
явищ (окремих його елементів), бо саме кількісний показник певно-
го мовного факту може зумовлюватися соціальною детермінованістю. 
Скажімо, дослідження особливостей функціонування імені в різних 
соціальних групах російським дослідником В. Никоновим дозволило 
стверджувати, що селянки надавали перевагу іменам Василиса, Гли-
керия, Мавра, Федосья, Фекла, селянки й купчихи – Агафья, Аку-
лина, Дарья, Ирина, Марина, Марфа, Матрена, Неонила, Пелагея, 
Прасковья, Татьяна, Устинья, дворянки – Александра, Варвара, 
Екатерина, Елизавета, Мария, Наталия, Ольга, Юлия.

Різним, як свідчать дослідження українських ономастів, є й іменнúк 
українців у різні історичні епохи. Це стосується передусім вибору 
власних імен у ХХ і ХХІ ст.

Теоретична ономастика використовує найчастіше методи порів-
няльно-історичний, структурний (формантний і дослідження основ), 
генетичний (встановлює спільність власних імен), ареальний (виявляє 
ареали подібних елементів власних імен), ономастичної картографії 
(створення ономастичних карт і використання матеріалу карт для оно-
мастичних досліджень), типологічний (встановлює ізоморфізм онімії 
(тотожність структур, що порівнюються), регіональний (дослідження 
ономастики регіону), стратиграфічний, зіставний (зіставлення влас-
них імен різних мов), етимологічний (для з’ясування первинного влас-
ного імені).

Для дослідження власних імен використовують: прийоми моделю-
вання; текстологічний аналіз (застосовують до спеціальних ономас-
тичних текстів, у яких оніми переважають над апелятивами); дешиф-
рування тексту за іменами; реконструкція імені; стилістичний аналіз, 
який актуальний для вивчення функцій власних імен у художньому 
тексті й у мовленні; створення спеціальних анкет, питальників.

Зауважимо, що єдиних методів і прийомів дослідження, обов’язкових 
для всіх, в ономастиці бути не може. Оскільки і «матеріал, і завдання 
змінюються від одного дослідника до іншого, способи обробки мате-
ріалу, а також наукові й технічні прийоми виявляються кожен раз ін-
дивідуальними» [96, с. 198]. Водночас є ряд методів і прийомів, які 
використовують регулярно.
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Наприклад, текстуальний аналіз виявляється в тому, що у вибір-
ці онімічного матеріалу з тексту необхідний аналіз цього тексту для 
уточнення в ньому ролі власних імен. Ім’я здебільшого не створюється 
в тексті, а існує задовго до нього й незалежно від нього. За частотністю 
використання онімів розрізняються тексти, в яких власні імена перева-
жають (земельні описи, географічні й астрономічні карти, календарі), 
їх називають ономастичними. В інших – власні назви функціонують 
лише зрідка.

Стратиграфічний аналіз представляє собою дослідження ономас-
тичного явища чи процесу в хронологічній послідовності. Він перед-
бачає зіставлення окремих етапів їх становлення, а також порівняння 
ономастичних станів різних епох. Важливо, однак, пам’ятати, що фік-
сація імені яким-небудь писемним джерелом не однозначне часові його 
створення. Це лише свідчить про те, що певне ім’я виникло не пізніше 
якогось року, бо воно могло існувати раніше в усній практиці.

Диференційний і генетичний аналіз полягає в об’єднанні спорід-
неного і розмежуванні гетерогенного (різнорідного) матеріалу. Його 
використовують, зокрема, для обробки польових записів. Як розгля-
дати імена Лях та Іларіон, Вýльо і Улян, Ґірéк і Кирúк? Як одне чи 
два різні імені? А тому дослідник вибирає шляхи об’єднання варіантів 
імені в одне гніздо на основі їх генетичної спільності або шукає кри-
терії розмежування.

Структурний аналіз в ономастиці швидше не метод, а прийом. 
За його допомогою виявляються онімічні моделі та лексеми й афікси, 
які їх заповнюють.

Метод з’ясування ономастичних ареалів полягає у виявленні 
ареалів повторюваних онімічних елементів. Ареали встановлюються 
на основі схожості імен чи їх окремих компонентів (основ, афіксів), які 
використовуються у мовленні мешканців міста і сіл певної території. 
Оскільки просторове розміщення онімних явищ прийнято показувати 
на географічних картах, з’ясування ареалів практично невіддільне від 
ономастичного картографування.

Ономастичне картографування передбачає встановлення шляхом 
картографування точної локалізації місць розселення людей, у мов-
ленні яких відзначається досліджуване ономастичне явище, або міст 
(сіл, рік і т. ін.), найменованих певним чином.

Виявлені у такий спосіб ареали представляють спеціальний оно-
мастичний текст, наукове прочитання якого ставить перед дослідником 
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нові завдання. Така ономастична карта стане джерелом подальшого 
вивчення імен. Ономастичне картографування цікаве, передусім, для 
історичної лексикології та діалектології.

В діалектології, поряд із описовим, картографічний метод є одним 
із способів локалізації різних діалектних явищ. «Лінгвістична карта 
залишається поки що єдиним і найдосконалішим засобом передачі те-
риторіального розміщення лексики і семантики, становлячи надійну 
базу різноманітних лінгвістичних досліджень, зорієнтованих на точну 
локалізацію мовних одиниць. Навіть у тих випадках, коли сітка кар-
тографованих говірок рідка, що неминуче веде до пропусків окремих 
елементів, релевантних для пізнання цілісної структури діалектної 
мови, все ж локалізація відзначатиметься більшою точністю (resp: 
більшою евристичною цінністю) порівняно з лексиграфічним чи опи-
совим способом передачі географії явищ» [20, с. 18].

Лінгвістична карта, крім репрезентації мовних фактів, є важливим 
засобом їх інтерпретації, оскільки несе інформацію про стан і розви-
ток певних елементів мовної системи.

Лінгвістична географія «дає можливість на основі порівняльного ви-
вчення ізоглос одержати важливі свідчення для ретроспективного ви-
вчення історії мов і діалектів, встановити їх історичні зв’язки, відносну 
хронологію в розвитку тих чи інших явищ» [54, с. 268]. Інтерпретація 
характеру ізоглос, їх напрямків співвідношення між собою дає мож-
ливість дослідникам за допомогою внутрішньої реконструкції мовних 
явищ і їх порівняння з даними історії носіїв діалектів реконструювати 
шляхи розвитку живої народної мови в її діалектному розмаїтті.

Основу психолінгвістичних досліджень становить асоціативний 
експеримент. Загальна схема асоціативного експерименту полягає 
в складанні списку слів, що будуть запропоновані учасникам експе-
рименту, які повинні відповісти на них першими словами, котрі спали 
на думку. Кожному реципієнтові дається 100 слів і 7–10 хвилин для 
відповіді. Більшість реакцій в асоціативних словниках одержано від 
студентів університетів і коледжів віком 17–25 років, для яких мова 
стимулів є рідною [7, с. 77].

Існують такі види асоціативного експерименту:
•  вільний (якщо досліджуваним не ставиться ніяких обмежень 
на реакції);

•  спрямований (якщо пропонується давати асоціації визначеного грама-
тичного чи семантичного класу, наприклад, прикметник до іменника);
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•  ланцюговий (якщо рекомендовано реагувати на стимул кількома 
кількісно визначеними асоціаціями – наприклад, дати протягом 
20 секунд 10 реакцій).

Скажімо, 944 учасники спрямованого асоціативного експеримен-
ту на слово-стимул канікули виявили такі найчастотніші: веселі, літні 
(133), зимові (113), короткі (65), довгі (57), весняні (52), довгожда-
ні (47), цікаві (45), шкільні (28), великі (27), студентські (22), осінні, 
останні (12), учнівські (9), малі, незабутні, радісні, щасливі (8) і т. ін. 
Одиничні реакції: несамовиті, парламентські, пригодницькі, промай-
нулі, смішні, стрімкі, трудові, чудернацькі, чужі, шумні тощо.

Асоціативні реакції можуть зумовлюватися мовленнєвими стерео-
типами (калина – нема України), ментальним лексиконом реципієнта 
(калина – дівчина), текстовими ремінісценціями (лісова – пісня, асоці-
ація з «Лісовою піснею» Лесі Українки).

Асоціативне поле в кожної людини своєрідне й залежить від віку, 
професії, національного статусу, психічного стану в момент експери-
менту й т. ін.

Метод семантичного диференціалу належить також до часто ужи-
ваних у психолінгвістиці й експериментальній психосемантиці.

Семантичний диференціал – це метод «кількісного і якісного індексу-
вання значень за допомогою двополюсних шкал, на кожній із них є града-
ція з парою антонімічних прикметників» [7, с. 82]. Для цього досліджу-
ваному пропонується заповнити таблицю, на якій є градація від +3 до –3. 
Скажімо, потрібно визначити пропоновані якості щодо слова батько:

+3
дуже

+2
досить

+1
трохи

0
ні те,
ні інше

-1
трохи

-2
досить

-3
дуже
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хороший
товстий
світлий
довгий
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теплий
швидкий
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сумний
поганий
порожній
темний
короткий
малий
слабкий
простий
старий
холодний
повільний
пасивний
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Батько, очевидно, буде сильніший, ніж мама, зате мама буде теплі-
шою, ніж тато. Зрозуміло, що результати такого експерименту зафік-
сують передусім особистий досвід досліджуваного. Цей метод часто 
застосовують у теорії масової комунікації для створення реклами.

Для лінгвістики ця методика корисна тим, що «дає можливість 
«оцінювати не значення як знання про об’єкт, а конотативне значен-
ня, пов’язане з особистісним смислом, соціальними установками, сте-
реотипами й іншими емоційно насиченими, слабко структурованими 
і мало усвідомлюваними формами спілкування» [7, с. 85].

Крім названих, у психолінгвістиці продуктивно використовується 
метод доповнення, метод безпосереднього тлумачення слова, ме-
тод опосередкованого дослідження семантики, градуальної шкали 
тощо (див. детальніше: 3).

Особливість використання методів у етнолінгвістичних досліджен-
нях детально описано в праці В. Конобродської «Курсова і дипломна 
робота з етнолінгвістики» [47].

У мовознавстві, як бачимо, використовується велика кількість ме-
тодів. Це пояснюється передусім складністю мови як об’єкта дослі-
дження. Всі методи дослідження мови за їх метою можна поділити на:

• описові (дескриптивні, з лат. descriptio – опис);
•  реконструктивні (з лат. re – відновлення і constructio – побудова, 
тобто ті, що відтворюють, відновлюють за рештками, описами, 
що збереглися) [88, с. 490].

Описові методи оперують мовними фактами, які можна спостері-
гати безпосередньо. Вони слугують для переліку, певної інвентариза-
ції та класифікації досліджуваних фактів. До описового належить екс-
периментальний метод (використовується найбільшою мірою у фо-
нетиці, але виходить також і на інші рівні мови), дистрибутивний 
метод (метод класифікації мовних форм за розподілом однієї відносно 
іншої), статистичний метод (за допомогою спеціального матема-
тичного апарату досліджує частотність, кількісний бік мовних явищ).

Реконструктивні методи дають змогу на основі мовних фактів, що 
є в безпосередньому спостереженні, реконструювати, тобто віднови-
ти такі мовні факти, які ми безпосередньо не можемо спостерігати. 
Це стосується випадків реконструкції фактів минулого на ґрунті сучас-
них фактів або тих, які зафіксовані в писемних пам’ятках. До рекон-
структивних методів належать порівняльно-історичний та внутріш-
ньої реконструкції. Найчастіше вживані такі методи в досліджен-
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нях із істо рії мови. Однак реконструктивні методи використовують 
не лише для дослідження історичного розвитку мови. Реконструктивні 
практично всі методи вивчення мовної системи [39, с. 12].

Реконструкція у порівняльно-історичному мовознавстві – комп-
лекс прийомів і процедур відтворення незафіксованих мовних станів, 
форм, явищ шляхом історичного порівняння відповідних одиниць 
окремої мови, групи чи сім’ї мов.

Реконструкція відтворює явища, форми чи стани, на основі яких 
формується модель знання (реконструкт) про минулі етапи розвитку 
мови, систему відношень споріднених мов на різних рівнях мовної 
структури в різні хронологічні періоди [54, с. 409]. Центральне понят-
тя в моделюванні відношень спорідненості мов – прамова.

Лінгвістична реконструкція об’єднує зовнішню (або порівняльну) 
реконструкцію, внутрішню реконструкцію і філологічний метод.

Зовнішня реконструкція орієнтована на системні відношення 
у розвитку мови і шляхом порівняння матеріалу споріднених мов 
сприяє розкриттю закономірностей історичного розвитку порівню-
вальних мов. На основі таких порівнянь реконструюється вихідний 
мовний архетип.

Внутрішня реконструкція спрямована на синхронну систему істо-
рично наявних мов і ґрунтується на залишкових формах, які дають 
можливість проектувати такий мовний стан у минуле. Внутрішня ре-
конструкція, на противагу зовнішній, передбачає порівняння мовних 
одиниць всередині однієї мови.

Філологічний метод у реконструкції полягає в системному до-
слідженні стародавніх писемних текстів генетично споріднених мов 
для з’ясування більш архаїчних мовних норм, аніж ті, які представлені 
в сучасних мовах. Його можна застосувати лише до тих мов, що мають 
давні писемні традиції (латинська мова, санскрит тощо).

За шляхами досягнення мети у мовознавчих методах розрізняють 
індуктивні та дедуктивні підходи. Індукція, як зазначалося, – метод 
дослідження, за яким від окремих фактів ідуть до загальних положень. 
Дедукція, навпаки, є методом, за яким на базі загальних положень ви-
водять певні твердження щодо окремих фактів.

Однак у кожному методі (описовому чи реконструктивному) на різ-
них етапах застосовують одночасно індукцію й дедукцію. Хоча в експе-
риментальних переважальна індукція, а в реконструктивних – дедукція.
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За об’єктом дослідження мовознавство структуроване на чо ти   ри сфери:
•  описове мовознавство (дослідження однієї мови безвідносно до її 
розвитку);

• історичне мовознавство (аналіз однієї мови у її розвитку);
•  порівняльно-історичне мовознавство (вивчення групи мов у їх 
розвитку);

•  типологічне мовознавство (зіставлення групи мов безвідносно 
до їх розвитку).

Кожній із цих чотирьох сфер відповідають свої методи, першій – 
описові, трьом іншим – реконструктивні.

Отже, реконструктивні методи поділяються на історичні, по-
рівняльно-історичні й типологічні, до того ж, кожна з груп включає 
кілька методів.

Варто розрізняти поняття метод і прийом. Прийом є «частиною 
методу: кожен метод становить собою сукупність певної кількості на-
уково-дослідних прийомів, які при використанні методу послідовно … 
застосовуються до досліджуваного матеріалу» [39, с. 13].

Важливо й те, що кожне мовознавче дослідження ґрунтується 
не на одному, а одразу на кількох лінгвістичних методах, а отже, їх за-
стосування має комплексний характер залежно від об’єкта, предмета, 
мети і завдань конкретної наукової праці. Детальніше ознайомитися 
з ними допоможе перелік рекомендованої літератури.

ПОРАДА 8. 
Які методи доречно використати 
в лінгвостилістичних студіях

Як відомо, найбільш узвичаєний поділ мовознавства на структурні 
одиниці (розділи) здійснено за типом мовних одиниць. З огляду на це 
традиційно вирізняють основні: «фонетику, фонологію, акцентологію, 
інтонологію, морфонологію, граматику з її розділами – морфемікою, 
морфологією і синтаксисом, лексикологію, фразеологію, ономастику, 
лексикографію, словотвір, семасіологію, етимологію, стилістику, діа-
лектологію та лінгвогеографію» [100, с. 349]. Щоправда, крім назва-
них основних розділів, нерідко називають інші, зокрема ті, що вини-
кли як результат процесів експансії інших галузей знань, у результаті 
якої сформувалися так звані «межові», «пограничні» розділи, як-от, 
соціолінгвістика (вивчає зв’язки мови із суспільством), психолінгвіс-
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тика (досліджує взаємовпливи мови й психічної діяльності людини), 
лінгвістична географія (з’ясовує територію поширення мов і окремих 
мовних явищ чи одиниць). Почасти утворення нових мовознавчих на-
прямів зумовлене взаємодією кількох мовознавчих розділів. Так по-
стала, зокрема, морфонологія («розділ мовознавства, що сформувався 
на перетині морфології та фонології і вивчає закономірності функ-
ціонування морфологічно зумовлених фонологічних засобів» [100, 
с. 349]), основна увага якої зосереджена на з’ясуванні:

• фонемної структури морфем;
• комбінаторних звукових змін морфем в окремих морфемосполуках;
•  звукових чергуваннях, що виконують морфологічну функцію 

[100, с. 349].
Кожен із розділів мовознавства має особливий об’єкт і предмет 

вивчення, які потребують для їх дослідження не лише загальнонау-
кових і загальномовних, але й спеціальних методів аналізу й опису 
конкретних мовних явищ. Лінгвостилістика закономірно не стано-
вить винятків.

Українська лінгвостилістика – порівняно молода галузь мовознав-
ства. Традиційно вважають, що її становлення припадає на 20–30-ті 
роки ХХ ст., а формування як окремої мовознавчої науки співвіднесене 
з 50–60-ми роками. Зародження лінгвостилістичних студій загалом 
асоціативно пов’язують із працею Шарля Баллі «Трактат із фран-
цузької стилістики» (1909 р.). Як особлива наукова дисципліна вона 
представлена вже у працях Празького лінгвістичного гуртка.

На противагу літературознавчій стилістиці, лінгвостилістика зосе-
реджує увагу на все функціонально-стильове розмаїття стилістичних 
явищ як вияв специфіки відображення концептуальної картини світу 
в національно-мовній.

Лінгвостилістика – це «розділ мовознавства, що вивчає:
а)  закономірності існування і структурну організацію суспільно 

 зумовлених різновидів мови – функціональних стилів;
б)  мовні одиниці з погляду додаткового експресивно-стильового 

 забарвлення;
в)  цілеспрямований вибір мовних засобів, що відповідає стильовим 
і стилістичним нормам» [100, с. 600].

А тому наукові дослідження з лінгвостилістики орієнтовно здійс-
нюють у кількох основних напрямах:
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1) власне функціонально-стильові студії:
•  вивчення функціонально-стильової диференціації української 
мови у синхронії/діахронії;

•  з’ясування диференційних ознак різних функціональних стилів 
(художнього, наукового, публіцистичного, офіційно-ділового, 
конфесійного, розмовного, епістолярного), підстилів і жанрів;

•  опис мовно-стильових ознак функціональних стилів, визна-
чення їхніх стильових і стилістичних домінант, встановлення 
стилістично маркованих і нейтральних засобів мови в кожному 
з різновидів мови;

•  аналіз взаємодії функціональних стилів на різних рівнях мовної 
організації;

2) дослідження мовностилістичних ресурсів мови (орієнтовані 
на вивчення всіх мовних рівнів щодо додаткових стилістичних значень 
елементів мовної системи):

•  фоностилістичні (вивчення звукової будови мови «з погляду 
можливостей створення додаткових стилістичних ефектів, зокре-
ма алітерацій, асонансів, звуконаслідування, варіантів ритмоме-
лодики і под. у художньому стилі, а також додержання законів 
милозвучності української мови в різних функціональних стилях» 
[100, с. 601]);

•  лексично-стилістичні (стосуються «функціонально-стильової 
диференціації словникового складу, стилістичного використання 
різних семантичних груп лексики, виявлення стилістичного по-
тенціалу кожного слова залежно від його місця у синонімічно-
антонімічних відношеннях, від текстового вживання, співвідно-
шення з експресивними стилями (книжна, розмовна, нейтральна 
лексика)» [100, с. 601]);

•  фразеолого-стилістичні (передбачають аналіз стилістичної се-
ман тики у значеннях фразеологічних одиниць, що відзначаються 
своєрідною внутрішньою формою, виразним національно-куль-
турним колоритом);

•  граматико-стилістичні (зосередження уваги «на виражальних 
можливостях граматичних форм, категорій, здатності їх видозмі-
нювати, відтінювати зміст висловленого, надавати йому додатко-
вих стилістичних відтінків» [100, с. 601]);

•  текстостилістичні (опис специфіки стилістичної організації різ-
них текстових структур, як-от, семантико-стилістичні особливості 
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орга нізації жанрів інтерв’ю, рецензій, сонетів, мадригалів, моно-
графій, угод, кулінарних рецептів тощо);

3) стилістика індивідуального мовлення (з’ясування своєрідності 
мови окремого індивіда, її особливих реалізацій у різних функціональ-
них стилях, хоча основна увага дослідників традиційно (хоч і непра-
вомірно!) була зосереджена донедавна на з’ясуванні «мовно-вира-
жальних засобів, які виконують естетичну функцію і вирізняють мову 
окремого письменника з-поміж інших» [100, с. 603]; не заперечуючи 
очевидність індивідуально увиразнених ознак у стилістиці художньо-
го тексту, навряд чи правомірно обмежувати цей напрям лінгвостиліс-
тичних студій лише цією функціональною сферою.

На думку сучасних українських мовознавців, у «лінгвостилістич-
них дослідженнях останніх десятиліть переважає інтерпретативна 
методологія. Це пов’язано з посиленням наукового інтересу до функ-
ціональної стилістики, зокрема до мовленнєвої системності функціо-
нального стилю як системи, що формує стильову специфіку тексту 
з різнорівневих мовних одиниць» [45, с. 13].

Методи й методологія лінгвостилістичних досліджень, як справедливо 
зауважує С. Я. Єрмоленко, «ґрунтуються на глибинних зв’язках стилісти-
ки з поетикою, історією літературної мови, історією культури» [30, с. 13].

Застосування певного методу в конкретному дослідженні, як відомо, 
залежить передусім від його мети. Різноманітність мети вивчення певного 
стилістичного явища ґрунтується на тому, що об’єктом лінгвостилістично-
го вивчення є засоби мовної виразності й закономірності функціонування 
мови відповідно до «змісту висловлювання, мети, ситуації, сфери спілку-
вання та ін. екстралінгвальних факторів» [94, с. 222]. А отже, вибір того 
чи того методу значною мірою прогнозований метою дослідження, який 
і формує певний методико-стилістичний напрям і аспект дослідження.

Щоправда, вчені вважають, що принципи функціональної стиліс-
тики з огляду на методологічно ширший напрям пронизують усі інші 
напрями. Інакше кажучи, в межах функціонально-стилістичних дослі-
джень можуть бути зреалізовані всі інші стилістичні напрями (один 
чи декілька водночас). Тобто, саме функціональна стилістика, за твер-
дженням Н. В. Данилевської, «в окремих випадках співвідноситься 
з іншими стилістичними напрямами як методологія з конкретними 
методами, що входять до неї» [94, с. 222].

Функціональна стилістика, на думку М. М. Кожиної, зосереджує 
увагу на «вивченні закономірностей функціонування мови в різних 
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сферах мовленнєвого спілкування, які відповідають тим чи тим різно-
видам діяльності та які представляють передусім функціональні стилі, 
а також їхні більш часткові різновиди, специфіку, мовленнєву систем-
ність, стильові норми цих різновидів мовлення з урахуванням їхніх 
екстралінгвальних стилетворчих факторів» [94, с. 576]. Теоретичну 
основу функціональної стилістики становить положення про  єдність 
мови з усім комплексом екстралінгвальних чинників, що супрово-
джують інтелектуально-духовну діяльність людини у різних функ-
ціонально-стильових сферах і впливають на процеси мовотворчості. 
Основний предмет функціонально-стилістичних досліджень – мовна 
системність, тобто «не структура мови, не самі по собі мовні засоби, 
а принципи їх добору і поєднання в різних сферах діяльності, залежно 
від конкретних комунікативних умов спілкування і екстралінгвальних 
стилетворчих факторів» [94, с. 223].

Загальний підхід і методики функціональної стилістики узагальне-
но можна представити як рух від функцій до засобів, тобто метою та-
ких досліджень передбачено з’ясування мовних засобів, за допомогою 
яких реалізовані основні функції функціональних стилів, підстилів 
і жанрів, як «екстралінгвальна основа стилів впливає на формування 
мовленнєвої організації, мовленнєвої системності стилів» [94, с. 223]. 
При цьому зважають на взаємодію різнорівневих мовних засобів.

На противагу функціональній стилістиці, стилістика мовних  ресурсів 
(або рівнева стилістика) передбачає протилежний напрям вивчен ня сти-
лістичних явищ – від засобів до функцій, тобто основна мета визначає 
дослідження того, як певні стилістичні явища мови використано в тек-
стах окремих авторів, у текстах окремих жанрів, увагу зосереджено 
на встановленні конкретних стилістичних функцій.

Отже, з огляду на концептуальні принципи функціональної стиліс-
тики правомірно вважати основними методами:

1)  функціональний, зорієнтований на функціональний аспект мови, 
що передбачає вивчення мовних засобів щодо їх ролі у форму-
ванні й вираженні думок, концепції, жанру, у текстотворенні; 
врахування і власне комунікативного підходу, тобто мети, за-
вдань, ситуації, умов спілкування, індивідуальних і соціальних 
особливостей комунікантів;

2)  комплексний метод вивчення мовних явищ, що передбачає ви-
користання даних різних наук, передусім тих, що безпосередньо 
пов’язані з лінгвостилістикою, – філософії, психології, логіки, 
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соціології, теорії комунікації, прагматики; саме вони дають мож-
ливість пояснити й інтерпретувати експериментальні дані;

3)  багатоаспектний аналіз взаємозв’язку різнорівневих мовних оди-
ниць у процесі їх функціонування, з’ясування закономірностей цьо-
го функціонування, специфіки функціональних стилів [94, с. 224].

Крім основних, функціональна стилістика використовує часткові 
методи. Зокрема, до найуживаніших (і важливих) із-поміж них можна 
назвати:

1)  семантичний (або семантико-смисловий) (його вважають про-
відним з огляду на значущість адекватності вираження і в окре-
мому висловленні, і в тексті різних смислових відтінків), який 
пов’язаний із аналізом мовних одиниць щодо їх змістово-смис-
лового значення в мікроконтексті чи в тексті загалом, а також 
і з визначенням специфіки взаємодії зовнішнього та внутрішньо-
го членів висловлення;

2)  стилостатистичний – використовується для визначення сти-
льової специфіки як наслідку дії на цей стиль тих чи інших екс-
тралінгвальних чинників;

3)  порівняльний – допомагає в стилістичних студіях з’ясувати специ-
фіку кожного зі стилів, його функціональної, лінгвістичної, компо-
зиційної й семантико-смислової своєрідності у співвіднесеності;

4)  порівняльно-діахронічний – ґрунтується на порівняльно-історич-
ному аналізі висловлень і текстів та орієнтований на процеси 
формування функціональних стилів на різних етапах їх станов-
лення й розвитку у зв’язку зі змінами соціальних, історичних 
умов, тобто екстралінгвальних факторів мови [94, с. 225].

Варто зважати й на те, що аналіз текстів різних функціональ-
них стилів має також почасти свою специфіку. Найбільш повно 
у  сучасній лінгвостилістиці розроблені прийоми й процедури, що за-
стосовують у дослідженнях художніх текстів. Власне, як справед-
ливо зауважує С. Я. Єрмоленко, «лінгвостилістика розпочиналася 
з вироблення методів аналізу художнього тексту. Поширення лінгво-
стилістичного аналізу на засоби виразності мови в різних сферах спіл-
кування, в різних мовних ситуаціях зумовило визначення різної мети 
стилістичних досліджень і методико-стилістичних напрямків, аспектів 
досліджень» [30, с. 15].

Підґрунтя таких студій – положення про принцип «образності, 
 єдності форми й змісту, реалізації естетичної функції мови в цій сфері 
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спілкування» [94, с. 226]. Це й визначає вибір як основного прийому 
аналізу конкретного тексту: з’ясування ідейно-образного змісту твору, 
реалізації «образу автора» через пізнання організації мови в конкрет-
ному художньому тексті (кількох текстах, текстах одного літературно-
го напряму, скажімо, сентименталізму) й окремих мовних і текстових 
одиницях (стилістичні прийоми, композиція).

До найуживаніших методів аналізу художніх текстів належать:
•  метод «explication du text» (його автор – російський мовознавець 
Л. В. Щерба), застосований здебільшого для аналізу поетичних 
текстів, суть якого полягає у визначенні взаємодії «лінгвістичної 
організації (особливостей архітектоніки, специфіки синтаксичних 
структур, прийомів і принципів розстановки й розташування слів, 
форм і типів інтонаційного членування висловлення та ін.) з ідей-
ним, художньо-образним і емоційним змістом тексту» [94, с. 227]. 
Таку взаємодію вчені розглядають як конструктивний взаємовп-
лив, завдяки якому можлива вербалізація естетичної концепції 
автора твору;

•  метод стилістичного експерименту (запропонував і обґрунтував 
О. М. Пєшковський), що полягає в «підстановці синонімів до того 
чи  іншого слова у творі (чи у вилученні якихось слів із нього) й ви-
значення естетичної значимості авторського слова/висловлення, 
його концептуально-образного та смислового навантаження порів-
няно з експериментальними текстами» [94, с. 227]. Саме О. М. Пєш-
ковський увів поняття «загальної образності», що полягає в тому, 
що всі мовні одиниці «справді художнього тексту спрямовані на ви-
раження конкретного художнього образу і тому суворо естетично 
й стилістично мотивовані, тобто єдино можливі для вираження цієї 
естетичної думки» [94, с. 227].

Спробуймо поекспериментувати, згадавши початок тексту незабут-
ньої «Енеїди» Івана Котляревського, і замість кваліфікативної ознаки 
Енея «моторний» поставити іншу лексему можливого синонімічного 
ряду, бажано не руйнуючи ритмомелодику первинного тексту: «Еней 
був парубок …» (спритний, рухливий, швидкий, проворний, вправ-
ний, зграбний, меткий, шпаркий, прудкий, ловкий, зручний, шапкий, 
розбитний, шустрий, верткий, в’юнкий, вертлявий, крутливий, 
жвавий, енергійний, мобільний, прудкий, хуткий, див.: «Словник 
синонімів української мови» (К.: Наук. думка, 2001), Т. І, с. 848; Т. ІІ, 
с. 589, с. 671, с. 897–898). І якщо, скажімо, можна припустити заміну 
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текстового означення-кваліфікатива моторний лексемами проворний, 
ловкий (ой ловкий, щоб не руйнувати ритміку), жвавий (ой жвавий), 
то інші, як-от, рухливий або вертлявий змінюють не лише стилістику 
висловлення, а й почасти його семантику. Якщо ж спробувати допо-
внити портретування Енея означенням мобільний, то зразу змінюєть-
ся (і руйнується!) попередня мовна парадигма. Подібне явище будемо 
спостерігати й за умов експериментування з лексемою парубок, яка 
виступає передусім лінгвокультурологічним маркером номінації осо-
би певного часового відтинку в лексичному просторі українців, пор.: 
Еней пацан/чувак був дуже класний/кльовий (як бачимо, подібні фра-
зи з жаргонономенами чітко диференціюють час їхнього можливого 
побутування й до невпізнання змінюють первинний текст).

Подібні експерименти особливо доречні в дослідженнях, джерель-
на база яких уможливлює використання рукописних текстів, варіантів, 
 першодруків художніх текстів для з’ясування авторської мотивації у ви-
борі певної лексеми як найдоречнішої (або навіть – єдино можливої!).

Не менш поширений підхід «комбінаторного прирощення смислу» 
(Б. О. Ларін), що полягає в розкритті взаємозв’язків окремого слова 
з іншими словами художнього тексту за умов вираження так званої на-
скрізної поетичної думки-ідеї (чи лейтмотиву) твору або художнього 
образу [94, с. 227]. Таку особливість можна досліджувати як на основі 
конкретного художнього тексту (напр.: «Семантико-стилістичне на-
вантаження лексеми світло/сонце в новелі «Інтермеццо» Михайла 
Коцюбинського», що передбачає вивчення всіх мікроконтекстів ужи-
вання названих лексем, специфіки їх семантичної структури залежно 
від здатності поєднуватися з різними лексемами і комплексний ана-
ліз сукупного образу як відображення домінант мовотворчості цього 
письменника), так і кількох творів одного автора або різних авторів 
(напр.: «Стилістично-семантичне навантаження лексеми сонце 
у творах Михайла Коцюбинського й Василя Стефаника»).

Вчені вважають, що ідея Г. О. Винокура про «внутрішню форму 
художнього слова» подібна до попередньої з огляду на те, що ґрунту-
ється на твердженні: «лексичні засоби мови і їх значення виявляються 
в художньому тексті тією основою, відштовхуючись від якої, художник 
створює поетичне слово – метафору, повністю «повернуту» до теми й 
ідеї твору» [94, с. 227]. Смисл і призначення метафори стають зрозумі-
лі лише після прочитання всього твору (як, скажімо, заголовки-симво-
ли творів Олеся Гончара: «Тронка», «Собор» тощо).
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Названі методи й методики аналізу художніх тестів пропонують 
об’єднати в більш загальному й частіше вживаному методі «слово й 
образ», який орієнтований на «вияв у художньому тексті системи мов-
них засобів реалізації образно-естетичної функції художнього стилю» 
[94, с. 227]. Основні завдання цього методу орієнтовані на:

• досягнення найбільш адекватного прочитання авторського тексту;
•  з’ясування через єдність слова й образу домінант індивідуального 
стилю письменника, літературного напряму;

•  інтерпретацію різних проблем семантико-стилістичної організа-
ції художнього тексту.

Саме такий підхід до вивчення мови художнього тексту дав можли-
вість розглядати його як мистецтво поетичного слова.

Крім загальновживаних методів, у дослідженнях текстів різних 
функціональних стилів можлива також своєрідна спеціалізація вико-
ристання окремих методів щодо певних функціональних стилів.

Останніми роками з’явився особливий напрям досліджень худож-
нього тексту – комунікативна стилістика художнього тексту. Це «но-
вий напрям сучасної функціональної стилістики, що сформувався 
на межі з іншими науками і комплексно вивчає цілий текст (мовлен-
нєвий твір) як форму комунікації і явище ідіостилю. Комплексне ви-
вчення тексту в цьому випадку передбачає дослідження лінгвістичних 
і екстралінгвальних факторів спілкування, пов’язаних із породженням 
тексту і його інтерпретацію» [94, с. 157]. Внаслідок особливих дослід-
ницьких завдань цей різновид лінгвостилістичних студій має особливі 
методи вивчення:

•  метод асоціативного поля, що базується на «виявленні в худож-
ньому тексті асоціативних зв’язків між словами. При цьому ана-
ліз лексем йде за різними рівнями, коли враховуються одночасно 
їх фонемний вигляд і граматична природа, морфемна структура 
і лексичне значення, стилістична маркованість і тематична та си-
туативна співвіднесеність» [94, с. 228]; скажімо, досліджуючи 
«асоціативні поля як вияв індивідуальної мовотворчості» (будь-
якого автора, матеріалом може стати окрема збірка або прозовий 
твір), уможливлено через асоціативні зв’язки слів з’ясувати есте-
тичні концепції автора, що виражені в усьому творі. Власне ці асо-
ціативні зв’язки «сприяють визначенню концептуальної і мовної 
картини світу автора та його ідіостилю» [94, с. 229];
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•  метод «регулятивного структурування» «передбачає вияв 
у тексті регулятивних структур (регулятивів), які стимулюють різ-
ні комунікативні ефекти і представляють собою текстові структу-
ри-стимули. Останні розуміють як прийоми організації текстових 
мікроструктур, співвіднесені з загальною комунікативною стра-
тегією тексту. Регулятиви вирізняють і формують на основі лек-
сичних засобів, співвіднесених у сприйнятті читача за принципом 
асоціативних зв’язків» [94, с. 229]. А тому як додатковий прийом 
у таких дослідженнях використовують психолінгвістичний експе-
римент і контекстний аналіз;

•  інформаційно-смисловий метод забезпечує «аналіз смислового 
розгортання тексту, спрямований на вивчення процесу смислофор-
мування на основі інформації, представленої в художньому творі. 
Під інформацією тут розуміються знання про світ, втілені в тексті 
з позицій визначеного естетичного ідеалу автора. Результат відо-
браження цієї інформації в свідомості адресата – смисл тексту, 
під яким розуміють структуру лінгвістично оформлених смисло-
вих фрагментів тексту, які корелюють із дійсністю, тобто смислова 
структура тексту» [94, с. 229].

Актуалізація лінгвостилістичних досліджень, об’єктом вивчен-
ня яких є текстові структури, зумовлює активне використання комп-
лексної методики вивчення, що передбачає об’єднання різних типів 
аналізу в межах конкретного дослідження і взаємодоповнення власне 
лінгвістичного й екстралінгвального планів інтелектуально-духовної 
діяльності. Вчені визначають комплексний підхід до вивчення тексту 
основою функціонально-стилістичного аналізу у функціональній сти-
лістиці [94, с. 229]. Власне ці особливості лінгвостилістичних дослі-
джень варто враховувати найперше, приступаючи до написання науко-
вого дослідження. Водночас не забуваючи про те, що кожна конкретна 
робота потребує ретельного вибору оптимальних процедур наукового 
пошуку, який залежить від кількох основних чинників:

• теми й проблематики наукового дослідження;
• мети наукового пошуку;
• джерельної бази вивчення певної лінгвостилістичної проблеми;
• об’єкта й предмета науково-дослідницької роботи.
Часто одна й та сама стилістична проблема може бути зреалізова-

на за допомогою різних методів. Використовуючи, наприклад, метод 
аперцепційного декодування поетичного тексту в дослідженні мови 
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поезії Тараса Шевченка («Слово в аперцепційній системі поетичного 
тексту: декодування Шевченкового вірша»), А. К. Мойсієнко зосере-
джує «увагу на звуковій будові вірша, ролі заголовків, аналізує образне 
слово (епітет, порівняння, метафору, символ), моделює мовну картину 
поетичного світу Шевченка, виявлену в антропоморфізмі мовних за-
собів, вертикальному контексті ономастичної і топонімічної лексики 
тощо. Наскрізним теоретичним поняттям дослідження виступає по-
няття тексту, а також досвід сприймання Шевченкового слова. Про-
читання, декодування поетичного тексту Шевченка залежить не лише 
від прийнятої автором концепції аналізу, а й від практики використан-
ня понять сучасної лінгвопоетики, від розвитку спеціальної метамови 
цієї науки, яка вивчає поезію як мистецтво слова» [30, с. 13–14].

Інші стилісти, досліджуючи ті самі Шевченкові тексти, послугову-
ються іншими методами аналізу, зокрема, в праці В. М. Русанівського 
«У слові – вічність» С. Я. Єрмоленко виокремлює: «історично-мовний, 
лексико-системний, зіставно-мовний, метод виявлення індивідуально-
авторського підходу до використання лексики» [30, с. 13].

Тим паче, змінюватимуться методи дослідження за умов різності 
їхньої тематики. Скажімо, наукове дослідження «Вербалізація обра-
зу неба в поетичному тексті Івана Драча» гіпотетично передбачає 
 використання контекстологічного аналізу, методу асоціативного 
поля, експериментального аналізу (методу лінгвостилістичного екс-
перименту), семантико-стилістичного експерименту. Якщо автор 
вивчатиме цю ж проблему, але на матеріалі текстів кількох авторів 
(скажімо, «Вербалізація образу неба в поетичних текстах Івана Дра-
ча і Павла Тичини»), то актуально скористатися загальнонауковим 
порівняльно-історичним методом, методом зіставлення, а також 
стилостатистичним методом. Завдяки першому буде уможливлено 
встановлення типологічних та індивідуально-увиразнених особливос-
тей образотворення певного сегмента концептуальної картини світу 
українців. Метод стилостатистичний допоможе з’ясувати законо-
мірності функціонування мовно-виразових засобів у текстах різних 
авторів, ствердивши попередні інтуїтивні уявлення про певні законо-
мірності об’єктивними показниками. Щоправда, варто зауважити, що 
не завжди частотність якоїсь мовної одиниці в одного автора, на про-
тивагу спорадичності використання інших, дає підстави беззастереж-
но стверджувати про більшу вагомість цього елемента в семантико-
стилістичній площині текстів цього автора. Почасти навіть одиничне 
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вживання стилістично маркованої одиниці може слугувати маркером 
індивідуальної мовотворчості, як-от, використання Лесею Українкою 
в «Лісовій пісні» мовноповедінкової лексеми «магайбі», що узвичаєна 
в західнополіських говірках і представляє собою усічений варіант узу-
альних (загальномовних) виразів Помагайбіг, Помагай Біг, Помагай 
Боже. З іншого боку, кількісні параметри функціонування, скажімо, 
початкового етикетного звертання «Люба мамочко!» в листах Лесі 
Українки до мами (цю формулу вжито в 128 листах із 138 збережених) 
не можуть не кваліфікуватися як специфічна ознака і її комунікативної 
поведінки, і її індивідуального епістолярного стилю.

Цілком очевидно, що «конкретний стилістичний аналіз завжди 
передбачає застосування загальнонаукових методів (метод безпо-
середнього спостереження, описовий із використанням прийомів зі-
ставлення, класифікації, експерименту, реконструкції, узагальнення, 
інтерпретації), філологічних (прийоми інтерпретації і порівняльний 
аналіз мовного матеріалу), загальних лінгвістичних методів (побу-
дова лінгвістичних парадигм, структурно-семантичний аналіз, метод 
польового структурування). До власне стилістичних методів зара-
ховують дискурсний аналіз, дистрибутивний, компонентний аналіз, 
контекстний, прагматичний, семемний тощо. Зауважмо, що тут пере-
лічено не лише власне стилістичні методи: останні ґрунтуються на ви-
користанні загальнолінгвістичних методів до об’єктів стилістичного 
аналізу» [30, с. 15]. А якщо зважити на те, що «кожна теорія створює 
свій предмет дослідження, то і дистрибутивний, і компонентний, і се-
мемний аналіз у стилістиці наповнюються іншим евристичним зміс-
том порівняно з власне структурно-семантичним аналізом мови. Вони 
допомагають виявити специфіку стильових різновидів мови, особли-
вості авторського варіювання мовним кодом» [30, с. 15].

Найпоширенішим і традиційним у сучасній українській лінгво-
стилістиці автори «Стилістики сучасної української мови» [57] 
вважають метод семантико-стилістичного аналізу (його нерідко 
називають ще стилістичним аналізом), який «полягає у виявленні 
співвідношення мовних засобів, якими експресивно виражається ін-
телектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення (або тексту) 
до змісту інформації» [57, с. 14]. П. С. Дудик називає його семантико-
стилістичним методом [24, с. 46].

Визначальність методу зіставлення в сучасних лінгвостилістич-
них студіях, про що стверджував ще Шарль Баллі [5] і послідовно 
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відстоюють сучасні українські лінгвостилісти [див., зокрема: 24; 30; 
45; 57], позначена тим, що існує постійна потреба «відбору мовних 
одиниць з однорідного або суміжного ряду, а відбір неможливий без 
зіставлення одиниць за якостями, які відповідали б потребі ефектив-
ного мовлення. Навіть маючи постійні стилістичні значення, емоційні 
забарвлення, специфічні смислові відтінки, мовні одиниці (морфеми 
і слова, словосполучення і складні синтаксичні конструкції, стилістич-
ні фігури) мають стилістичний ефект тільки у зіставленні з іншими, які 
в даному використанні є або менш виразними, або зовсім нейтральни-
ми. Це наводить на думку, що метод зіставлення є основним у стиліс-
тиці, по суті, є ядром методу семантико-стилістичного аналізу. Метод 
зіставлення дає змогу з наявних у мові засобів виділити ті, що можуть 
дати відповідно до певного типу спілкування найкращий стилістич-
ний ефект і таким чином задовольнити інтелектуально-комунікативні 
та емоційно-естетичні потреби мовців» [57, с. 14].

Цей метод дає можливість зрозуміти, «чому автор вибрав саме цей 
стилістичний варіант слова, словосполучення, образного виразу і под. 
із ряду інших можливих. При цьому ми пізнаємо як багатство стиліс-
тичних засобів мови, так і творчу працю митця слова, входимо в його 
словесно-художню лабораторію» [95, с. 32].

Третій, не менш уживаний, метод стилістичного експерименту, 
який безпосередньо пов’язаний із методами семантико-стилістич-
ного аналізу й зіставлення. Суть експериментування полягає в тому, 
що «на місце вжитих автором слів або виразів, конструкцій встав-
ляють зі стилістичною метою нові. Отже, можна глибше й повніше 
схарактеризувати стилістичні властивості (ознаки) компонентів най-
першого (авторського) тексту та апробувати стилістичні можливості 
підставлюваних елементів мови» [57, с. 15].

Стилістичний експеримент називають ще й «методом творення тек-
сту з певною стилістичною настановою шляхом замін слова, різних 
спроб підстановки інших слів на місце вжитого спочатку» [95, с. 34].

Найвиразніше метод стилістичного експерименту можна просте-
жити в різних редакціях одного й того ж твору, в рукописних і друкова-
них варіантах, що засвідчують авторські творчі експерименти в проце-
сі роботи над створенням тексту, динаміку авторського задуму та його 
мовної реалізації.

Особливо продуктивний цей метод у дослідженнях, які ґрунту-
ються на порівнянні друкованих текстів (передусім, першодруків) 
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і руко писних (чорнових автографів). Скажімо, в чорновому автографі 
початок твору був такий «Ліс Лович – старезний, густий, предковіч-
ний», у виданні «Лісової пісні» Лесі Українки (1912 р.) – «Старезний 
густий, предковічний ліс». До окремого видання (побачило світ уже 
1914 року) Леся Українка зробила правки: «В першім рядку сценарію 
після слів «Старезний густий, предковічний ліс» – додати «на Волині». 
Локальна конкретизація в ремарці стилістично вагома. Розширення ре-
марки вказівкою на Волині абсолютно змінює не лише семантичний 
вектор розгортання подій у цьому творі, а й налаштовує читача на ціл-
ком окреслене програмоване його декодування: всі можливі аспекти 
дослідження так чи інакше будуть опиратися на «волинське» підґрун-
тя. А отже, вона стає своєрідним кодом до стилістики всього тексту, 
системи образів, добору мовно-виразових засобів тощо. Щоправда, 
редакторські правки цього ж тексту спричиняли, навпаки, руйнівні 
змістові зміни, пор.: у Лукаша «сорочка на випуск», «мережана біллю 
з виложистим коміром» (у чорновому автографі й першодруці), «со-
рочка випущена, мережана біллю, з виложистим коміром» (у десяти-
томному виданні). «Сорочка на випуск» – це особливість, стиль одягу 
чоловіків на Поліссі, а «сорочка випущена» може засвідчувати і недба-
лість, неохайність особи, про яку йдеться, а отже, таке словосполучен-
ня може викликати в читача певні негативні конотації.

Варто враховувати також «стилістичні експерименти» цензо-
рів ХІХ–ХХ ст., які почасти до невпізнання змінювали семантико- 
стилістичну площину художнього твору. Принагідно згадаймо, зо-
крема, невиправдані втручання редакторів у відомий поетичний текст 
Павла Тичини: замість звичного сьогодні звертання панно Інно кілька 
поколінь українців читали замість нього в радянські часи ніжна Інно, 
що абсолютно руйнувало первинну стилістичну тональність поезії, 
позбавляло її національно маркованих лексем. Цілком зрозуміло, що 
стильове забарвлення двох конструкцій – різне, передумова таких 
змін – соціальні чинники: лексема панна мала, очевидно, для цензорів 
виразний ідеологічний характер.

Не менш сутнісними в лінгвостилістиці здавна вважають кількіс-
ні (квантативні) методи, які допомагають «у визначенні кількісних 
ознак мовних явищ. Кількісні методи дають можливість осягнути кіль-
кісні характеристики об’єкта дослідження, побачити за кількісними 
ознаками якісні, розкрити одну з рис діалектики у мовних явищах – 
перехід кількісних показників у нову якість» [57, с. 18]. Використання 
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комп’ютерів у сучасних лінгвостилістичних студіях «дає змогу в ко-
роткий термін опрацювати велику кількість матеріалу і дістати віро-
гідні відомості про частотність явищ, обґрунтованість певних характе-
ристик, переконливість та підтвердження висновків, одержаних за до-
помогою інших методів» [57, с. 19].

Цілком справедливо мовознавці акцентують увагу на тому, що «ви-
користання статистичних методів у стилістиці ґрунтується на тому, 
що будь-який цілісний текст є результатом добору й певної організації  
ряду одиниць загальнонародної мови, але однакових стилістично від-
працьованих текстів практично не існує (якщо це не бланки, копії, 
штампи)» [57, с. 19]. Кожен текст має свій стильовий (і стилістичний) 
вимір і водночас належить до певного типу текстів, а отже, має ряд 
спільних і відмінних ознак. Саме статистичний метод допоможе ви-
явити типолічні й диференційні ознаки.

Дані, одержані статистичним методом (кількісні вияви, скажімо, 
лексем-кольороназв у творах одного письменника) можна зіставити 
з кількісними показниками таких самих одиниць мови у творах іншо-
го письменника, враховуючи позамовні чинники (тему, ідею, епоху) – 
і матимемо надійні критерії для висновків про індивідуальний мовний 
стиль автора [57, с. 19].

Статистичний метод широко застосовується у стилістиці україн-
ської мови для:

•  дослідження функціональних стилів сучасної української літера-
турної мови;

• індивідуальних стилів;
• з’ясування частотності вживання конкретних мовних одиниць.
Деякі дослідники називають його структурно-статистичним 

(А. П. Коваль) [45, с. 7], І. К. Білодід [95, с. 39]). Зокрема, на дум-
ку А. П. Коваль, саме цей метод дав можливість установити іменний 
характер українського наукового стилю. І. К. Білодід наголошував 
на тому, що і структурний, і статистичний методи в дослідженнях 
різних текстів «можуть існувати і окремо (статистичний метод відо-
мий раніше, ніж структурний), а можуть діяти й спільно, зливаючись 
як метод структурно-математично-статистичний» [95, с. 39].

У межах цього методу іноді розрізняють ще статистично-стиліс-
тичний (П. С. Дудик), який «передбачає врахування кількості функ-
цій, що їх може виражати певна мовна одиниця; також враховується 



103

 кількість однотипних мовних одиниць (наприклад, суфіксів), спро-
можних виконувати якусь однотипну функцію» [24, с. 46–47].

Завдяки таким методам дослідження в українській мові вста-
новлено статистичні параметри основних стилів (результати відо-
бражено в праці Статистичні параметри стилів/за ред. В. С. Пере-
бийніс. – К.: Наук. думка, 1967. – 260 с.) і їх внутрішніх диферен-
ційних різновидів, виявлена найпоширеніша лексика художнього 
(«Частотний словник сучасної української художньої прози» (1981), 
«Частотний словник сучасної української поетичної мови» (1998)), 
 публіцистичного («Частотний словник українського публіцистич-
ного стилю (2004)) та наукового стилів («Частотний словник науко-
вої прози» (2001)).

Останніми роками активізувалися також видання слόвників (кон-
кордансів) (реєстри вживаних лексем) певного автора (Тараса Шев-
ченка, Юрія Федьковича, Лесі Українки) або окремого твору (роману 
«Перехресні стежки» Івана Франка – С. Бук, А. Ровенчак) тощо.

Отже, сучасний спектр можливих методів лінгвостилістичного 
аналізу об’єднує в собі не лише спеціальні, а й загальнолінгвістичні 
та загальнонаукові методи вивчення. Саме такий синтез використання 
методів прогнозує результативність наукового пошуку й уможливлює 
його повноту.

ПОРАДА 9. 
Як підготуватися до захисту наукової роботи

Завершальний (і особливо відповідальний!) етап науково-дослід-
ницької діяльності слухача МАН – виступ на захисті. Його вагомість 
визначається кількома чинниками:

1) від результативності захисту значною мірою залежить загальний 
підсумок роботи манівця, оскільки цей етап оцінюється максималь-
ною кількістю балів – (детальний розподіл системи буде представлено 
й прокоментовано пізніше);

2) привселюдний захист наукового дослідження – елемент особис-
тісного самоствердження й реалізації вміння відстоювати власну точ-
ку зору й переконувати в її правомірності інших;

3) захист (за умов створення реальної творчої ситуації й конст-
руктивної дискусії) – своєрідна школа апробації власних знань і на-
буття досвіду (в кожній секції в середньому представлено щороку 



104

 10–15 (на обласному етапі) та 20–30 (на всеукраїнському) учасників). 
Власне цим і визначається потреба ґрунтовної підготовки до завер-
шального етапу науково-дослідницької роботи слухачів.

Зауважмо, що захист наукової роботи умовно об’єднує два логічно 
взаємопов’язані, послідовно структуровані – «підетапи»:

1) підготовка тексту виступу на захист;
2) власне захист.
Своєрідність підготовки тексту виступу зумовлена майбутнім спо-

собом представлення наукового дослідження на захисті. З огляду на це 
слухач може готувати один із можливих різновидів таких текстів:

1)  повний текст, який дає можливість максимально представити ва-
ріант усного тексту на захисті;

2)  тези усного тексту, які конструюють змістову й структурну осно-
ву майбутнього виступу;

3)  розгорнутий план, що логічно впорядкує виклад інформації під 
час усного виступу й представить його ймовірний ескіз.

Вибір одного з можливих варіантів текстів виступу залежить пере-
дусім від авторських уподобань (оскільки неможливо надати перевагу 
за шкалою «якість» якомусь одному з них), а головне – від оратор-
ських умінь і навичок слухача. Доречно, зокрема, нагадати, що зазна-
чені різновиди ймовірних ролей, прогнозованих такими варіантами, 
узвичаєно співвіднесені в риториці з кількома типами ораторів: ‘кінь’, 
‘горобець’ і ‘соловейко’ (відповідно).

Водночас варто зауважити, що тип обраного тексту виступу 
не обов’язково має реалізуватися в стереотипно передбачуваній кому-
нікативній ролі, що має відповідну образну номінацію. Скажімо, підго-
товка повного тексту зовсім не означає, що він буде просто озвучений 
(точніше, механічно прочитаний) на захисті. А тому й програмована 
комунікативна роль ‘коня’ не обов’язково має бути реалізована. З ін-
шого боку, підготовка лише розгорнутого плану оратором-початківцем 
навряд чи уможливить йому роль ‘соловейка’ зважаючи на можливу 
стресову комунікативну ситуацію на захисті. З огляду на це оптималь-
ним варіантом, якому надасть перевагу слухач МАН, має стати пер-
ший. Це дасть йому змогу:

• максимально вичерпно представити результати дослідження;
•  забезпечити логічну впорядкованість наукової інформації та її чіт-
ке структурування;
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•  гармонійно поєднати й збалансувати теоретичні положення ілю-
стративного матеріалу;

• виважено й диференційовано представити основне й другорядне;
• дотриматися регламентацій щодо часових параметрів виступу.
Відсутність досвіду прилюдних виступів є також додатковим аргу-

ментом правомірності такого вибору в підготовці тексту на захисті.
Приступаючи до написання тексту, потрібно передусім пам’ятати 

про такі основні вимоги:
1)  він повинен мати трикомпонентну будову: вступ, основну й ви-
сновкову частини;

2)  обсяг кожної структурної частини має відповідати певним пропо-
рціям, що співвідносяться з передбаченим регламентом виступу 
(на обласному етапі виступ обмежений 10, на республікансько-
му – 8 хвилинами), відповідно трикомпонентна будова в часо-
вому вимірі представляється здебільшого так: вступ (2–3 хви-
лини), основна частина (5–6 хвилин) і висновкова (1 хвилина);

3)  у вступі автор обстоює актуальність, аргументує новизну, озна-
йомлює з метою й найважливішими завданнями роботи; в осно-
вній частині зосереджує увагу на конденсованому й вичерпно-
му представленні змісту проведеного дослідження; у висновках 
коротко підсумовує його основні результати;

4)  усний текст має свої особливості порівняно з писемним, а тому 
обов’язково потрібно врахувати їх; це стосується передусім ви-
користання темпу мовлення, інтонації, логічних наголосів і пауз, 
різних способів активізації уваги слухачів.

Детальніше зупинимося на представленні змістового наповнення 
у різних структурних частинах тексту виступу.

Виступ доцільно розпочинати формулами звертання, скориставшись 
одним із можливих варіантів, доречних у ситуації наукового спілкування, 
наприклад: Глибокошановний/-а пані/пане голово! Високошановні члени 
журі! Шановні присутні! або Високошановні члени журі! Шановні при-
сутні! Шановні члени журі й присутні! Після цього можна скористатися 
виразом, основу якого становитимуть лексеми дослідження, вивчення 
тощо, як-от: Останніми роками/десятиліттями в українському мово-
знавстві активізувалися дослідження…; Активне вивчення проблем… 
припадає на другу половину ХХ ст.; Дослідження проблеми… належить 
до мало вивчених у сучасному українському мовознавстві й т. ін.
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Після цього варто зосередити увагу на з’ясуванні вивченості/неви-
вченості тієї чи іншої проблеми і, головне, причин, що зумовлюють 
потребу саме цього дослідження на сучасному етапі розвитку мово-
знавства. Такий розгляд неминуче потребує короткого огляду ступеня 
вивчення конкретного мовного явища. З огляду на це потрібно лако-
нічно з’ясувати, що саме зроблено тим чи іншим автором/авторами 
в розробці певної проблеми й наскільки правомірні й вагомі були їхні 
результати (наприклад, N1 детально описав …; N2 вдалося дослідити 
механізм …; N3, систематизувавши значний фактичний матеріал, 
представив вичерпну класифікацію …; N4 доповнив класифікацію …; 
N5 дослідив основні способи …; N6, скориставшись теорією N1, про-
слідкував її вияв у іншому функціональному стилі; N7, зосередивши 
увагу на …, на жаль, не зміг …; N8 належить відкриття законів …; 
N9 зумів виокремити … тощо.

Подальший виклад інформації залежить від того, наскільки ви-
черпно чи, навпаки, недостатньо вивчено наукову проблему. Повнота 
дослідження безпосередньо визначатиме ступінь новизни роботи слу-
хача МАН. Варто пам’ятати, що актуальність роботи визначається 
передусім вагою й потребою вивчення певної проблеми, а не її недо-
слідженістю, як зазвичай стверджують манівці.

Новизна дослідження може зумовлюватися трьома основними 
чинниками:

1) проблематикою, тобто новизною теми;
2) новою методикою аналізу й опису;
3) матеріалом вивчення.
Ідеально, коли всі ці компоненти поєднані й наявні в роботі. 

 Що правда, цілком можливий лише один із них.
Введенню інформації про актуальність і новизну обов’язково пе-

редують метатекстові одиниці на зразок: актуальність досліджен-
ня визначається тим, що …; актуальність роботи полягає в тому, 
що …. Якщо самé твердження про актуальність подається спочатку, 
то можливі також постпозитивні формули: цим і визначається акту-
альність роботи; це й визначає актуальність дослідження.  Подібні 
метатекстові вирази можна використати й щодо формулювання но-
визни наукової роботи: новизна дослідження визначається тим, 
що …; новизна роботи полягає в тому, що …; новизна роботи зумов-
лена тим, що ….
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Інформації про мету дослідження передують вирази на зразок: ме-
тою дослідження передбачено вивчення …; метою дослідження є ….

Виклад інформації про основну частину роботи можна здійснити 
двояко:

1) за структурними частинами, тобто за розділами наукової роботи;
2) за найсуттєвішими проблемами, які розглянуті в роботі.
Говорячи про змістове наповнення окремих розділів, можна скори-

статися кількома мовними формулами, наприклад: У першому розді-
лі… мова йде/йдеться/проаналізовано/основну увагу зосереджено 
(на аналізі, з’ясуванні, описі, дослідженні, вивченні) або – Перший 
розділ … присвячено вивченню/з’ясуванню/дослідженню… тощо. 
Це дає можливість уникнути повторів у представленні різних розді-
лів роботи. Варто зауважити, що, подаючи інформацію про кожен роз-
діл, бажано дотримуватися пропорційності. Крім того, теоретичні по-
ложення доречно ілюструвати фактичним матеріалом. Максимально 
представити повноту інформації уможливить наочність, до якої апе-
люватиме слухач на захисті. Скажімо, навівши якусь класифікацію, 
нема потреби називати й коментувати її повністю. Достатньо сказати: 
«В роботі подано класифікацію…, зверніть, будь ласка, увагу на та-
блицю 1» ( імовірність озвучення всього тексту таблиці залежатиме від 
«часових» можливостей у кожній конкретній ситуації).

Підсумковій інформації має передувати ввідний контекст, до скла-
ду якого можуть входити такі метатекстові вирази: Отже; результати 
дослідження дають можливість/підстави висновувати/виснувати; 
на основі проведеного дослідження можна стверджувати/підсумува-
ти/констатувати/зробити висновки; з огляду на вищесказане мож-
на висновувати; отже, результати дослідження свідчать, що …; 
у результаті дослідження дійшли таких висновків:; у результаті до-
слідження ми прийшли до таких висновків… і т. ін. Власне висновки 
доречно подати як окремі найвагоміші тези в логічній послідовності: 
перше/по-перше, друге/по-друге… Це надасть виступу композиційної 
виразності й змістової чіткості.

Основні недоліки, яких найчастіше припускаються автори в струк-
туруванні виступу:

1. Диспропорційність вступної, основної та висновкової частин: 
а) занадто розтягнута вступна частина; б) надто лаконічно представ-
лена підсумкова інформація; в) зайва деталізація інформації про сту-
пінь вивчення досліджуваної проблеми або, навпаки, недостатня 
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 поінформованість про праці, що безпосередньо стосуються роботи; 
не обіз наність із персоналіями основних дослідників часто призводить 
до сплутування імен, по батькові та прізвищ; г) наявність недоречних 
етикетних виразів, зокрема, вітальних, елементів саморекомендування 
та інформації про наукових керівників і почасти навіть рецензентів, 
що спостерігалося, зокрема, на Всеукраїнському етапі захисту науко-
во-дослідницьких робіт із української мови.

2. Незбалансованість теоретичної інформації та фактичного матеріалу.
3. Відсутність метатекстових одиниць, які вирізняють вагомі смис-

лові блоки й уможливлюють оптимальне сприйняття інформації,  як-от: 
актуальність дослідження визначається тим, що …, метою роботи 
передбачено… тощо.

4. Нечітке формулювання власне авторської позиції й особистих 
здобутків у розробці конкретної проблеми.

5. Не зовсім шанобливе ставлення до досягнень попередників у на-
уці, що виявлялося передусім у категоричності певних положень, від-
сутності відповідних виразів, які стилістично знижують несприйняття 
якихось узвичаєних тверджень чи, тим паче, дискусійних положень: 
недостатньо переконливими, на нашу думку, є …; не можна, очевид-
но, беззаперечно погодитися з тим, що … й т. ін.

Написавши текст виступу, потрібно адаптувати його до усного ви-
голошення. Для цього необхідно передусім врахувати особливості 
усного й писемного мовлення. Остаточно редагуючи текст, бажа-
но скористатися такими порадами:

• замініть складні речення простими (якщо це можливо);
•  цифрові дані напишіть словами, щоб уникнути помилок у слово-
зміні числівників;

•  перевірте за орфоепічними словниками («Складні випадки наголо-
шення слів» С. І. Головащука, «Орфоепічний словник» М. І. По гріб -
ного, «Українська літературна вимова і наголос», «Орфо епічний 
словник української мови» (за ред. М. М. Пещак) й проставте наго-
лоси в словах, які викликають у вас труднощі;

•  уточніть за термінологічними словниками («Короткий словник 
лінгвістичних термінів» (за ред. С. Я. Єрмоленко)) основні термі-
ни, якими ви будете послуговуватися;

•  розставте логічні паузи й вирізніть слова (підкреслюючи, ви-
окрем  лю ючи кольоровим маркером) словосполучення, які не суть 
основне навантаження в тексті.
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•  зіставте за науковими джерелами правильність написання імен 
і по батькові вчених, праці яких ви використовуєте (в тексті їхні 
імена й по батькові запишіть повністю);

•  вилучаючи «другорядні» думки, уникайте скорочення тексту вна-
слідок прикладів та ілюстрацій;

•  ще раз перегляньте, чи вдало вибрано структуру виступу, чи до-
статньо виважені й переконливі висновки;

•  передбачте у виступі використання різних конструкцій безпосередньо-
го й опосередкованого зв’язку зі слухачами, які водночас активізува-
тимуть їхню увагу (наприклад: звернімо увагу на …; розглянемо, і це 
дуже важливо/суттєво…; порівняймо…; мабуть, ніхто не запере-
чить …; для кожного очевидно, що …; як не важко помітити тощо);

•  позначте на полях час, потрібний для виголошення виступу, осно-
вної та висновкової частин, а також інформацію, яку «безболісно» 
можна скоротити під час виступу, не порушуючи збалансованості 
теоретичного й фактичного матеріалу;

•  перевірте в чистовику всі цитати, правильність написання термінів;
•  уважно вичитайте текст (мовні помилки неприпустимі в роботі); 
зважте на типові помилки в роботах манівців (слідуюче питання 
 замість наступне; перш за все замість передусім або насамперед; 
 коротше кажучи замість коротко кажучи; в цілому замість за-
галом; за рахунок замість завдяки, через; зустрічаються факти 
замість  зафіксовано, спостережено; одним із самих важливих за-
мість одним із найважливіших; на протязі замість протягом ви-
вчення; у процесі дослідження замість досліджуючи; з метою ана-
лізу замість для аналізу; я рахую замість я вважаю, на мою думку; 
дана проблема замість ця проблема; щоб уникнути подібних мов-
них огріхів, варто звернутися за порадою до таких джерел:

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-
Давидович. – К. : Либідь, 1991. – 253 с.

2. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчи-
шин [та ін.]. – К. : Знання, 2004. – 367 с.

3. Довідник з культури мови / С. Я. Єрмоленко [та ін.] ; 
за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 2005. – 367 с.

4. Культура мови на щодень / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : До-
віра, 2000. – 169 с.

5. Культура української мови : довідник / за ред. С. Я. Єрмолен-
ко. – К. : Либідь, 1990. – 304 c.
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6. Мацько Л. И. Русско-украинский и украинско-русский сло-
вар : Отличающаяся лексика / Л. И. Мацько, О. М. Сидоренко, 
С. В Шевчук. – К. : Вища шк., 1992. – 255 с.

7. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : [навч. 
посіб.] / О. Пономарів. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.

8. Словник труднощів української мови / за ред. С. Я. Єрмолен-
ко. – К. : Рад. шк., 1989. – 334 с.

9. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. – К. : 
Рад. шк., 1984. – 185 с.
Усний виступ – це не тільки завершальний етап наукової роботи 

слухачів МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну 
точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. 
А для цього дуже потрібні найелементарніші знання й навички з ри-
торики. Для початку радимо добре простудіювати хоча б такі джерела:

1. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на лю-
дей, выступая публично / Дейл Карнеги // Карнеги Д. Сочинения. – М. : 
Прогресс, 1989. – С. 283–288.

2. Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Маць-
ко. – 2-ге вид., стереот. – К. : Вища шк., 2006. – 311 с.

3. Сагач Г. Риторика / Галина Сагач. – К. : Вид. Дім «Ін Юре». – 
2000. – 568 с.

4. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан. – К. : Вид-во політич-
ної літератури України, 1986. – 223 с.

Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні 
форми унаочнення, про що авторам варто подбати заздалегідь. Це мо-
жуть бути роздруковані в 5–6 примірниках ілюстративні матеріали, 
які до початку виступу ви роздасте членам журі й присутнім; таблиці 
й схеми, відповідно представлені на плакатах певного формату (дореч-
ність використання представленого в роботі систематизованого фак-
тичного матеріалу визначається структурою та змістовим наповненням 
виступу). Доцільне також використання мультимедійних програм. 
Дослідження з діалектології, етно- та соціолінгвістики передбачають 
використання матеріалів польових записів: фрагментів обрядодійств, 
розмовного та діалектного мовлення. Отже, форма унаочнення зале-
жить від специфіки наукового дослідження. Основні вимоги до всіх 
можливих різновидів унаочнення: 1) доцільність; 2) візуальна сприй-
нятність; 3) максимальна передбачуваність її використання в структу-
рі виступу (інформацію про це доречно виокремити в тексті насичені-
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шим шрифтом, наприклад: детальніше це представлено в таблиці 1; 
зверніть, будь ласка, увагу на додаток 2, де цю інформацію подано 
найбільш систематизовано/повно/вичерпно) (див. додаток 15).

Написавши текст виступу, потрібно його «озвучити», адаптувати 
до усного функціонування, зафіксувати час «звучання» окремих струк-
турних частин, щоб зберегти потрібну збалансованість. Якщо в тексті 
зафіксовано надмірність інформації, то скорочувати її потрібно досить 
обережно, не порушуючи гармонійності теоретичних положень і фак-
тичного матеріалу, щоб не склалася парадоксальна ситуація: або лише 
теоретичні міркування, або надмір ілюстрацій без достатньо виваже-
них і обґрунтованих коментарів, до того ж, позбавлених аргументацій 
фактичним матеріалом.

Варто зважити й на те, що під час реального виголошення тексту 
можливе його подовження внаслідок імовірних пауз, відволікання 
 аудиторією й т. ін., а тому краще мати трохи коротший текст, щоб не по-
рушувати регламенту його виголошення безпосередньо на захисті.

Кілька разів доречно апробувати текст виступу перед реальною 
аудиторією. Це можуть бути рідні, друзі, вчителі. Після таких тре-
нінгів текст неминуче стане органічно вашим, логічно впорядкованим 
і не потребуватиме механічного зазубрювання, як спостерігається іно-
ді на захисті.

А отже, до власне захисту реально співіснуватимуть і гармонійно 
поєднуватимуться у вас два варіанти тексту: писемний і представле-
ний у вашому внутрішньому мовленні.

Перед захистом науковий керівник подає відгук про наукову роботу 
(за взірцем). Крім того, її рецензує один із учених, який займається 
відповідною проблематикою і здебільшого є членом журі конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт.

Безпосередньо на захисті присутні члени журі, учасники секції, 
а також керівники наукових робіт, охочі, зокрема вчителі, батьки, 
 однокласники (щоправда, без права участі у дискусії, за винятком чле-
нів журі та авторів наукових робіт).

Для захисту кожному учасникові, як уже зазначалося, надається 
не більше 10 хвилин. Черговість захисту залежить від позиції учасника 
в програмі роботи секції, яка складається заздалегідь. Перед початком 
виголошення виступу потрібно закріпити наочність на дошці, роздати 
розмножений фактичний матеріал (для економії часу скориставшись 
допомогою присутніх).
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Власне захист вміщує три структурні частини:
1) виголошення тексту виступу;
2) запитання присутніх (членів журі, учасників секції);
3) відповіді на запитання.
Варто зауважити, що запитання мають бути коректні й конкретні та 

стосуватися безпосередньо проблеми дослідження, оскільки нерідко 
звучать абстрактні запитання на зразок «Тобі подобається працювати 
над темою?», «Що ти дізналася (дізнався) нового?» тощо. Почасти 
запитання потребують повторення тексту виступу, наприклад, допо-
відач чітко сформулював мету дослідження, а його знову запитують: 
«А яка мета Вашого дослідження?». Основну увагу в дискусії бажано 
акцентувати на різних точках зору у висвітленні теоретичних поло-
жень дослідження, а також на з’ясуванні позиції доповідача. Доречні 
будуть також запитання, що стосуються наукових джерел, фактичного 
матеріалу, термінологічного апарату роботи. Отже, участь у дискусії 
має бути кваліфікованою, а запитання – вмотивованими.

Відповідаючи на запитання, потрібно насамперед дотримуватися 
наукової етики: вміти тактовно вислухати будь-які запитання, бути 
стриманими, почувши навіть недоречні репліки або некоректні за-
питання. Варто не забути подякувати за слушні зауваження, поради 
й пропозиції. Почувши запитання, яке не узгоджується з вашою точкою 
зору, можна розпочати відповідь, з огляду на ситуацію, однією з таких 
фраз: «Ваша думка/позиція є, очевидно, можливою, однак, на мій по-
гляд…»; «Справді, така точка зору цікава й заслуговує на увагу, однак, 
на моє переконання, …». У жодному разі не бажано використовувати 
висловлення з відтінком категоричності, як-от: «Ні, Ваше зауваження 
не справедливе…» або «Ви помиляєтеся…». Краще вдатися до виразів 
із «пом’якшувальною» модальністю, до складу яких входять вставні 
слова «можливо», «очевидно», «ймовірно», «мабуть» (із різним сту-
пенем погоджуваності з точкою зору опонента).

Важливо також звернути увагу на використання пошанної мно-
жини в мовленні доповідача. Як відомо, така форма узвичаєна й 
нор мативна в українській науковій мові, що виявляється передусім 
у вживанні метатекстових (автокоментувальних) одиниць на зразок 
«вважаємо, що…», «переконані, що…», «на нашу думку», «на наш 
погляд». Однак цілком припустима (й на моє особисте переконання, 
більш доречна й правомірна) форма першої особи «на мою думку», 
«на мій погляд», «як на мене» тощо. Щоправда, двоскладні речення 



113

«я вважаю », «я  думаю» доречно замінити означено-особовими «вва-
жаю», «думаю». Якщо ж усе-таки ви вирішили використовувати дво-
складні, то логічний наголос варто зосередити на дієслові, щоб не ви-
датися слухачам неввічливими або самовпевненими.

Наочні матеріали повинні передусім відповідати вимогам доцільності 
й умотивованості й, безумовно, раціонально використовуватися у висту-
пі, а не лише бути прикрасою, без якої можна цілком обійтися. Почасти 
таблиці, схеми, представлені на захисті, мають такий «мікроскопічний» 
вигляд, що абсолютно втрачається їхній функціональний сенс. А тому по-
трібно заздалегідь подбати про якісне оформлення наочності.

Переможці конкурсу-захисту визначаються за сумою балів, одер-
жаних в усіх трьох етапах: написання контрольної роботи, наукова ро-
бота, власне захист дослідження (про умови оцінювання на Всеукраїн-
ському етапі – див. додаток 14).

Отже, як бачимо, потрібно однаково відповідально поставитися 
до кожного етапу конкурсу-захисту, щоб досягти бажаних результатів 
і стати переможцем.

Оратор-початківець має зважити також на деякі найсуттєвіші по-
ради, які сприятимуть успішності й результативності захисту:

•  бережіть голос за кілька днів перед виступом; уникайте пиття хо-
лодних напоїв, розмов на морозі, голосних вигуків тощо;

•  якщо ви сумлінно підготуєте виступ, впевнитеся в своїх силах 
і таким чином уникнете причин хвилювання;

•  за кафедрою займіть зручну позу, огляньте аудиторію, але не по-
спішайте говорити; відтак глибоко вдихніть і в повільному темпі 
починайте говорити;

•  будьте впевнені в собі, але впевненість не має переходити у само-
впевненість, а тому демонструйте передусім доброзичливе став-
лення до аудиторії;

•  не ставте під сумнів значимість виступу, не знижуйте свій пре-
стиж вибаченнями, що не зовсім готові, зізнаннями, що вам щось 
не вдалося реалізувати;

•  якщо необхідно скористатися рукописом виступу, опустіть очі, 
але голову не нахиляйте, щоб не привертати уваги й виявляти 
присутнім свою «залежність» від тексту;

•  будь-які рухи, поза, жести, міміка виправдані лише в тому разі, 
коли вони не притягують надмірної уваги слухачів і лише увираз-
нюють, доповнюють, а не замінюють зміст виступу;
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•  силу голосу пристосовуйте до акустики й розмірів приміщення: 
говоріть гучно, але не кричіть;

•  не говоріть, коли пишете на дошці, тобто коли стоїте до слухачів 
спиною;

•  працюючи з наочністю, не повертайтеся до аудиторії спиною, 
стійте біля дошки з правого боку і послуговуйтеся указкою;

•  не бійтеся робити паузи, але намагайтеся не заповнювати їх різ-
ними звуками й словами-паразитами (е-е-е, ну та ін.); паузи мають 
бути логічно вмотивовані;

•  не затягуйте виступу, тому що вершина уваги слухачів знаходить-
ся на середині відрізку часу, який відведено для виступу;

•  не порушуйте регламенту: це може викликати несприйняття або 
супротив аудиторії;

•  оптимальний темп усного виступу – 70–75 слів за хвилину, але час 
від часу потрібно змінювати темп мовлення для активізації уваги 
слухачів; зокрема, важливу інформацію представляйте повільні-
ше і, навпаки, менш вагому – швидше;

•  чергуйте довгі речення з короткими (довгі речення важко сприй-
мати на слух, а нагромадження коротких речень одне за одним 
спричиняє монотонність мовлення);

•  основна думка повинна завжди висловлюватися головним речен-
ням, а не підрядним;

•  ваш зовнішній вигляд, поведінка та манера спілкування повинні 
відповідати науковій етиці;

•  ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них: 
усміхайтеся – і вони усміхатимуться вам у відповідь, а якщо будете 
дивитися на них насупившись, вони відповідатимуть тим самим;

•  демонструйте приязність до аудиторії й зацікавленість дослідженням;
•  не забувайте, що доречне використання образних елементів і ціка-
вого фактичного матеріалу увиразнять ваше мовлення;

•  врахуйте також деякі властивості уваги:
а) конкретний матеріал привертає увагу сильніше, ніж абстрактний;
б)  люди звичайно зосереджуються краще на тих моментах, які 
промовець підкреслює, тобто на яких акцентує увагу, як-от: 
важливо, що…; і це суттєво;

в)  відновлюють увагу зміна темпу мовлення, його емоційної окрес-
леності, паузи, елементи невербальної комунікації (жести, мімі-
ка) й зазначені вище формули активізації уваги; перехід до реаль-
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ного чи уявного діалогу: використовуйте елементи діалогізації 
мовлення, наприклад: розгляньмо…, порівняймо й т. ін.;

г)  завоювати увагу аудиторії можна лише, говорячи про щось пе-
реконливо, захоплено та стилістично виразно.

Отже, захист – вагомий компонент в «оцінковій» структурі наукової 
роботи слухача МАН. Саме це й зумовлює неухильну увагу до мак-
симальної підготовки завершального етапу для досягнення бажаних 
результатів і омріяної перемоги.

ПОРАДА 10. 
Як написати тези й анотацію наукової роботи

Кожен манівець, який бере участь у завершальному (ІІІ Всеукраїнсько-
му) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт повинен (відпо-
відно до вимог) подати тези власного дослідження, а тому варто знати 
основні вимоги щодо їх структурно-семантичної організації , щоб уникну-
ти небажаних помилок (які, на жаль, спостерігаються дуже часто).

Як відомо, кожен науковий текст і жанр мають особливі структур-
но-семантичні ознаки. І тези не належать до винятків. Найбільші по-
милки в написанні тез зумовлені недотриманням основних стильових 
і жанрових ознак цих текстів. А тому доречно пригадати разом дея-
кі термінологічні окреслення цього жанру. Теза – « (з гр. ύέσις – по-
ложення твердження) – 1) В  л о г і ц і – складова частина доведен-
ня; положення, істинність якого треба довести. 2) У ф і л о с о ф і ї 
Г. В. Ф. Гегеля – перший ступінь тріади. 3) Будь-яке положення в спо-
рі, викладення якоїсь концепції, теорії, основоположне твердження, 
принцип, одне з основних положень наукової праці, статті, доповіді» 
[87, с. 813]. У тлумачному «Словникові української мови» теза ви-
значається як «1. Положення, висловлене в книжці, доповіді, стат-
ті тощо, правдивість якого треба довести…//Положення, що коротко 
й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, 
що стоїть перед кимсь…//перев. мн. Коротко сформульовані основні 
положення доповіді, лекції, статті тощо» [90, Х, с. 56]. На противагу 
тексту наукової доповіді тези «містять лише принципові положення, 
які ще мають бути роз’яснені й обґрунтовані під час проголошення» 
[43, с. 228]. Тези доповіді, за справедливим твердженням А. П. Коваль, 
є «таким же «робочим інструментом» доповідача, необхідним йому 
під час виступу, як і план» [43, с. 228]. Однак тези не тотожні плану, на-
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віть і розгорнутому. Водночас «добре складені тези – це підготовлена, 
продумана доповідь, економно сформульована, але повна» [43, с. 228]. 
Варто звернути увагу на те, що існує безпосередній органічний зв’язок 
між тезами як писемною формою наукового мовлення і доповіддю – 
усним жанром наукового стилю (значно рідше – зі статтею).

Кожному, хто приступає до написання тез, варто пам’ятати дві осно-
вні особливості цього наукового жанру: 1) функціонально – це власне 
науковий текст (а отже, він неодмінно повинен містити власне на-
укову, а не лише інтекстову, тобто чужу, яка належить іншим авторам 
інформацію, саме їй належить визначальна частка в семантичній (зміс-
товій) структурі тексту); 2) вторинний статус (це тексти, які створе-
ні на основі інших текстів) цього тексту суттєво вирізняє його з-поміж 
інших: передумовою його появи, на противагу, скажімо, рефератові, 
є науковий текст самого автора, а не сукупність кількох чужих текстів.

Структурно тези повинні складатись із окремих положень (тез), 
оформлених в абзаци, що є внутрішньо замкненою смисловою ціліс-
ністю і послідовно розкривають квінтесенцію якоїсь думки.

Тези можуть бути оформлені як із нумерацією, так і без неї. Фор-
му лювання назви має чітко відтворювати основну проблематику май-
бутньої доповіді або статті. Обсяг тез здебільшого не перевищує одну-
чотири сторінки. Найчастіше тези обмежені однією-двома сторінками.

Бажаними структурно-семантичними компонентами цих текстів 
є також вступна й висновкова частини, нерідко сформульовані як 
окремі тези, однак, на противагу іншим науковим жанрам, їх вирізняє 
передусім максимальна конденсованість. Семантично вступна інфор-
мація містить:

• актуальність,
• новизну й
• ступінь вивченості проблеми.
Висновкова частина синтетично узагальнює основний результат 

наукового дослідження.
Цитування й покликання в основній частині мають радше факуль-

тативний, аніж обов’язковий статус. Щоправда, це не означає, що 
в тезах відсутні вказівки на персоналії, думки інших авторів: ця ін-
формація найчастіше подана описово й узагальнено, до того ж, нерід-
ко опосередковано. У тезах найчастіше відсутній список літератури, 
за винятком особливих вимог і побажань редакцій наукових видань чи 
організаторів конференцій.
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Логічна впорядкованість і підкреслена послідовність вибору ін-
формації – домінувальні ознаки структурно-семантичної організації 
текстів цього жанру. Однак, на жаль, ці звичні вимоги нерідко ігнору-
ються (або просто не враховуються через незнання?) авторами тез, які 
щорічно видаються за підсумками ІІІ етапу конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт слухачів МАН. А тому розглянемо найтипо-
віші помилки, спостережені в одному із таких видань (вони, на жаль, 
повторюються у виданнях і наступних років: із огляду на це їх можна 
вважати вже «хронічними»).

1. Формулювання назви в тезах не відповідає вимогам, що зазда-
легідь програмує прорахунки структурно-семантичної організації всі-
єї текстової частини: «Рівність та рівноправність» [Тези, 13] (далі, 
покликаючись на це видання, зазначатимемо лише сторінку); «Від 
Бердичева до Берліна. Умови формування та бойовий шлях Першого 
Дрезденського танкового полку» [47]; «Свято-Богоявленський храм – 
найстаріша церковна споруда Миколаєва» [53]; «Галик Алімпій» [56]; 
«Дукачі як невід’ємна частина жіночих прикрас» [67]; «Український 
віночок в обрядовості» [71]; «Глиняні моделі будівель культури Трипіл-
ля. Класифікація та інтерпретація» [75]; «Караїми: історія, легенди, 
сучасність» [75]; «Куди ходили козаки або історія Старої фортеці» 
[81]; «Татуювання» [107]; «Петриківський дивоцвіт» [106].

Доцільність подачі лише назви досліджень і фото їхніх авторів за-
галом викликають подивування (див., зокрема, с. 39, 68, 358 тощо).

2. Увесь текст подається як один абзац або, навпаки, кожне нове 
речення представляє один абзац, наприклад:

•  Авторське тлумачення міфообразів у художній творчості. Висо-
ка частотність уживання аналізованих слів у поезії ХХ ст. (вибір 
теми дослідження);

•  Питання визначення обсягу міфологічної лексики розглядалося 
як письменниками, так і вченими і т. д. («Використання міфоло-
гічних назв у творчості українських поетів ХХ ст.») [17]. По-
дібну структурно-семантичну організацію мають також тези ін-
ших авторів, пор.: с. 26 (Чорний), с. 31 (Дякончук), с. 32 ( Калуш), 
с. 36 (Тірон), с. 50 (Кухар), с. 59 (Кучинська), с. 59 (Федо рук) і с. 7 
(Мельник).

3. Сформульоване положення не містить згорнутої інформації, що 
є однією з диференційних ознак цього жанру: «результати виборів 
мера Гімназійного містечка свідчать про зростання інтересів учнів 
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до  діяльності учнівського самоврядування в гімназії» і «уповнова-
женого з прав дитини в гімназії обирають рейтинговим голосуван-
ням протягом двох останніх років учні 8–11 класів» [7 – Кирилюк]; 
«Органі зацію Північноатлантичного договору НАТО було засновано 
4 квітня 1949 р. із підписанням Північноатлантичного договору. Він 
містив 14 загальних статей» [13 – Половінська]; «Дуже важливо збе-
регти природні джерела, визначити якість води в них з точки зору при-
датності до вживання її як питної» [35 – Оснадчук]; «Стіни будинків 
у жарких країнах фарбують у білий колір» [36 – Тірон]; «Маючи вели-
ку популярність серед української діаспори, роман «Марія» в Україні 
радянської доби залишався невідомим» [130 – Таргонська]. Що можна 
«розгортати» інформаційно в таких текстах – проблематично.

4. У деяких тезах зафіксовано нечіткість формулювань основних 
положень, порушено темо-рематичні відношення, як-от, початок тез: 
«Також були визначені основні соціально-економічні завдання, реалі-
зація яких наблизить економіку до стандартів Європи» [40]; «Однак 
переорієнтація на Західну Європу, прагнення не бути осторонь циві-
лізаційного розвитку, політичні обставини зумовили тяжіння литов-
ських правителів до римо-католицької церкви» [52] тощо.

5. Виклад інформації нерідко не відповідає науковому стилю, на-
приклад: «Кожен рік у вересні чи на початку жовтня кількість жителів 
у м. Умань різко збільшується, і, десь на тиждень, це невелике мальов-
ниче місто заповнюють люди в незвичному для пересічного мешканця 
чорно-білому одязі з довгими пейсами на скронях та з молитовниками 
в руках. Це паломники-хасиди, які приїздять щороку до могили свого 
духовного лідера цадика Нахмана Брацлавського, на святкування сво-
го головного свята Рога-Шану» [39 – Калюжна] (зберігаємо правопис, 
поданий у тексті).

6. Спостережено також композиційні недоліки в організації вступної 
та висновкової частин. Усі тези нерідко подаються лише як актуальність 
і мета дослідження [9]. Можливі варіанти: актуальність + мета + за-
вдання + об’єкт + практичне значення [11]; мета + завдання [21]; лише 
висновки [24]; наукова новизна + мета + завдання [28]; лише актуаль-
ність [29]; завдання + анотація зробленого [33]; мета + висновок [35]; 
предмет + мета + завдання + висновок [37]; мета + завдання + ано-
тація структурних частин [38]; актуальність + мета [39]; новизна + 
мета + практичне значення [42] тощо. А отже, здебільшого текст тез 
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подано як довільний пасьянс із можливих структурних частин науково-
го дослідження, позначений, образно кажучи, хаосом і безсистемністю.

Нерідко тези представлено як перелік структурних частин (див., зо-
крема, с. 25: «Вступ (об’єкт дослідження, актуальність, новизна, мета, 
завдання. / Граніт як інтрузивна, магматична г / п складається з кварцу, 
польового шпату, біотиту… Висновки)», пор.: с. 36 тощо). Такі тези 
найчастіше розпочинаються такими стереотипними виразами, як: 
«Зміст роботи:» [94]; «Найголовніші питання даної роботи:» [106].

Іноді тези подано занадто лаконічно, і вони швидше нагадують ін-
ший науковий жанр – анотацію, ніж тези, з елементами саморецензу-
вання, наприклад; «У науковій роботі здійснена спроба фронтального 
обстеження приказок і прислів’їв у їх граматико-структурній різно-
манітності за книгою австралійської письменниці Лесі Богуславець 
«На прощу до рідної землі». Окрему увагу заслуговують дослідження 
шляхів реалізації естетичних засобів мовлення у побуті, у діалогічно-
му мовленні, у системній роботі з української мови, під час написання 
творчих робіт. Важливими аспектами є систематизація теоретичного 
матеріалу з питань належної культури мовлення і вивчення приказок 
і прислів’їв, як засобу піднесення мовної культури народу. Цінним 
у роботі є ґрунтовність цих досліджень та їх всебічність, що дозволяє 
зробити конкретні висновки щодо доцільного використання приказок 
і прислів’їв у мовленні» [128] (див. також: с. 43, 114, 115, 122). Що 
нового у розвиток наукової думки внесуть хоча б такі тези (наведемо 
текст повністю): «Вибір теми обумовлений гармонійним переплетен-
ням природи і народної уяви в творчості І. Франка та Л. Українки. / Під 
час дослідження були зроблені висновки: «Лісова пісня – це результат 
впливу творів «вчителя» та розповідей мами – Олени Пчілки, скулин-
ського дядька Лева, своєї няні і односельців; це був синтез побаченого 
і почутого» [115] (зберігаємо правопис, поданий у текстах). Почасти, 
навпаки, тези надто деталізовані (див. с. 48).

7. Чимало тез мають опосередкований виклад інформації, власти-
вий текстам анотацій, до того ж, невиправдано персоналізований і на-
віть «самопоцінований», наприклад: «Автор вказав на…» [6]; «В пред-
ставленій роботі зроблено… У науковому дослідженні дано оцінку… 
Розглянуто особливості…» [30 – Кривицький]; «Після аналізу фактич-
ного матеріалу авторка зупинилась на трьох основних  показниках» 
[33 – Яновська]; «В роботі авторка досліджувала…» [35 – Лазарєва]; 
«В першому розділі досліджено…» [36 – Мороз];  «Наукова робота 
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присвячена…» [42 – Долуденко]; «Автору вдалося виділити, проаналі-
зувати та порівняти основні риси…» [43 – Рогова].

8. Іноді тези хибують переобтяженістю або, навпаки, відсутністю 
ілюстративного матеріалу. Спостережено також відсутність почуття 
«духовного» боргу перед попередниками, оскільки нерідко автори 
не зазначають джерело запозиченої інформації.

9. Суттєвим недоліком наукових доробків манівців є також частот-
ні мовленнєві помилки й технічні недогляди (спорадично ілюстровані 
вище). Зауважмо, що здебільшого вони виявляють типологію загаль-
номовних, а не лише стильово окреслених мовних огріхів. Найчастіше 
трапляються випадки порушення законів милозвучності, лексичні та 
граматичні помилки, наприклад: «В географічній літературі зустріча-
ється багато трактувань…» [33]; «тут майже не зустрічається ткання» 
[70]; «Завданнями даної наукової роботи є…» [33]; «можна зробити 
наступні висновки» [34]; «визначено наступні завдання» [38]; «згідно 
(?) даних першого перепису» [49]; «Л. Українки» [115] тощо.

Зорієнтуватися в правильності написання тез допоможуть зразки, 
подані в додатку 16.

Анотацію наукового дослідження манівець подає, на противагу те-
зам, до написання тексту роботи, представляючи на затвердження її 
тему до обласної філії МАН. Анотація – з лат. annotatio – зауважен-
ня, помітка, від annoto – позначаю, коротка, стисла характеристика 
змісту книги, статті, рукопису тощо [88, с. 42]. Варто розрізняти анота-
ції художніх текстів і тестів наукових, оскільки вони мають цілу низку 
диференційних стильово-стилістичних ознак.

Анотації в науковому стилі традиційно вважають вторинними 
науковими текстами, оскільки хронологічно їх створенню найчас-
тіше передує написання певного наукового твору, тобто за часом по-
яви вони здебільшого ретроспективні. Це найчастіше стосується 
анотацій наукових статей. Анотації до монографій, навчальних по-
сібників і підручників, монографій, які подаються іноді у видавни-
цтва ще до створення самих текстів, мають проспективний характер, 
однак це майже не впливає на специфіку їх архітектоніки й загаль-
ну стилістику, за винятком часових параметрів ключових дієслівних 
лексем: ретроспективна анотація передбачає наявність минулого 
часу дієслів (здійснено, зроблено, проаналізовано) або теперішнього 
часу (розглядається, аналізується), хоча останній варіант вважаєть-
ся в сучасному українському мовознавстві не достатньо правомірним 
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із огляду на те, що пасивні конструкції не є питомою ознакою укра-
їнського наукового мовлення, а проспективні закономірно тяжіють 
до використання дієслів майбутнього часу (буде розглянуто, буде 
проаналізовано).

Позиційно анотації до наукових статей передують здебільшого осно-
вному тексту, розміщуючись через певний інтервал після назви, хоча 
цілком можливе їхнє розташування після списку використаної літера-
тури (якщо це передбачено вимогами певного видання). Анотації науко-
вих праць на зразок монографій, підручників, посібників, словників по-
даються найчастіше після титульної сторінки перед вступом, на окремій 
сторінці. Композиційно такі анотації мають також певні відмінності.

Структурно анотація до всіх наукових праць, за винятком науко-
вих статей, обов’язково складається з двох частин:

•  бібліографічного опису (вихідні дані джерела відповідно до чин-
них стандартів) і

•  власне тексту.
Власне текст об’єднує власне анотацію і вказівку на адресата 

(потенційне коло читачів).
Анотація до наукової статті передбачає, крім конденсованого 

опису її змістового наповнення, визначення ключових слів, що пред-
ставляють собою основні наукові терміни й терміносполуки, які відо-
бражають визначальні наукові поняття анотованого джерела та логічну 
послідовність викладу інформації. За сучасними вимогами в україн-
ських збірниках наукових праць здебільшого подають анотації трьома 
мовами відразу: українською, російською та англійською.

Сутність і призначення анотації, незалежно від її різновиду, визна-
чається тим, що вона є стислою характеристикою анотованого джере-
ла інформації, його основних семантичних складових. Завдяки цьому 
будь-яка анотація дає змогу скласти попереднє загальне уявлення про 
невідоме наукове джерело, що уможливлює швидкий пошук і добір 
необхідної інформації з конкретної проблематики.

Традиційно у науковій літературі розрізняють кілька різновидів 
анотацій:

1)  довідкові та рекомендаційні (за змістом і цільовим при  зна-
 ченням);

2)  загальні та спеціалізовані (в тому числі – аналітичні) (за повно-
тою охоплення змісту анотованого джерела);

3) групові та одиничні (за кількістю анотованих джерел) [67, с. 116].
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Найбільшого поширення в науковій та навчально-науковій діяль-
ності набули довідкові анотації, що характеризують наукове джерело 
у двох аспектах: тематичному й проблематичному. Цим анотаціям на-
лежить вирішальна роль у швидкій та вичерпній поінформованості 
читачів про нові здобутки в різних галузях знань, бо вони «суттєво 
заощаджують час пошуку і збирання наукової інформації» [67, с. 116].

Текст довідкової анотації складається з відомостей про:
•  науковий жанр джерела (підручник, монографія, дисертація, стат-
тя, доповідь тощо);

•  призначення джерела;
•  завдання, які розв’язує автор джерела;
•  метод, яким користувався автор (експеримент, порівняльний ана-
ліз тощо);

•  структуру анотованого джерела;
•  предмет і тему джерела, основні положення й висновки;
•  допоміжний та ілюстративний матеріал, додатки тощо;
•  про автора (якщо це необхідно) [67, с. 116].

Найважливіші змістові елементи анотації:
•  вказівка на новизну анотованого джерела;
•  визначення його місця в контексті інших подібних досліджень;
•  з’ясування своєрідності наукового джерела порівняно з іншими 
дослідженнями.

До основних вимог структурно-семантичної організації анотації 
належать:

•  загальний обсяг не повинен перевищувати 500 друкованих зна-
ків, лише іноді вона може сягати 800–1000 друкованих знаків; до-
відкові анотації (зокрема, до наукових статей) мають бути макси-
мально лаконічними (1–3 речення);

•  обов’язкове використання опорних дієслівних лексем і стерео-
типних виразів на зразок: у статті/монографії/підручнику опи-
сано (з’ясовано, проаналізовано, визначено, представлено, до-
сліджено, висвітлено); у монографії досліджено; у теоретич-
ному курсі описано; у посібнику висвітлено; пропонована праця 
висвітлює; у монографії розглянуто; у книзі зібрано; у виданні 
наведено й прокоментовано тощо);

•  чітке визначення основного тематичного й проблематичного спек-
трів анотованого джерела;



123

•  відсутність означено-особових конструкцій, тобто імперсональ-
ність викладу інформації;

• вказівка на адресата (частіше – ймовірних адресатів, якщо це мо-
нографія, підручник, посібник).

Пишучи анотацію, дотримуймося такого алгоритму:
1. Ознайомтеся з вихідними бібліографічними даними наукового 

джерела.
2. Прочитайте уважно весь текст, визначте структурні елементи 

(вступну, основну й висновкову частини).
3. Окресліть основні тематичні блоки й проблематику праці.
4. З’ясуйте її актуальність і новизну.
5. Визначте орієнтовне коло адресатів (для довідково-рекоменда-

ційної інформації).
6. Оформіть письмово текст анотації, дотримуючись загальноприй-

нятих вимог відповідно до її різновиду.
7. Остаточно відредагуйте текст.
Модель довідково-рекомендаційної анотації наукового джерела 

має таку структуру:
1. Вступна частина: вихідні дані джерела (назва, жанр, автор, 

місце, рік видання, структура, обсяг, ілюстрації) (лише в анотаціях 
монографій, колективних збірників, науково-навчальних праць).

2. Основна частина: перелік найважливіших проблем анотованої 
праці (за розділами або за їх вагомістю).

3. Завершальна частина: актуальність і вказівка на адресата (в ано-
та  ціях наукових статей відсутня).

Анотація науково-дослідницької роботи манівця подібна до анота-
цій наукових статей, а тому й конструюється за тими ж структурними 
вимогами (див. додатки 7, 18).

ПОРАДА ПРИКІНЦЕВА 
(прощально-побажальна)

От і збіг час нашої розмови про найважливіші основи, головні 
підводні рифи й таїну наукового пошуку. Якщо отримана інформа-
ція видасться вам недостатньою, скористайтеся списком основної 
рекомендованої літератури про особливості науково-дослідницької 
роботи, не соромтеся консультуватися (з науковим керівником, учи-
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телем-філологом, можете звертатися також безпосередньо до мене). 
А головне – читайте праці відомих мовознавців, учіться в них сти-
льової й стилістичної довершеності наукового викладу інформа-
ції, пам’ятаючи слова неперевершеної стилістки Лесі Українки про 
те, що в українській науці час руйнувати (а таки час!) стереотипи 
(«… у нас люди звикли, що наука та публіцистика мусять говорити 
мовою сухих, безстрасних мумій, а не живою мовою певної в своїх 
поглядах людини» [99, Х, с. 111]) й навчитися впевнено та толерантно 
висловлювати власну точку зору про будь-які мовні явища, всупереч 
ще одному українському стереотипові – хованню за безлике «ми» 
(«ми тільки не звикли одважно казати; «я маю рацію», а кажемо 
несміливо: «мені здається», mais c’esl uпе facon de parler (але це ма-
нера висловлюватись (франц.)) [99, ХІІ, с. 150]). А ще – прислухай-
мося до міркувань одержимого мовознавця Івана Огієнка: «Україн-
ська мова в своїй основі – це мова простого й ясного думання, без 
складної й темної метафоричности» [65, с. 71], а тому в українсько-
му науковому тексті має передусім виявлятися «рідний спосіб дума-
ти» (а не лише рідна мова, нерідко – з «з чужою фразеологією, з чу-
жими словами, з чужою складнею (синтаксисом. – С. Б.)» [65, с. 74]) 
та «ясний і простий стиль», який він вважав «найкращим» [65, с. 75] 
(а не вербально-термінологічний безлад, як спостерігаємо почасти 
дотепер), бо це стиль «найбільшої вчености» [65, с. 73] («темно пи-
шуть про те, що темно собі уявляють»). І, можливо, тоді – як од-
кровення – вам відкриються й стануть суголосними слова незабут-
нього безмежно залюбленого у філологію українського академіка, 
уродженця Волині, Агатангела Кримського про те, що єдине, що 
не зраджує людину ніколи – це наука. Отож, незрадливих натхнен-
них вам мандрів і омріяних неповторних відкриттів у невичерпному 
й дивовижному всесвіті українського мовознавства.



125

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аркушин Г. Л. Іменний словотвір західнополіських говірок (пи-
таль ник для збирання говіркових одмінностей) / Г. Л. Аркушин. – 
Луцьк, 1996. – 14 с.

2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / 
И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – 141 с.

3. Асіїв Л. Як написати учнівську наукову роботу / Л. Асіїв, І. Бород-
чук та ін. – Львів : Кобзар, 2003. – 5 с.

4. Балагура Т. Наукова робота учнів – міф чи реальність? / Т. Бала-
гура // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіу-
мах. – 2004. – № 2. – С. 96–101.

5. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. – М. : Иностран-
ная лит., 1961. – 395 с.

6. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства : Історія ви-
вчення української мови / С. П. Бевзенко. – К. : Вища шк., 1991. – 231 с.

7. Белянин В. П. Введение в психолингвистику / В. П. Белянин. – 
М. : ЧеРо, 2001. – 128 с.

8. Біобібліографічний опис документів : загальні вимоги і правила 
складання : методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 
2008. – 18 с.

9. Блажеєвська Т. «Намисто» Володимира Винниченка як літератур-
ний цикл // Зб. Харк. іст.-філол. товариства. – Х., 1991. – Т. 2. – С. 87–94.

10. Богдан С. К. «Дитинойка малейка…» (програма для збирання 
матеріалів «Великий світ маленької дитини (Волинь і Західне Поліс-
ся)» / С. К. Богдан, С. О. Горожанова. – Луцьк, 1993. – 25 с.

11. Богдан С. К. Мовний етикет українців (методичні рекомендації 
для слухачів секції української мови) / С. К. Богдан. – Луцьк, 2000. – 19 с.

12. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / 
С. К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.

13. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-
тезаурус / Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 384 с.

14. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста : учебн. посо-
бие / Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 520 с.

15. Введенська Т. Стилістичний аналіз (сучасні зарубіжні методи-
ки) / Т. Введенська // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 61–66.



126

16. Вічна загадка любові : Літературна спадщина Григора Тютюн-
ника. Спогад про письменника. – К. : Рад. письменник, 1988. – 496 с.

17. Гипотеза в современной лингвистике / гл. ред. Ю. С. Степанов. – 
М. : Наука, 1980. – 384 с.

18. Глисон Г. Введение в дескриптовую лингвистику / Г. Глисон. – 
М. : Наука, 1959. – 486 с.

19. Голуб Н. Б. Основи наукових досліджень / Н. Б. Голуб, Л. М. Дячен-
ко, Н. М. Остапенко. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 80 с.

20. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики / П. Ю. Грицен-
ко. – К. : Наук. думка, 1990. – 272 с.

21. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. Б. Гри-
ценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко [та ін.]. – К., 2007. – 343 с.

22. Демчук О. МАНівська робота – не реферат, а серйозне науко-
ве дослідження… Мрія чи реальність? (Здобутки учнів Кам’янець-
Подільського ліцею на ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН у секції «Філо-
логія і мистецтвознавство») / Олег Демчук // Укр. мова й л-ра в серед-
ніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 102–108.

23. Дзендзелівський Й. О. Програма для збирання матеріалів 
до Лексичного атласу української мови / Й. О. Дзендзелівський. – К., 
1987. – 299 с.

24. Дудик П. С. Методологія, методи й методика стилістики / П. С. Ду-
дик // Стилістика української мови : навч. посіб. – К. : Вид. центр 
«Академія», 2005. – С. 43–46.

25. Дуличенко А. Д. О перспективах лингвистики ХХІ века / 
А. Д. Дуличенко // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1996. – 
№ 5. – С. 124–131.

26. Еко У. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки / Умберто 
Еко ; пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.

27. Єрмоленко С. Я. Лінгвістичні теорії і конкретні методи дослі-
дження / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1981. – № 4. – С. 14–24.

28. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності : стилістика 
та культура мови / С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.

29. Єрмоленко С. Я. Українська мова : Короткий тлумачний словник 
лінгвістичних термінів / С. П. Бабик, О. Г. Тодор ; [за ред. С. Я. Єрмо-
ленко]. – К. : Либідь, 2001. – 223 с.

30. Єрмоленко С. Я. Методи стилістичних досліджень / С. Я. Єрмо-
ленко // Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст. : система   



127

понять і бібліографічні джерела / за ред. д-ра філол. наук, 
проф. С. Я. Єрмо ленко. – К. : Грамота, 2007. – С. 13–17.

31. Жлуктенко Ю. О. Контрастивний аналіз як прийом мовного до-
слідження / Ю. О. Жлуктенко // Нариси з контрастивної лінгвістики. – 
К. : Наук. думка, 1979. – С. 5–11.

32. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовоз-
навства (1918–1941) / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наук. думка, 1991. – 259 с.

33. Заболотний О. Формування науково-дослідницьких здібностей 
учнів на уроках української мови / О. Заболотний // Укр. мова й л-ра 
в школі. – 2003. – № 2. – С. 28–30.

34. Заболотний О. Як знаходити знання? (Організація науко-
во-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді) / О. За-
болотний // Укр. мова й л-ра в середніх школах, гімназіях, ліцеях та 
колегіумах. – 2003. – № 2. – С. 94–106.

35. Загнітко А. Історія українського мовознавства в особах : нау ково- 
навч. посіб. / А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Ч. 1. – 184 с.

36. Загнітко А. Методи, методики дослідження сучасного синтак-
сису / А. Загнітко // Науковий вісник Чернівецького національного уні-
верситету : зб. наук. праць / [наук. ред. Б. І. Бунчук]. – Чернівці : Чернів. 
нац. ун-т, 2009. – Вип. 475–477 : слов’янська філологія. – С. 207–213.

37. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус 
литературного языка / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1981. – 366 с.

38. Каталог метричних книг державного архіву Волинської області 
(1600–1933) : спец. довід. / [упоряд. В. М. Гика]. – Луцьк : Надстир’я, 
2008. – 588 с.

39. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства (методи дослідження 
мови) / Ю. О. Карпенко. – К. : О. : Либідь, 1991. – 280 с.

40. Кибрик А. Е. Методика полевых исследований (к постановке 
проблемы) / А. Е. Кибрик. – М. : Наука, 1972. – 181 с.

41. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Кова-
лик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К., 1984. – 120 с.

42. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної 
мови. Структура наукового тексту. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 308 с.

43. Коваль А. П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне 
ділове спілкування / А. П. Коваль. – 3-тє вид. – К. : Вид-во при Київ. 
держ. ун-ті «Вища шк.», 1982. – 287 с.

44. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 
1992. – 270 с.



128

45. Коваль А. П. Практична стилістика української мови / А. П. Ко-
валь. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті 
видавничого об’єднання «Вища школа», 1987. – 345 с.

46. Компанцева Л. Український філологічний Інтернет – новий ко-
мунікативний досвід / Лариса Компанцева // Укр. мова й л-ра в серед-
ніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 1. – С. 194–200.

47. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики : 
[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Валентина Конобродська. – 
Житомир : Полісся, 2003. – 236 с.

48. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості / 
вст. ст. М. Г. Жулинського ; автор проекту та відп. за вип. Н. Г. Сташенко. – 
репр. вид. – Луцьк : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2006. – 928 с.

49. Кочерган М. Рец. на: Бацевич Ф. С., Космеда Т. А. Очерки по 
функ циональной лексикологии. – Львов : Світ, 1997. – 329 с.

50. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике 
и ее современный статус / Е. С. Кубрякова // Известия АН СССР. –
Сер. Лите ратура и язык. – 1994. – Т. 53, № 2. – С. 3–15.

51. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : Прогрес, 
1977. – 304 с.

52. Левицький А. Е. Українська зіставна лексикологія початку ХХІ 
сто ліття : перспективні напрями [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http: // librar.org.ua / sections_load.php?s=philology&id=4055 (10.02.2011).

53. Левицкий В. В. Экспериментальные методы в семасиоло-
гии / В. В. Левицкий, И. А. Стернин. – Воронеж, 1989. – 191 с.

54. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Яр  це-
ва]. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

55. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языко знании / 
А. Мейе. – М. : Наука, 1954. – 104 с.

56. Мала Академія Наук, 2006 : тези наук. робіт / М-во освіти і на-
уки України. Мала акад. наук України ; [упор. : О. В. Лісовий [та ін.]. – 
К. : ТОВ «ДІА», 2006. – 388 с.

57. Мацько Л. І. Методологія і методи стилістики // Стилістика 
української мови : підручник / О. М. Сидоренко, О. М. Мацько ; за ред. 
Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – С. 11–20.

58. Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Маць-
ко. – 2-ге вид., стер. – К. : Вища шк., 2006. – 311 с.

59. Мельничук О. С. Аспект методології лінгвістичних досліджень / 
О. С. Мельничук // Мовознавство. – 1986. – № 1. – С. 3–11.



129

60. Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти / Лариса Мірошни-
ченко ; передм. Михайлини Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2011. – 264 с.

61. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та ви-
мог до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.

62. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст. / В. В. Нім-
чук – К. : Наук. думка, 1985. – 220 с.

63. Новое в зарубежной лингвистике : сб. ст. / под. ред. В. В. Петро-
ва, В. И. Герасимова. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. ХХІІІ. Когнитивные 
аспекты языка. – 315 с.

64. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований / 
[отв. ред. Б. А. Серебренников]. – М. : Наука, 1973. – 319 с.

65. Огієнко І. Наша літературна мова. Як писати й говорити по-
літературному / Іван Огієнко. – Вінніпег, 1959. – 424 с.

66. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови : 
методичні рекомендації для учнів гуманітарних класів шкіл нового 
типу / А. Оголевець // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 23–26.

67. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навчальний 
посібник / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 312 с.

68. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів- 
філологів : методичні рекомендації / [уклад. О. Штонь, В. Буда]. – Тер-
нопіль, 2000. – 21 с.

69. Принципы и методы семантических исследований / [отв. ред. 
В. Н. Ярцева.]. – М. : Наука, 1976. – 378 с.

70. Принципы и методы социолингвистических исследований / 
[С. И. Трескова, К. К. Гаршва, М. С. Исмаилов [и др.] ; отв. ред. [и авт. 
предисл.] А. Н. Баскаков, В. Ю. Михальченко ; АН СССР, Ин-т языко-
знания, Науч. совет по комплекс. пробл. «Закономерности развития 
нац. яз. в связи с развитием соц. наций». – М. : Наука, 1989. – 196 c.

71. Прокопович Ф. Філософські твори : в 3 т. / Феофан Прокопович. – 
Т. 1. Про риторичне мистецтво. Різні сентенції [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http: // izbornyk.org.ua / procop / proc1.htm (25.05.2011).

72. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у ви-
щій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

73. Радзієвська Т. В. Про один із напрямів сучасної лінгвістики 
текс ту / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 1991. – № 3. – С. 53–58.

74. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатич-
ного, ділового протоколу та етикет / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К. : 
УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 479 с.



130

75. Рекомендації до написання та оформлення учнівської пошуко-
вої роботи. – Львів, 1988. – 20 с.

76. Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира / отв. 
ред. Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

77. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / 
М. М. Романюк. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.

78. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. / 
О. П. Сагайдак. – К. : Знання, 2005. – 259 с.

79. Сагач Г. Риторика / Галина Сагач. – К. : Вид. Дім «Ін Юре». – 
2000. – 568 с.

80. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (ана-
літичний огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.

81. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцикло-
педія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2006. – 716 с.

82. Селіванова О. Лінгвометодологія – наукова парадигма – епісте-
ма / О. Селіванова // Науковий вісник Чернівецького національного уні-
верситету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернів. 
нац. ун-т, 2009. – Вип. 475–477 : слов’янська філологія. – С. 200–206.

83. Сімович В. Наша товариська мова / В. Сімович // Українське 
мово знавство : розвідки і статті / [упор. Ю. Шевельов.]. – Оттава, 
1984. – С. 36–42.

84. Синеокова Т. Н. Интерактивные лингвистические классифика-
ции : статистические методы анализа : [монография] / Т. Н. Синеоко-
ва. – Н. Новгород : Нижегород. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролю-
бова, 2009. – 162 с.

85. Скаб М. Граматика апеляції в українській мові : монографія / 
Мар’ян Скаб. – Чернівці : Місто, 2002. – 272 с.

86. Скороходько Е. Рец. на : Штерн І. Б. Вибрані топіки та лекси-
кон сучасної лінгвістики / Е. Скороходько // Мовознавство. – 1997. – 
№ 2–3. – С. 74–77.

87. Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. – вид. 
2-е, доп. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1985. – 966 с.

88. Словник іншомовних слів / [уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шка-
рапута]. – К. : Наук. думка, 2000. – 664 с.

89. Словник скорочень в українській мові : понад 21000 скороч. / 
[уклад. : Н. Д. Гула, В. В. Жайворонок. Л. П. Жарова [та ін.] ; за ред. 
Л. С. Паламарчука]. – К. : Вища шк., 1988. – 512 с.



131

90. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–
1980. – Т. 1–11.

91. Спанатій Л. С. Риторика : навч. посіб. / Л. С. Спанатій. – К. : Ви-
дав. Дім «Ін Юре», 2008. – 144 с.

92. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвисти-
ки / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1975. – 308 с.

93. Степанов Ю. С. Язык и метод : к современной философии языка / 
Ю. С. Степанов. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1998. – 397 с.

94. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 
[под. ред. М. Н. Кожиной ; члены редкол. : Е. А. Баженова, М. П. Котю-
рова, А. П. Сковородников]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 
2006. – 696 с.

95. Сучасна українська мова : Стилістика / [за заг. ред. І. К. Білоді-
да]. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 30–39.

96. Теория и методика ономастических исследований / [отв. ред. 
А. П. Непокупный]. – М. : Наука, 1986. – 256 с.

97. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура. Діловий етикет : навч. 
посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391 с.

98. Томан І. Як удосконалювати самого себе / Іржі Томан. – К. : 
Політ видав України, 1984. – С. 188–216.

99. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. – К. : Наук. думка, 1975–
1979. – Т. Х. – 542 с. ; Т. ХІІІ. – 478 с. ; Т. ХІІ. – 694 с.

100. Українська мова : енциклопедія / ред. колегія ; співголови : 
В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – К. : Вид-во «Українська енцик-
ло педія» ім. М. П. Бажана, 2000. – 750 с.

101. Фрумкина Р. М. Психолингвистические методы изучения се-
мантики / Р. М. Фрумкина // Психолингвистические проблемы семан-
тики. – М. : Наука, 1983. – С. 46–86.

102. Фрумкина Р. М. Прогноз в речевой деятельности / Р. М. Фрум-
кина. – М. : Наука, 1974. – 240 с.

103. Шевельов Ю. В. Портрети українських мовознавців / Ю. В. Ше-
вельов. – К. : Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2002. – 128 с.

104. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності. – 3-тє вид., стереот. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 158–170.

105. Шиян Н. І. Основи організації науково-дослідницької роботи 
школярів / Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко [та ін.]. – Полтава, 2003. – 68 с.



132

106. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики : 
Енциклопедичний словник / І. Б. Штерн. – К. : АртЕк, 1998. – 336 с.

107. Штонь О. П. Курсова робота з української мови : [навч.-метод. по-
сіб. для студ.-філол.] / О. П. Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль, 2002. – 64 с.

СПИСОК ОСНОВНОЇ 
РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / 
И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – 141 с.

2. Біобібліографічний опис документів : загальні вимоги і правила 
складання : методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 
2008. – 18 с.

3. Еко У. Як написати дипломну роботу : гуманітарні науки / Умбер-
то Еко ; пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.

4. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник 
лінгвістичних термінів / С. П. Бабик, О. Г. Тодор ; [за ред. С. Я. Єрмо-
ленко]. – К. : Либідь, 2001. – 223 с.

5. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства / Ю. О. Карпенко. – 2-ге 
вид. – К. : Академвидав, 2009. – 336 с.

6. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної 
мови. Структура наукового тексту. / А. П. Коваль. – К. : Вид-во Київ. 
ун-ту, 1970. – 308 с.

7. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики : 
[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Валентина Конобродська. – 
Житомир : Полісся, 2003. – 236 с.

8. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. по-
сіб. / Г. С. Онуфрієнко – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 312 с.

9. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналі-
тичний огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.

10. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцикло-
педія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2006. – 716 с.

11. Українська мова : енциклопедія / ред. колегія ; співголови : 
В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – К. : Вид-во «Українська енцик-
лопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – 750 с.



133

ДОДАТКИ

Додаток   1

Основні вимоги до формулювання назви 
у науково-дослідницькій роботі:

1. Відповідність науковому викладу інформації.
2. Відповідність жанрові.
3. Відповідність секції.
4. Чіткість, лаконічність і вичерпність відображення основної проб-

лематики дослідження у структурно-семантичній організа ції назви:
• співвіднесеність кількісних параметрів із жанровим статусом;
• наявність опорних термінолексем;
•  виокремлення аспекту загальної проблеми, локальних, часових, 
текстових (залежно від проблематики) ознак;

•  уникнення надлишкової інформації (зокрема, лексем: «досліджен-
ня», «вивчення», «деякі»… тощо);

•  синтаксична організація (здебільшого – поширене словосполучен-
ня або розповідне речення).

5. Відповідність нормам літературної мови:
•  уникайте неправомірного вживання слів у не властивому для них 
значенні;

• не переобтяжуйте чужомовною термінологією;
•  дотримуйтеся вимог керування й правильності функціонування 
прийменникових конструкцій;

• вживайте правильні морфологічні форми;
• унеможливлюйте пунктуаційні недогляди.

Типові помилки у формулюванні теми наукового дослідження
1. Невідповідність функціонального статусу

№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)

1 Весняночко-паняночко: де ж ти 
зимувала? (фольклористика)

•  Типологічні ознаки веснянок;
•  Веснянки в структурі календарної 
обрядовості Західного Полісся

2 Про що розповідає верба? 
(фольклористика)

•  Символіка верби у традиційній 
обрядовості українців;

•  Семантика верби в уснопоетичній 
традиції українців;

•  Лексико-семантичне поле «верба» 
в українській мові



134

№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)

3 Армія без держави – до 65-річчя 
утворення УПА на Волині 
(історія України)

•  Роль УПА в національно-визвольному 
русі Волині

4 Волинська різня 1943 року 
(історичне краєзнавство)

•  Волинська трагедія 1943 року

5 Сім’ями міцна держава (право) •  Українське законодавство 
про статус і роль сім’ї у державному 
будівництві;

•  Сімейні стосунки у структурі 
законодавства України

6 Потік інформації (медицина) •  Вплив різних видів інформації 
на фізичний стан старшокласників;

•  Вплив інформації на нервову систему 
школярів

7 Іван Франко – популяризатор 
всесвітньої літератури 
(українська література)

•  Роль Івана Франка у популяризації 
всесвітньої літератури

2. Невідповідність жанрові

№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)

1 Міцкевич та Україна •  Образ України у творчій спадщині 
Адама Міцкевича;

•  Українські мотиви у поезії 
Адама Міцкевича

2 Номінація будівництва 
у сучасній українській мові

•  Номінації будівництва 
у західнополіських говірках

3 Внесення змін до Конституції 
України: позитивні й негативні 
наслідки

•  Позитивні та негативні наслідки 
внесення змін до Конституції України

4 Мала проза В. Винниченка •  Художньо-стильові домінанти малої 
прози В. Винниченка

5 Трагічні сторінки родини 
Косачів

•  Доля родини Косачів у контексті доби

6 Волинь та А. Кримський •  Волинь у житті й творчості 
А. Кримського

7 Абревіатури у пресі •  Функціонально-стилістичне 
навантаження абревіатур у сучасному 
публіцистичному тексті

Продовж. додатка 1
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3. Невідповідність напрямові (секції)
№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)

1 Побут волинян у ХІХ–ХХ ст. 
(пропонується захищати в секції 
«українська мова», відповідає секції 
«етнографія»)

•  Номінації ткацтва 
у західнополіських говірках 
(у говірці с. … … р-ну … обл.)

2 Стилістична роль епітетів 
у прозі Йосипа Струцюка 
(українська література – 
українська мова)

•  Епітети як елемент характеротво-
рення у прозі Йосипа Струцюка;

•  Система епітетних номінацій як 
елемент індивідуального стилю 
у прозі Йосипа Струцюка

4. Неправильна структурно-семантична організація

№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)
1 Емоційний стан школярів-підлітків, 

успішність навчання 
(незрозуміло, що на що впливає: 
порушення семантичної рівноваги, 
спричинене невмотивованою 
однорідністю)

•  Уплив успішності навчання 
на емоційний стан школярів-
підлітків м. Луцька 
(варіативні елементи:

•  успішності / стресів…, навчання / 
середовища…  (родинного, 
шкільного);

•  емоційний (фізичний, 
психічний...) стан;

•  молодших школярів- підлітків 
(школярів);

•  м. Луцька (окремої школи...);
•  Уплив емоційного стану 
на успішність школярів-підлітків 
м. Луцька;

•  Залежність емоційного стану 
школярів від успішності їхнього 
навчання;

2 Мислення школярів і його залеж ність 
від типу темпераменту (прихованість 
основної проблематики)

•  Залежність мислення школярів 
від типу темпераменту;

3 Дитяча проза Григора Тютюнника 
(узагальнено, потрібно 
конкретизувати аспект)

•  Функції пейзажу в дитячій прозі 
Григора Тютюнника;

•  Особливості мовного 
портретування в дитячій прозі 
Григора Тютюнника;

•  Стильові домінанти в дитячій 
прозі Григора Тютюнника

Продовж. додатка 1
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№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)
4 Двоїсті задачі та їх застосування 

(потребує конкретизації й актуа-
лізації основної  проблематики)

•  Застосування двоїстих задач у...

5 Деякі питання проективної геометрії 
(уточнити, які)

•  Актуальні проблеми проективної 
геометрії

6 Тіньова економіка України. 
Перспектива детінізації 
(неправильна структурно- 
синтаксична організація)

•  Перспективи детінізації 
української економіки;

•  Шляхи детінізації української 
економіки

7 Безробіття: сутність, причини, 
на  слід ки (неправомірна  струк -
 тур но- син так сична організація 
за родо-видовими відношеннями, 
узагальненість проблеми)

•  Сутність, причини й наслідки 
безробіття в Україні;

•  Передумови й наслідки 
безробіття в Україні

8 Вплив підприємництва 
на розвиток економічнї карти 
(потреба конкретизації  локального 
і часового  компонента)

•  Вплив підприємництва 
на розвиток економічної карти 
( чого? коли?, наприклад: Волині 
 початку ХХ ст.)

9 Дослідження рідких кристалів (уза-
гальнене формулювання, потребує 
конкретизації аспекту вивчення)

•  Основні характеристики рідких 
кристалів

10 М. Міхновський у націо нальному 
русі України ( узагальнене форму-
лювання, потребує конкретизації 
аспекту вивчення)

•  Роль М. Міхновського 
у національному русі України

11 Ренатуралізація водно-болотних 
угідь Шацького НПП: сучасний стан 
(порушено структурно- семантичну 
організацію)

•  Сучасний стан ренатуралізації 
 водно-болотних угідь 
Шацького НПП

12 Волинська неолітична  культура – 
особливості господарства 
(зміщення семантичних аспектів)

•  Особливості господарства 
волинської неолітичної культури

13 Потепління клімату – результат 
фізіологічних змін у рослинах  
( порушення причинно-наслідкових 
відношень)

•  Вплив потепління клімату 
на фізіологічні зміни в рослинах

14 Вивчення особливостей коротко часної 
пам’яті, уваги, швидкості і рухливості 
нервових процесів учнів, що навча-
ються у різних профільних класах 
(дуже громіздка й різноаспектна 
тема, відсутня локальна характери-
стика, потребує конкретизації)

•  Порівняльна характеристика 
особливостей короткочасної 
пам’яті учнів різнопрофільних 
класів м. Луцька;

•  Особливості уваги, швидкості 
і рухливості нервових процесів 
учнів різнопрофільних класів

Продовж. додатка 1
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№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)
15 Визначення самооцінки та особ ли-

вості підлітків і як вони змінюються 
з часом (громіздка назва, відсутня 
конкретизація проблеми)

•  Динаміка самооцінки підлітків 
луцьких шкіл;

•  Особливості підліткового віку 
та їх динаміка

16 Професійний старшокласник 
(узагальнена назва, відсутня 
конкретизація проблеми)

•  Формування професійних 
інтересів старшокласників

17 Стереотипи сприйняття україн-
ської мови сучасниками (відсутня 
конкретизація респондентів)

•  Стереотипи сприйняття 
української мови школярами 
НВК № 7 м. Луцька

18 Зміни у звуковому складі української 
мови від Т. Шевченка до сучасності 
(громіздкість проблеми)

•  Звукопис поезії Т. Шевченка;
•  Засоби милозвучності у поезії 
Т. Шевченка;

•  Ритмомелодика поетичних текстів 
Т. Шевченка

19 Драматична поема Лесі Українки 
«Оргія» (не виокремлено аспект)

•  Митець і суспільство у драмі 
Лесі Українки «Оргія»

20 Діалективізми в романі У. Самчука 
(не зазначено твори й аспект)

•  Особливості вживання артиклів 
із власними назвами в сучасній 
англійській мові

21 Вживання означених та неозначених 
артиклів у сучасній англійській мові. 
Вживання артиклів із власними 
назвами (громіздка назва, два син так-
сичні блоки, реферативний характер)

•  Особливості вживання артиклів 
із власними назвами в сучасній 
англійській мові

4. Порушення літературних норм сучасної української мови
№ Неправильно Можливий правомірний варіант(и)

1 Відповідальність по кримінальному 
праву України (неправильне 
вживання прийменників)

•   Відповідальність 
за кримінальним правом України

2 Місто, як втілення буржуазної ци-
вілізації в творах Оноре де Бальзака 
та Ф. Достоєвського (пунктуація)

•  Місто як втілення буржуазної 
цивілізації в творах Оноре 
де Бальзака та Ф. Достоєвського

3 Частота вживання прислівників 
різних типів в інтернет-виданнях 
(лексична невідповідність, порушен-
ня милозвучності)

•  Частотність вживання 
прислівників різних типів 
у інтернет-виданнях

4 Новоутворення в англійській мові 
під впливом національних мов 
(неправомірне вживання лексеми)

•  Неологізми (новотвори, 
неосеманти) в англійській мові

Продовж. додатка 1
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Зразок оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки України
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Відділення: філологія
Секція: українська мова
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Додаток  4

Зразок анкети для дослідження
«Асоціативний словник сучасного школяра»

Слова-стимули асоціації

1. Гімн
2. Прапор
3. Тризуб
4. Країна
5. Президент
6. Дніпро
7. Київська Русь
8. Земля
9. Козак

10. Запорізька Січ
11. Гетьман
12. Булава
13. Люлька
14. Бандура
15. Чумацький шлях
16. Леся Українка
17. Тарас Шевченко
18. Криниця

19. Степ
20. Хата
21. Калина
22. Тополя
23. Барвінок
24. Терен
25. Явір
26. Квітка
27. Дерево
28. Віл
29. Зозуля
30. Лелека
31. Хустка
32. Оселедець
33. Вишиванка
34. Вінок
35. Рушник
36. Борщ
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Додаток  5

Зразок питальника для збирання фактичного матеріалу
до теми «Мовний етикет українців»

Особливість і неповторність кожного народу, поряд із іншими ви-
значальними чинниками (традиціями, ціннісними орієнтаціями, етно-
психологічними рисами тощо), виявляється передусім у мовних стерео-
типах поведінки, зокрема у мовному етикеті. В ньому концентруються 
елементи національної вдачі, національного характеру, що формувалися 
століттями. Отже, цілком закономірно, що увага до специфіки національ-
ного мовного етикету, його вивчення активізується в часи національного 
відродження.

Етикет як одна з форм символічної поведінки відображає важливі для 
народу соціальні стосунки. Етикетною традиційно вважається тільки та 
ситуація, для якої суттєві відмінності між учасниками спілкування (зокре-
ма, їхні стать, вік, соціальний статус і т. ін.). Основна мета етикету полягає 
в правильному виборі етикетної позиції кожного учасника спілкування, 
адекватної комунікативній ситуації.

В сучасній лінгвокультурології прийнято вважати, що мовний етикет 
кожного етносу – ідеальна модель його поведінки, що реалізується у від-
носно стійкій системі мовних виразів, коріння якої сягає праглибин історії. 
Конкретна реалізація цієї ідеальної моделі визначає культуру поведінки.

Поведінка людини, з одного боку, варіативна й багатоманітна, що й за-
безпечує її індивідуалізацію, тобто індивідуальну стилістику поведінки. 
Водночас вона типізована, що виявляється в певних схемах, стандартах, 
тобто стереотипах. Це уможливлює її уніфікацію.

Все це й породжує систему соціальних кодів (програм) поведінки, яка 
внаслідок повторюваності переростає в традицію. Вивчення цієї систе-
ми орієнтоване передусім на з’ясування типології, а також на часткову 
її реконструкцію.

Стереотипність мовної поведінки людей не варто, однак, сприймати 
ні як застиглість реєстру національно-мовного «поведінкового кодексу» 
(йому, як і будь-якому іншому мовному явищу, властива  динаміка), ні як 
нівеляцію індивідуального у виборі найдоречнішої етикетної формули 
(мовці можуть створювати навіть оказіональні  вирази,  найчастіше – звер-
тання). Стереотипність стосується радше набору виразів мовного етикету 
на певному історичному зрізі, спільного для всіх мовців, і їх використання 
(зауважимо, якщо мовець досконало володіє мовою й етикетом народу). 
А отже, стереотипність використання етикетних одиниць –  це не лише 
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 результат ґрунтовного знання всієї системи національного етикету, 
а й умілої її реалізації.

Структуру мовного етикету, як відомо, визначають такі основні еле-
менти комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, 
вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлен-
ня, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, втіха, 
комплімент, присяга, похвала тощо. Кожен зі структурних елементів 
має своєрідну систему мовних засобів, яка забезпечує результативність 
усіх можливих варіантів етикетної ситуації. Скажімо, для висловлення по-
дяки можна скористатися однією з можливих етикетних одиниць: дякую, 
сердечно дякую; безмежно вдячний вам за…; висловлюю щиру вдячність; 
прийми мою подяку; не знаю, як віддячитися вам; я ваш боржник довіку; 
спасибі; щире спасибі й т. ін.

Практичне використання того чи іншого етикетного виразу в конкрет-
ній комунікативній ситуації передбачає врахування мовцем важливих чин-
ників, від яких залежить вибір тієї чи іншої етикетної формули: 1) факто-
ра адресата (його вік, стать, соціальний статус і т. ін.), 2) комунікатив-
них умов (місце, час, тривалість спілкування ), 3)  характеру взаємин між 
співрозмовниками (дружні, товариські, офіційні) тощо.

Однак найсуттєвішим вважаємо національний фактор, що визначає 
своєрідність мовної поведінки людини з огляду на її національну прина-
лежність. Власне, він формує етикетну модель й регламентує поведінку 
мовця, який постійно перебуває під впливом національної системи мовно-
го етикету. З іншого боку, мовна поведінка українця значною мірою зале-
жить від регіональної специфіки: кожен мовець виростає в умовах певних 
говірок (територіальних чи соціальних). А тому регіональне мовне серед-
овище завжди корегує етикет людини. Інакше кажучи, українець постійно 
відчуває на собі одночасну дію загальномовних та регіональних систем 
мовного етикету, які функціонують, однак, не ізольовано одна від одної, а, 
навпаки, існують як взаємно доповнювальні компоненти. Відмінності між 
ними виявляються насамперед у поширенні конкретних етикетних оди-
ниць та їх кодифікації.

Специфіка мовного етикету українців безпосередньо зумовлена осо-
бливостями їхньої етнопсихології, концентрований вияв якої знаходимо 
в домінуванні лексем позитивної конотації в основі багатьох етикетних 
виразів, наприклад: добрий день, здорові були, будьте  ласкаві, оставай-
теся здорові, доброго вам здоров’я тощо.

Структурно мовний етикет українців подібний до інших народів, 
і не лише слов’янських. Своєрідність виявляється насамперед у співвід-
ношенні етикетних елементів за дихотомією важливість/неважливість, що 
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відповідає поняттю центру й периферії. Отже, деякі елементи посідають 
центральне, визначальне місце в мовному етикеті українців, інші – пе-
риферійне. І передусім – завдяки частотності їх функціонування. Йдеть-
ся, зокрема, про важливість для українців таких етикетних ситуацій, як 
вітання, звертання, подяка, вибачення, прощання. Ситуації, в яких 
з’являються, скажімо, компліменти, хоч і можливі у спілкуванні україн-
ців, проте вони мають факультативний характер, тобто належать до вто-
ринних, периферійних елементів цієї системи. Згадаймо водночас типово 
жіночі українські антиетикетні вирази-прокльони (асоціативно завжди 
пов’язуємо їх із героїнями української класики – бабою Параскою й бабою 
Палажкою, бабусею Сашка із «Зачарованої Десни» Олександра Довжен-
ка), хоча частина таких виразів у давнину виконувала, очевидно, функцію 
оберегу, тобто була одним із елементів української словесної магії.

Вирізняє мовний етикет українців і розгалужена система синонімічних 
рядів, які відповідають конкретній комунікативній ситуації. Наприклад, 
у ролі звертань до дітей українці послуговуються кількома десятками но-
мінацій: донечко, ясочко, пташечко, рибочко, леліточко, крихіточко, зі-
рочко, квіточко, любчику, золотко, пестунчику, щебетушечко, розумнич-
ку, маківочко, втіхо, стрибунчику, кицюню тощо. Цей ряд значно допо-
внюють регіональні звертання, почасти вживані в мовному етикеті лише 
однієї говірки, наприклад: лялю, лялюсю, пулятко, ціпко, ціпцю, цьопітко, 
мацюпику, мацьопочко, пусю, пусику, любцю, любусю, любанчику, птасі-
ню, птасю, галупуцку мій маленький і т. ін.

Не менш суттєво вирізняє мовний етикет українців домінування змен-
шено-пестливих суфіксів у творенні етикетних одиниць, зокрема звертань. 
Частотність демінутивів спостерігається не лише у ключових лексемах, а й 
пояснювальних, що в сукупності з ними утворюють етикетний вираз, на-
приклад: паночку солоденький, паночку золотенький, паночку дорогесень-
кий, любчику миленький, донечко малесенька , матінко ріднесенька тощо. 
Подібні вирази визначають щонайперше український родинний етикет 
(діти↔батьки; подружжя), етикет закоханих. Частотні вони і в системі 
поховальної обрядовості, зокрема в голосіннях. Регіонально найуживаніші 
демінутивні одиниці в гуцульських і західнополіських говірках.

Мовний етикет українців відзначається також наявністю етикетних 
формул, що є наслідком дії закону мовної економії. Наприклад, ужива-
ний у сучасному мовному етикеті вітальний вираз «Доброго ранку!» ге-
нетично пов’язаний із первинним побажальним «Я бажаю Вам доб рого 
ранку!» і являє собою його уламок. Цікаво, що подібні усічені варіанти 
звертань факультативно побутують у сучасних гуцульських говірках, на-
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приклад: У (замість Уляно), Пе (замість Петре), Івá ( замість Іване), Ю (за-
мість Юрко) й т. ін.

Своєрідним можна вважати і вживання фраз-відповідей на конкрет-
ний етикетний вираз. Скажімо, за традицією, вітальний вираз «Доброго 
дня!» чи «Доброго ранку!» передбачав точно визначену фразу-відповідь: 
«Доброго Вам здоров’я!» («Доброго здоров’я!»), втрачену майже повніс-
тю сучасним українським мовленням, порівняймо: «Оставайтеся здоро-
ві!» – «Ідіть здорові!»; «Вибачте, будьте ласкаві!» – «Прошу»; «Бог Вам 
на поміч!» – «Дякую за слово добре!»

Важлива ознака етикетних одиниць українців – їхня полісемантич-
ність, завдяки чому досягається розширення синонімних рядів, що об-
слуговують певні етикетні ситуації, без збільшення їх загального реєстру. 
Наприклад, завдяки виразу «Дай Боже!» українці можуть висловити 
і привітання, й побажання та прощання. Кажучи «Вітаю!», передають 
і привітання, й побажання, «Будь ласка» – згоду й прохання, «Доброго 
здоров’я!» – вітання й побажання.

Своєрідність мовного етикету українців виявляється ще й у граматич-
ному вираженні ввічливості – наявності пошанної множини: мама про-
сили, мама казали й т. ін.

Як етикетні одиниці українці часто використовують ідіоматичні ви-
рази: «Не плач, до весілля заживе!» (слова втіхи дитині, яка, наприклад, 
розбила коліно), «На весіллі відтанцюю!» (подяка дівчині чи парубкові), 
«Рада б душа в рай» (відмова на запрошення), «Казали боги, щоб і ви по-
могли» (жартівлива відповідь тих, хто працює, на привітання «Боже по-
можи!»), «З’їжте до пари, щоб не забрали татари» (припрошування 
на гостині) й т. ін.

Регіональні особливості найвиразніше виявляються у використанні 
етикетних одиниць, невідомих іншим говіркам, тобто тих, які мають ло-
кально обмежений характер функціонування. Наприклад, водохрещенське 
святкове вітання «Христос хрещається!» (відповідь – «На річці Йорда-
ні!») властиве первинно говіркам. З іншого боку, в говірках фіксується 
значна кількість варіантів (фонетичних і лексичних) загальномовних ети-
кетних виразів. А тому регіональний мовний етикет є одним із джерел, що 
забезпечує повноту вираження різних етикетних ситуацій.

У говірках дотепер зберігаються архаїчні етикетні одиниці, отже, за-
вдяки їм можна реконструювати традиційну систему мовного етикету 
українців. До того ж, кожна говірка утворює особливу мовноповедінкову 
модель, яка відтворює своєрідні форми регуляції й самоорганізації жит-
тєдіяльності сільських громад. Ця система формувалася під упливом со-
ціально-психологічних рис, притаманних сільському способу життя, на-
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ціональних традицій, що складалися віками. Стабільність патріархальних 
основ селянського побуту значною мірою підтримувалася статевіковою 
структурою громади, яка характеризувалась певною ієрархічністю. Отже, 
реконструкція та відновлення (хоча б часткові) традиційної системи укра-
їнського етикету можливі за умов детального вивчення всіх реальних дже-
рел функціонування мовного етикету, передусім – фольклорних текстів 
і текстів художньої літератури. Не менш вагоме джерело – дослідження 
особливостей функціонування мовного етикету в умовах територіальних 
і соціальних говірок. На вивчення цих джерел орієнтовано цей питаль-
ник, який допоможе з’ясувати традиційну систему мовного етикету (до-
сліджуючи його в системі конкретної говірки/говірок) і особливості його 
сучасного вияву (вивчаючи етикет конкретних соціальних, професійних 
чи вікових груп мовців – учителів, лікарів, студентів, школярів тощо).

Записи-відповіді на кожне запитання потрібно робити спрощеною фо-
нетичною транскрипцією, тобто зберігаючи всі особливості мовлення ін-
форматорів, дотримуючись загальноприйнятих вимог:

•  звуки, що мають у вимові відтінок іншого звука, позначаються відпо-
відною літерою того звука, до якого схильний цей звук, наприклад: 
[еи] – [е] з наближенням до [и]; [оу] – [о] з наближенням до [у] й т. ін. 
[сеило], [зоузуля];

•  нескладові звуки позначаються відповідно літерою з маленькою ду-
жечкою над нею, наприклад, [ў], [ĭ]: [даў], [даĭ];

•  для позначення африкат пишуться дві літери, що відповідають складо-
вим звуковим елементам конкретного звука [дж], [дз]: [сиджу];

•  для позначення м’якості приголосного використовуються спеціальні по-
значки (діактричні знаки): ’ після літери вгорі, наприклад: [ден’];

•  для позначення голосного – носія головного наголосу такий самий 
знак ставиться над голосним, наприклад: [булό];

•  знак/ставиться для позначення звичайної паузи, наприклад:  [добри 
ден’/вечур],// – для позначення тривалої паузи, наприклад, у кінці 
речення;

•  усі слова в транскрипції пишуться з малої літери;
•  текст, записаний фонетичною транскрипцією, береться в квадратні 
дужки.

Відповідь на 5-те запитання питальника, скажімо, може мати такий 
вигляд:

5. [БОГ НА ПО́МУЧ] (здебільшого в полі).
[Д’Έ́КУЮ ЗА СЛО́ВО ДО́БРЕ] (фраза-відповідь).
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Якщо відповідь на запитання відсутня, то навпроти відповідної цифри 
чи букви пишемо пояснення інформатора (теж фонетичною транскрипці-
єю), наприклад:

3. [Н’Е/НИ М’ІН’А́ЛОС’].
Вирази, слова, які пояснюють відповіді інформаторів, не транс кри- 

 бу ються.
Поряд із фіксацією етикетних виразів дуже важливі також описи жес-

тів (як-от, коротке рукостискання), міміки (наприклад, підняті брови), які 
супроводжують конкретну комунікативну ситуацію, і етикетної атрибути-
ки (скажімо, особливостей одягу нареченої й дружок, коли вони йшли за-
прошувати на весілля, порядку розташування гостей за столом на гостині, 
опис подарунків на хрестинах тощо).

Важливий аспект роботи з питальниками – добір інформаторів. Бажа-
но проводити опитування респондентів різних вікових груп (наприклад, 
школярів різних вікових груп, молоді 18–30 років, людей 30–50 років, 
50–70 років, людей, старших за 70 років).

Із кожної вікової групи записи бажано проводити серед двох осіб різ-
ної статі (хлопчика – дівчинки, чоловіка – жінки).

Відповіді кожного інформатора подавати на окремих аркушах і продо-
вжувати після останньої відповіді попереднього інформатора.

Обов’язково потрібно зазначити: 1) вік, 2) освіту, 3) місце народження 
й проживання респондента (перед відповідями або на титульній сторінці), 
наприклад:

Шевчук Василина Михайлівна,
1914 р. нар., освіта – 4 класи, 
народилася й мешкає в с. Грабово 
Шацького р-ну Волинської обл.

До збирання подібного мовного матеріалу варто залучити школярів, які 
займаються в секції української мови в різних філіях Малої академії наук.

Зібраний матеріал, залежно від обраної проблематики, потребує своє-
рідної систематизації й опису. Якщо наукове дослідження передбачає ви-
вчення мовного етикету якоїсь конкретної говірки чи говірок (наприклад, 
наукова робота має назву «Мовний етикет села Топільно Рожищенсько-
го району Волинської області») потрібно зібрати якнайбільше (не менше 
30–40) відповідей інформаторів. Описуючи своєрідність мовного етикету 
в умовах однієї говірки, основну увагу варто звернути на з’ясування типо-
логічного (тобто властивого для різних вікових, соціальних груп мовців), 
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а також на встановлення індивідуально-авторського у використанні ети-
кетних виразів.

Дослідження, наприклад, «Мовного етикету говірок Шацького ра-
йону» передбачає збирання матеріалу в усіх говірках згаданого району 
(щонайменше два інформатори кожної вікової групи в кожному населено-
му пункті). Систематизувавши матеріал, потрібно описати загальні риси 
функціонування мовного етикету в регіоні, а також вирізнити специфічні, 
властиві окремим говіркам.

В інших роботах об’єктом дослідження може стати мовний етикет 
якогось обряду (чи обрядів) у конкретному регіоні (наприклад,  «Мовний 
етикет календарної обрядовості Ратнівського району Волинської 
області»). Така тема спонукатиме до запису етикетних одиниць, що 
стосуються  різних календарних обрядів, зокрема, вивчатиметься мовний 
етикет основних свят українського календаря. Відтак визначатимуться до-
мінантні елементи мовного етикету в структурі того чи іншого обряду, 
досліджуватимуться їх функціональні ознаки (призначення), лексико-гра-
матична організація.

Цілком можливе також дослідження якогось одного структурного еле-
мента (наприклад, звертання) з урахуванням особливостей його функціо-
нування і в українській обрядовості, і у повсякденному мовному етикеті.

Для поглиблення теоретичних знань про мовний етикет можна скорис-
татися такою науковою літературою:

1. Білоус М. П. Мовленнєвий етикет українського народу / М. П. Біло-
ус // Мова і духовність нації : тези доп. регіон, наук.-практ. конфер. – Львів, 
1989. – С. 98–99.

2. Білоус Марія. «Заговори, щоб я тебе побачив…» / Марія Білоус // 
Анти суржик. – Львів, 1993. – С. 19–23.

3. Богдан С. К. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / 
С. К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.

4. Давидова Л. П. Займенник ви у ввічливо-пошанному значенні при 
звертанні до однієї особи / Л. П. Давидова, В. В. Явір // Укр. мова і л-ра. 
в шк. – 1978. – № 3. – С. 59–66.

5. Єрмоленко С. Один каже : «дівчино», другий каже : «рибчино» / Світ-
лана Єрмоленко // Нариси з української словесності : стилістика та культу-
ра мови. – К. : Довіра, 1999. – С. 43–50.

6. Коваль А. П. Слова, що відчинять двері і серця / А. П. Коваль /
Слово про слово. – К. : Рад. шк., 1986. – С. 43–50.

7. Корніяка О. Мистецтво ґречності / Ольга Корніяка – К. : Либідь, 
1995. – 95 с.
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8. Миронюк О. М. «Доброго вам здоров’я!» / О. М. Миронюк // Укр. 
мова і л-ра. в шк. – 1987. – № 6. – С. 65–67.

9. Миронюк О. М. Найуживаніші форми мовного етикету / О. М. Ми-
ронюк // Культура слова. – К., 1987. – Вип. 33. – С. 79–82.

10. Миронюк О. М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості 
в українській мові / О. М. Миронюк // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 55–63.

11. Панько Т. І. Мовленнєвий етикет / Т. І. Панько // Мова і нація в есте-
тичній концепції І. Франка. – Львів, 1992. – С. 178–188.

12. Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного 
етикету / Н. П. Плющ // Укр. мова і сучасність. – К., 1981. – С. 6–12.

13. Поліщук Н. П. Пан, товариш, добродій / Н. П. Поліщук // Культура 
слова. – К., 1996. – Вип. 46–47. – С. 132–138.

14. Полюга Л. М. «Ой ти дівчино, ясная зоре!» (Про звертання до ко-
ханої) / Л. М. Полюга // Культура слова. – К., 1984. – Вип. 27. – С. 70–73.

15. Редько Ю. Як поводити себе у товаристві / Юліан Редько // Анти-
суржик. – Львів : Світ, 1994. – С. 11–19.

16. Сімович В. Наша товариська мова / Василь Сімович // Україн-
ське мовознавство : розвідки і статті / [упор. Ю. Шевельов]. – Оттава, 
1984. – С. 36–42.

17. Стельмахович М. Г. Мовний етикет / М. Г. Стельмахович // Культу-
ра слова. – 1977. – № 3. – С. 80–82.

18. Гольдин В. Е. Обращение : теоретические проблемы / В. Е. Голь-
дин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1987. – 130 с.

Отже, зібраний і систематизований матеріал у різних говірках, серед 
різних соціальних груп дасть можливість не лише зафіксувати традицій-
ні вирази українського мовного етикету, виявити їх динаміку в сучасному 
мовленні, а й стати реальним підґрунтям для написання самостійного на-
укового дослідження, яке відзначатиметься пошуковим характером, що й 
забезпечить його новизну.

1.  Як вітаються (віталися) удосвіта, вранці, вдень, увечері? Якою є/була 
фраза-відповідь на кожне вітання? Якими жестами супро воджує ться 
вітання?

2.  Як вітаються (віталися), зустрівши знайому людину в дорозі (їдучи? 
йдучи?)? Якою є/була фраза-відповідь на таке вітання?

3.  Як вітаються (віталися), зустрівши незнайомого (їдучи? йдучи?)? 
Якою є/була фраза-відповідь на таке вітання?

4.  Як вітаються (віталися), зустрівши знайомого/знайому на цвинтарі 
біля церкви (в церкві?) Якою є/була фраза-відповідь на таке вітання?

5.  Як вітаються (віталися), зустрівши людину за якоюсь роботою (в хаті, 
в полі й т. ін.)? Якою є/була фраза-відповідь на таке вітання?
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6.  Як вітаються (віталися) на відстані (наприклад, на протилежних 
 боках дороги)?

7. Як вітаються (віталися), якщо приходили в гості в будень:
а) звичайні відвідини до сусідів;
б) приїзд до рідних, друзів після тривалої розлуки;
в) у святкові дні:

• на родинах,
• на хрестинах,
• на сватанні,
• на весіллі,
• на дні народження;
• на новосіллі?

Фраза-відповідь.
8. Як вітаються (віталися), зустрівши весілля в дорозі?
9.  Як вітаються (віталися), якщо поверталися додому після розлуки ? 
Фраза-відповідь.

10.  Чи змінювалося вітання, якщо в хаті заставали чужу, незнайому 
людину?

11. Як вітаються (віталися) у святкові дні:
а) на Різдво,
б) на Водохреща,
в) На Великдень,
г) в неділю,
ґ) в інші свята?
Фраза-відповідь.

12. Як вітаються (віталися) на косовиці? Фраза-відповідь.
13. Як вітаються (віталися) на закладинах хати? Фраза-відповідь.
14. Як вітаються (віталися) на похоронах на подвір’ї? Фраза-відповідь.
15.  Чи відоме вам вітання помагáйбі (помагáй Біг, магáйбі)? Коли його 

кажуть?
16. Що кажуть (кажете Ви), зустрівши когось (окрім слів вітання):

а) після недовгої розлуки;
б) після тривалої розлуки?

17. Як звертаються (звертались) у Вашій родині до:
• матері,
• батька,
• бабусі,
• дідуся,
• дружини,
• чоловіка,
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• сина,
• доньки,
• онуки,
• онука,
• брата,
• сестри,
• свекрухи,
• свекра,
• тещі,
• тестя,
• невістки,
• зятя,
• брата чоловіка/дружини,
• сестри чоловіка/дружини,
• дружини брата,
• чоловіка сестри,
• тітки (рідної/чужої),
• дядька (рідного/чужого)?

 Зазначте всі можливі варіанти (наприклад: [мáмо], [матýс’у], [мáт’інко]) 
й т. ін.
18. Як звертаються (звертались) у Вашій родині до:

•  матері,
• батька,
• бабусі,
• дідуся,
• дружини,
• чоловіка – на «ти» чи «Ви» (або Витé, Вíте, чи Вітé)?

19. Як звертаються (звертались):
• до незнайомої людини:
а) старшого віку,
б) середнього віку,
в) до дитини,
г) до вашого однолітка;

• до сусіда (до сусідки);
• до священика (до його дружини);
• до вчителя (до вчительки);
• до продавця;
• людей інших професій (зазначте яких)?

20. Які згрубілі звертання відомі Вам? До кого вони адресовані?
21. Чи вживаєте (вживали) Ви звертання:
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• пане,
• пані,
• панно,
• панове,
• паніматко,
• панотче,
• добродію,
• добродійко,
• добродії,
• товаришу,
• товаришко,
• товариші,
• чоловіче добрий,
• людкове/людоньки,
• люди добрі,
• сонечко,
• зіронько,
• пташечко,
• голубе/голубко,
• соколе,
• брате,
• друже,
• сусіде,
• сусідко,
• інші?

 Зазначте, до кого вони адресувалися, й назвіть можливі варіанти
 (наприклад: [гоулýбко], [гоулýбойко], [гоулýбочко] тощо).
22. Чи вживаєте (вживали) Ви звертання до чужої людини і коли:

• сину (до особи чоловічої чи жіночої статі),
• дочко,
• брате,
• батьку,
• діду,
• бабо?

23. Як звертаються (звертались) на весіллі до:
• нареченої,
• нареченого,
• старшої дружки,
• дружка,
• старшого свата,
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• бояр,
• свата,
• свахи,
• перезвян,
• весільних гостей,
• запорожців?

24. Як зверталися (звертаєтесь) до:
• коханої,
• коханого? А він/вона – до Вас?

25.  Назвіть імена членів Вашої родини (найближчих сусідів, односель-
чан). Як Ви звертаєтеся до них (зазначте всі варіанти)?

26.  Назвіть усі відомі Вам і вживані Вами в спілкуванні варіанти най-
поширеніших імен (зменшувально-пестливі й згрубілі), зазначте, 
які Ви використовуєте, а які тільки знаєте:
Марія –
Ганна –
Галина –
Тетяна –
Олена –
Наталка –
Оксана –
Надія –
Іван –
Василь –
Андрій –
Петро –
Дмитро –
Олександр –
Юрій –
Григорій –
Микола –
Віктор –

27.  Як Ви кажете: мама зробили чи мама зробила (відповідно – тато, 
бабуся, дідусь, тітка, дядько (тобто будь-яка, старша за віком люди-
на, або та, яка займає певне соціальне становище))?

28. Як висловити вдячність:
• за дрібну послугу,
• за значну допомогу,
• за пораду,
• за гостювання?
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29. Як вибачитись, якщо Ви чимось завинили:
• перед рідними,
• перед незнайомими людьми?

30. Як просять прощення, помираючи?
31. Як Ви просите щось?
32. Як Ви висловлюєте згоду/незгоду?
33. Як Ви відмовляєте комусь?
34. Як реагуєте на чиюсь відмову? Що кажете?
35. Як Ви заперечуєте комусь?
36. Як Ви засуджуєте чиїсь вчинки?
37. Якою фразою Ви розпочинаєте пораду комусь?
38. Як Ви висловлюєте пересторогу?
39. Як Ви співчуваєте, коли щось не вдалось:

• рідним,
• незнайомим людям?

40.  Як співчувають дитині, якщо вона вдарилась (наприклад: 
[НЕ ПЛА́Ч / ДОВЕиС’ІЛ’: А ЗАЖИеВÉ]?

41.  Як втішають дитину, яка плаче (наприклад: [НЕ ПЛАЧ / АНДР’ÍЙКУ / 
ДАМ КОП’ÍЙКУ]?

42.  Як Ви висловлюєте співчуття людині, якщо вона когось втратила 
(спілкуючись із нею безпосередньо або опосередковано – усно, 
письмово)?

43. Що кажуть, почувши про чиюсь смерть?
44. Як Ви клянетесь, чим і за яких умов?
45.  Чи вживаєте Ви вислови божби [ЙІЙБО́ГУ], [ЙІЙ ЖЕ БО́ГУ] 

тощо)? Чи можна порушити таке слово? Відповідь поясніть.
46. Які вирази самозакляття Вам доводилось вживати? За яких умов?
47. Як присягаються і коли?
48. Чи вживаєте Ви вирази чесне слово (слово честі) тощо й коли?
49. Як Ви/Вам освідчувались у коханні?
50. Які побажання кажуть (казали):

• святкові дні (на Різдво, на Великдень і т. ін.),
• на дні народження,
• на закладинах хати,
• на новосіллі,
• на косовиці,
• виганяючи вперше худобу на пасовисько,
• на родинах,
• на хрестинах,
• на пострижинах,
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• на сватанні,
• на заручинах,
• на випіканні короваю,
•  обдаровуючи молодих (назвіть римовані побажання, наприклад: 

[дар’уйуй вам ма́сла/шоб ва́ша л’убо́в не зга́сла].
51.  Як благословляють/благословляли батьки молодих на весіллі? 

Фраза-відповідь.
52.  Як благословляють/благословляли батьки сина, який ішов до вій-

ська? Фраза-відповідь.
53. Як благословляють дитину/батьків на родинах/хрестинах?
54.  Що кажуть, сідаючи за стіл у роковí свята (наприклад: [ДАВ БОГ 

ДУЖДА́ТИ/ДАЙ БО́ЖЕ В ДÓБРОМУ ЗДОРÓВЙІ ПРОВÉСТИ 
І НÁСТУПНОГО РÓКУ ДУЖДÁТИ])?

55.  Що кажуть, розпочинаючи якусь роботу (наприклад: [З БО́ГОМ], 
[ДАЙ БО́ЖЕ В ЧАС ДО́БРИЙ] і т. ін.)?

56. Що кажуть, б’ючи вербою у Вербну неділю?
57. Як запрошують/запрошували в гості?
58. Як запрошують/запрошували на хрестини?
59. Як запрошують/запрошували на весілля?
60.  Як повідомляють/повідомляли про чиюсь смерть (родині, знайомим)?
61. Як запрошували бабу-повитуху? Фраза-відповідь.
62. Що казала баба-повитуха, зайшовши до хати на породіллі?
63. Як запрошували кумів? Фраза-відповідь.
64. Як присягаються/присягалися хрещені батьки?
65. Як присягаються/присягалися молоді?
66.  Які слова заповіді, що виголошується/виголошувалася священиком 

церкві?
67.  Що кажуть/казали чаркуючись? Фраза-відповідь. Назвіть відомі 

і уживані Вами тости на: 
•  гостинах,
• днях народженнях,
• весіллях.

68. Що дарують/дарували:
• дітям у свято,
• на родинах,
• на хрестинах,
• на весіллі,
• прийшовши в гості (до рідних, друзів, знайомих)?
Що кажуть при цьому?

69. Як припрошують гостей, частуючи, зокрема на весіллі?
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70.  Які Ви знаєте вирази проклять? Хто їх вживав і в яких ситуаціях?
71.  Як Ви висловлюєте захоплення кимось чи чимось (наприклад: 

хтось з’явився в новому вбранні, змінив зачіску, купив якусь річ, 
зробив щось дуже добре тощо)?

72. Якими словами хвалять дитину?
73. Як Ви реагуєте на образу (словом чи ділом):

• мовчите,
• кажете …?

74.  Що Ви кажете, коли Вас або, навпаки, Ви штовхнули когось 
у транспорті?

75. Як Ви висловлюєте своє незадоволення кимось чи чимось?
76. Як прощаються/прощалися:

•  ненадовго, очікуючи швидкої зустрічі (впродовж одного дня, 
за тиждень, за місяць, за півроку),

• йдучи з дому надовго,
• не сподіваючись на зустріч,
•  без розрізнення часу зустрічі (назвіть можливу фразу-відповідь),
• йдучи з гостини,
• йдучи на весілля,
• йдучи з похорон?
Якими жестами супроводжується прощання?

77. Як просять прощення в прόщенну неділю перед Великим постом?
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Додаток  6

Зразок анкети для дослідження
«Асоціативний портрет типового українця та українки»

АНКЕТА
Шановний респонденте, прошу Вас допомогти нам у збиранні даних для 

з’ясування асоціативного портрета типового українця та українки.
Заповніть, будь ласка, ваші анкетні дані:

Стать Вік Рід діяльності

Де Ви мешкаєте (місто, село)

Національність Рідна мова

Навпроти кожного слова-стимулу Вам потрібно написати необхідне 
слово-ознаку

Якими мають бути
в української дівчини в українського хлопця

ідеальні не бажані для ідеалу ідеальні не бажані для ідеалу
голова
обличчя
волосся
брови
очі
щоки
вуста
зуби
вуха
ніс
шия
шкіра
плечі
руки
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талія
ноги
фігура
зріст
лоб
рот
вуста

Які асоціації викликають у Вас слова
Слово-
стимул

Чи відоме Вам це 
слово (поставте + чи -)

Чи вживаєте Ви це слово 
(поставте + чи –) Слова-реакції

дівчинка
дівча
дівчаточко
дівчина
дівуля
діваха
пацанка
чувиха
юнка
жінка
молодиця
панна
пані
товаришка
добродійка
українка
мати
мама
матуся
мамочка
матінка
мамка
паніматка
паніматуся
неня
ненька
ненечка
баба
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бабуся
бабусенька
бабусечка
бабця
бабуня
бабушка
хлопчик
хлоп’я
хлопець
хлопчак
юнак
парубок
пацан
чувак
чоловік
українець
молодик
добродій
пан
панич
паниченко
панок
панотець
товариш
таточко
тато
татко
татусь
батько
дід
дідусь
дідуньо
дідик
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Додаток  7

Зразок оформлення
карток для збирання текстового матеріалу

Наукова робота «Типологія звертання у молитвах»

Світла Покрово Небесна

Світла Покрово Небесна,
духовну благодать в мене направ.

Молитва 7-ма, до Пресвятої Богоро-
диці // Молитовник. – К., 2001. – С. 17.

Наукова робота «Епітет у релігійному тексті»

Богоглаголивий

Господи Ісусе Христе, Сину Бо-
жий, заради Найчеснішої Матері 
Твоєї, і безплотних твоїх ангелів, 
а також пророка Предтечі і Хрести-
теля Твого, Благоглаголивих апосто-
лів, світлих і доброподібних мучени-
ків, преподобних і богоносних отців 
і всіх святих молитвами визволи 
мене від теперішніх нападів бісів-
ських.

Молитва 8-ма, до Господа 
нашого Ісуса Христа // Моли-
товник. – К., 2001. – С. 40.
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Додаток  8

Фрагмент оформлення 
фактичного матеріалу, зібраного для дослідження 

«Мовний етикет у листах Лесі Українки»

Звертання
До П. А. Косача

Любий папа! [X: 114, 199, 306, 373], [XI: 44, 51, 52, 68, 89, 95, 
106, 229, 251, 253, 257, 265, 351], [XII: 68].

любий папочка [XI: 230], [XII: 70].

До О. П. Косач (сестри)
дитино моя [X: 246].
Дорога Лілеєнько! [XII: 287, 451].
дорога Лілічко [XI: 9], [XII: 287, 451].
Дорога моя, люба Олесю! [X: 246].
Дорога Олесю! [X: 320].
Дорогая Лілеєнько! [XII: 200].
Дорогий Ліцику! [X: 362, 375].
Дорогий мій Олег! [X: 299].
друже мій [X: 299].
золотесенька [XII: 361].
Лілеєнько! [XI: 348, 357], [XII: 296].
Лілеєнько Любая! [XII: 113, 117].
Лілеєнько, любая, золотая [XII: 423].
Лілеєнько моя! [XI: 175, 368], [XII: 40].
Лілеєнько, серце моє! [XI: 195].
Лілейнеє моє [XI: 237].
Лілея! [XI: 224].
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Додаток  9

Зразок анкети для дослідження
«Стереотипи мовної поведінки сучасної молоді»

Соціологічна анкета

Шановний респонденте! 
Просимо подати всі вживані варіанти звертань

(запис бажано робити фонетичною транскрипцією)

1. Як Ви звертаєтеся до 
• мами: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• тата: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• бабусі: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• дідуся: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• дружини/чоловіка: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• хрещеної/хрещеного: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• коханої/коханого: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________
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• доньки: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• сина: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

2. А як вони звертаються до Вас?  
• мама: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно   ______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

• тато: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• бабуся: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись ____________________________________________

• дідусь: 
а) нейтрально  __________________________________________
б) ніжно  _______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

• дружина/чоловік: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно   ______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

• хрещена/хрещений: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно   ______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

• кохана/коханий: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно   _______________________________________________
в) сердячись   ____________________________________________

• донька: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно   ______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________
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• син: 
а) нейтрально   __________________________________________
б) ніжно   ______________________________________________
в) сердячись   ___________________________________________

3. Назвіть улюблене звертання до Вас:   _________________________
4. Чи маєте Ви особливе родинне звертання (поясніть його походжен-

ня, напр. Маціпух, бо так у дитинстві дівчинка називала Вінні-Пуха)?  
______________________________________________________________

5. Чи маєте Ви прізвисько? Як Ви до нього ставитеся?   ___________
  _____________________________________________________________

6. Як Ви вимовляли в дитинстві (розшифруйте): 
• власне ім’я (напр., Дійко – Андрійко)   ______________________
• мами   __________________________________________________
• тата   ___________________________________________________
• дідусів   ________________________________________________
• бабусь   _________________________________________________
• інших членів родини   ____________________________________

7. Як Ви називаєте (називали) своїх батьків опосередковано: 
а) нейтрально (напр., мої батьки)   ___________________________
б) ніжно   ________________________________________________
в) сердячись   _____________________________________________

8. Як Ви звертаєтеся до однолітків? 
• жін. статі:   ______________________________________________
•  чол. статі:   ______________________________________________

9. Як Ви звертаєтеся до молодших за віком? 
• дівчаток:   _______________________________________________
• хлопчиків:   _____________________________________________
• дівчат:  _________________________________________________
• юнаків:   ________________________________________________
• жінок:   _________________________________________________
• чоловіків:   ______________________________________________

10. Як Ви звертаєтеся до знайомих, старших за віком (зазначте кон-
кретно, до яких вікових груп) 

• жінок:   ________________________________________________
• чоловіків:   _____________________________________________

11. Як Ви звертаєтеся до незнайомих людей (зазначте орієнтовно вік)  
• жінок:   ________________________________________________
• чоловіків:   _____________________________________________
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12. Як Ви звертаєтеся до 
• священика:   ____________________________________________
• дружини священика:   ____________________________________

13. Чи послугуєтеся Ви звертаннями (якщо так, то зазначте до кого) 
• пане: (так/ні)   __________________________________________
• пані: (так/ні)   ___________________________________________
• панове: (так/ні)   ________________________________________
• добродію: (так/ні)   ______________________________________
• добродійко: (так/ні)   _____________________________________
• добродії: (так/ні)   _______________________________________
• товаришу: (так/ні)   ______________________________________
• товаришко: (так/ні)   _____________________________________
• товариші: (так/ні)  _______________________________________
• людоньки (або люди, людкове):   ___________________________

Ваш вік   __________________________________________________
стать   _____________________________________________________
рід професійних занять   ____________________________________
де Ви мешкаєте  ____________________________________________
звідки Ви родом   ___________________________________________
рідна мова   ________________________________________________
мова спілкування в родині  __________________________________

Продовж. додатка 9
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Додаток  10

Зразок алфавітної систематизації фактичного матеріалу 
до роботи «Типологія найменувань Ісуса Христа

і звертань до нього в молитвах»

Агнець Божий [5, с. 8; 8, с. 10, с. 15, с. 34]
Боголюдина [1, с. 6]
Богочоловік [4, с. 5; 6, с. 23, с. 40]
Боже Слово []
Викупитель []
Відкупитель []
Воплочене Слово []
Голова Церкви []
Друга Особа Божа []
Ізбавитель []
Назарянин []
Основоположник Церкви []
Помазаник Божий []
Світло від Світла []
Син Людський []
Син Чоловікий []
Слово Предвічне []
Христос Бог []
Цар Ізраїля []
Ягня []

(NB! Перша цифра – номер джерела, друга – сторінки).
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Додаток  11

Зразок тематичної систематизації
фактичного матеріалу до роботи 

«Типологія найменувань і звертань 
у релігійних текстах»

Ісус Христос
Друга Особа Божа [7, с. 10]; Син Бога Живого [5, с. 43]; Воплочене 

Слово [1, с. 5, 34]; Боже Слово []; Слово Предвічне []; Христос Бог []; 
Учитель []; Ягня []; Ізбавитель []; Відкупитель []; Викупитель []; Споку-
тувач []; Спаситель []; Спас []; Князь Миру []; Освободитель []; Богочо-
ловік []; Син Чоловічий []; Син Людський []; Боголюдина [];  Помазаник 
Божий []; Основоположник Церкви []; Голова Церкви []; Назарянин []; 
Цар Ізраїля []; Цар Небесний []; Утішитель []; Душа істини []; Владика 
життя []; Непереможний Воєвода []; пекла Переможець []; Милість без-
межна []; Сила непереможна []; Краса пресвітла []; Любов несказанна []; 
сердець наших Радість []; тіл наших Здоров’я []; Світло наше []; Син Да-
видів []; Бог істинний []; Агнець непорочний []; Пастир предивний []; Охо-
ронець в дитинстві нашім []; Опікун в юності нашій []; Похвала в старості 
нашій []; Надія у смерті нашій []; Життя після смерті нашої []; утіха на суді 
 Божому []; Бажання наше [].

Мати Божа
Діва Марія [1, с. 10, 23, 34]; Пречиста Діва Марія []; Пречиста []; 

Пріснодіва []; Богородиця []; Владичиця []; Цариця неба і землі []; 
 Богоневіста []; Світлоносна Покрова Небесна []; Всенепорочна, Благо-
датна Марія []; Невіста Невісная []; віра для тих, хто потребує мовчан-
ня []; початок чудес Христових []; ліствиця небесна, що нею зі йшов Бог []; 
парость нев’янучого віття []; плід нетлінного придбання []; нива, що ви-
рощує многопліддя щедрот []; трапеза, що носить достаток милостей []; 
приємне молитви кадило []; всього світу очищення []; благовоління Боже 
до смертних людей.
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Додаток  1 2

Індекс проаналізованих діалектизмів
у романі Віктора Лазарука «Світязь»

(«Діалектизми в систем ідіостилю Віктора Лазарука»)

багацько [33, 66]
баюра [25]
бекавка [31]
бензина [21]
бидло [27]
боввани [26, 37]
бортник [31]
бусолей [20]
вавки [43]
вденьки [48]
вельми [33]
верша [28]
вилекий [13]
висмаркатися [61]
відати [32]
вогники [34]
возиро [17]
ворожейки [17, 43]
все’дно [13, 66]
вужиська [43]
в хати [21]
гладишка [57]
Головосіка [62]
Громниці [44]
грузь [56]
гупелити [32]
дохтурі [14, 18, 32]
дощівка [43]
драглі [58]
жджарок [56]
жджер [26, 37]
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Додаток  1 3

Зразки виступів на конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт

Юлія Талашко, 10 клас
(2 місце на ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисті
науково-дослідницьких робіт, 2006 рік)

Лексико-семантичне поле «очі» 
в творах Григора Тютюнника

Високошановна пані голово, 
шановні члени журі, присутні!

Як відомо, в останні десятиліття в українському мовознавстві актуалі-
зувалися дослідження, присвячені функціонуванню найрізноманітніших 
мовних явищ усіх мовних рівнів. Однак основна увага зосереджена на лек-
сиці як найбільш динамічному рівні мовної організації, що найвиразніше 
відтворює особливості національно-мовної картини світу. Проблеми мовної 
картини світу досліджували Ніна Данилюк, Світлана Єрмоленко, Надія Со-
логуб, Лідія Лисиченко, Леся Ставицька, Світлана Горожанова та інші.

Актуальність нашого дослідження визначається важливістю вивчен-
ня одного з визначальних лексико-семантичних полів, які відображають 
особливості національної мовної картини світу українців.

З огляду на те, що лексико-семантичне поле «очі» дотепер не було 
об’єктом окремого лінгвістичного дослідження, наша робота нова. Якщо 
врахувати, що матеріалом дослідження обрано тексти художньої прози, 
як класичної, так і сучасної, хоча основну увагу зосереджено на творчості 
Григора Тютюнника, то цілком очевидно, що новим є і матеріал дослі-
дження. Крім того, метод лексико-семантичного поля, який використа-
но в дослідженні, дає можливість по-новому окреслити систему мовно- 
виразових засобів, типологічних контекстів, поєднаних із опорною лек-
семою «очі».

Метою роботи передбачено комплексне вивчення найуживаніших сло-
вовживань, поєднаних із лексемою «очі».

Мета роботи зумовила такі завдання:
1) з’ясувати обсяг лінгвістичних понять лексико-семантичного поля й 

мікрополя;
2) дослідити типологічні контексти функціонування лексеми «очі»;
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3) проаналізувати мовно-виразові засоби, утворені поєднанням із опор-
ною лексемою «очі»;

4) описати характерні лексико-граматичні моделі епітетних номінацій 
і порівняльних зворотів;

5) вивчити специфіку мовного портретування різних персонажів, зва-
жаючи на вікові й гендерні особливості;

6) прослідкувати зв’язок кваліфікативних номінацій і рис характеру 
персонажа.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних 
джерел, літератури й додатків.

У першому розділі з’ясовано найуживаніші лексико-семантичні поля 
української мови, досліджено поняття лексико-семантичного поля, групи, 
мікрополя, описано основні лексико-семантичні поля української мови: 
людина, земля, космос тощо. У структурі лексико-семантичного поля «лю-
дина», наприклад, виокремлені такі мікрополя (відповідно до назв сома-
тизмів): очі, руки, голова, ноги тощо. Цілком зрозуміло, що однією з най-
характерніших назв-соматизмів є очі. І це закономірно, бо очі, за Біблією, – 
світильник людської душі, а отже, посередництвом характеристик, вира-
жених у словосполученнях, опорною лексемою яких є очі, відтворюється 
не лише зовнішній, а й внутрішній світ людини. Інакше кажучи, лексема 
«очі» є одним із найвиразніших елементів мовного портретування.

Встановлено, що характеристика очей персонажа може здійснюватися 
трьома способами:

1) посередництвом авторської оцінки, наприклад: Дівчина прудко 
одвернулась, проте Ладко таки встиг побачити великі налякані й вод-
ночас лагідні очі, які бувають в слухняних сиріт і підстрелених пташок 
(Григір Тютюнник); Фокстер’єр подивився на нього (на Аркадія Петрови-
ча. – Ю. Т.) каправим оком, скочив на крісло і сів на свій обрубаний хвос-
тик (М. Коцюбинський); Карпо був широкий в плечах, з батьківськими 
карими гострими очима, з блідуватим лицем (І. Нечуй-Левицький);

2) через оцінку інших персонажів, наприклад: Шельмівська панна на-
вмисно втелющувала в мене свої зелені очі, розважаючись з того, що я млію 
під її поглядом (Б. Антоненко-Давидович); Коли в Палажки очі витрішку-
ваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. В Химки очі, як у сови (І. Нечуй-
Левицький); А оно дід Ганжа скніє під призьбою на ослінчику, спину вигнув 
досонця, на ціпок обіруч сперся і дивиться погаслими очима кудись у без-
вість понад вигоном, а чи бачить що – хтозна (Григір Тютюнник);

3) шляхом самохарактеристики, наприклад: Пожираючи пот вору 
гарячковими очима і нічого не бачачи, як маніяк пішов на неї всторч 
(Григір Тютюнник); А на картинах – на тій сливи намальовано сині, 

Продовж. додатка 13
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 великі, як воляче око, на тій груші червонобокі в листочках – і матерії 
(Григір  Тютюнник) (щоб детальніше ознайомитися з ілюстраціями 
до способів характеристики очей персонажів, зверніться, будь ласка, 
до додатка № 1).

У другому розділі зосереджено увагу на описі типологічних контек-
стів функціонування лексеми «очі», проаналізовано найуживаніші епітет-
ні номінації, порівняльні звороти, метафоричні вирази, властиві уснопо-
етичній традиції українців і прозовим текстам Григора Тютюнника. За-
уважимо, що опорна лексема «очі» має словотвірні (очі, оченята, очиська, 
очки, очиці) й лексичні варіанти (зір, погляд).

Як відомо, в текстах різних функціональних стилів із опорною лексе-
мою «очі» найчастіше вживаються такі епітетні номінації:

1) за кольором: барвисті, блакитні, зелені, карі, світлі, каштанові, 
червоні, чорні, яскраві;

2) за фізичним станом і характером погляду: блискучі, вилуплені, во-
логі, всевидющі, втомлені, гострі, плоскі, сливові, трикутні, широкі;

3) за враженням: ангельські, байдужі, благородні, веселі, вимогливі, 
горді, дикі, дитячі, добрі, життєрадісні, загадкові, здивовані, іронічні, 
козацькі, лагідні, мрійливі, мудрі, нахабні, огидні, ревниві, розумні, сміш-
ливі, теплі, уважні, хижі, чесні, швидкі, щирі.

З лексичним наповненням цих лексико-тематичних груп ви зможете 
детально ознайомитись, розглянувши таблицю № 1.

У фольклорі з опорною лексемою «очі» найчастіше вживані такі епі-
тетні номінації:

•  за кольором: карі, темні, сині, голубі;
•  за фізичним станом і характером погляду: каламутні, бистрі, чис-
ті, глибокі, гострі, блискучі;

•  за формою і контуром очей: великі, маленькі, здорові, круглі, 
розкриті;

•  за враженням: безтурботні, козацькі, допитливі, сміливі, радісні, 
звичайні.

Найуживаніші у фольклорних текстах такі епітетні й порівняльні зво-
роти: очі, як у барана; заячі очі; очі як у вовка; хитрі очі, як у лисиці; 
соколині очі, орлині очі; очі, як тернинки; фіалкові очі, волошкові очі, сма-
рагдові очі.

Спостережено, що у творах Григора Тютюнника опорна лексема «очі» 
поєднується найчастіше із такими епітетними номінаціями:

1) за формою: великі, густо-карі, гострі, опуклі, підведені, сливові, 
місячні, витріщені, круглі, широкі (зверніть, будь ласка, увагу на до-
даток № 2, на якому представлені інші поєднання опорної лексеми 
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«очі» та характерні для мовотворчості Григора Тютюнника епітетні 
номінації);

2) за кольором: сірі, блакитні, чорні, смоляні, просинюваті, зелені, 
карі, блискучі;

3) за фізичним станом і характером погляду: добрі, злі, винуваті, 
нещасні, бистрі, холодні, перелякані, сумні, сонні, розплющені, ясні;

4) за враженням і якісними характеристиками: розумні, сумні, лука-
ві, довірливі, дикуваті, циганські, щирі, змучені, серйозні.

Окремо можна вирізнити епітети, які поєднують кілька, здебільшо-
го – дві ознаки, як-от: сливові – це очі кольору сливи і формою подібні 
до слив, інакше кажучи, граматична якість таких прикметників двоком-
понентна, тобто вони можуть виконувати функцію і якісних, і відносних 
прикметників.

Найхарактерніші порівняльні звороти для ідіостилю Григора Тютюн-
ника: очі, як тернинки; волячі очі, як сливки; очі, неначе волошки. Встанов-
лено такі продуктивні моделі мовно-виразових засобів із лексемою «очі»:

1) епітетні, які утворені за моделлю:
а)  прикметник + іменник: сірі очі, пригаслі очі, холодні очі, лагідні 
очі, волячі очі (детальніше про різновиди продуктивних моде-
лей мовно-виразових засобів із лексемою «очі» представлено 
у додатку № 3, розданому вам);

б) дієприкметник + іменник: зморений очима; змучений очима;
2) метафоричні, утворені на основі:

а)  дієприслівник + іменник: обмацуючи очима, никаючи очима, бі-
гаючи очима;

б)  дієслово + іменник: широко розплющив очі, звів очі, сміється 
очима, никає очима, тікає очима;

в)  прислівник + дієслово + іменник: широко розплющив очі, невстрі-
ливо закліпало очицями.

До одиничних (непродуктивних) моделей мовно-виразових засобів із 
лексемою «очі» належать порівняльні:

а) іменник + сполучник + іменник: очі, як тернинки; очі, як соломинки.
У третьому розділі досліджено номінації, поєднані з опорною лексе-

мою «очі», як засіб мовного портретування, тобто як індикатор для ви-
яву внутрішніх і зовнішніх характеристик персонажів. Подивіться, будь 
ласка, на таблицю, в якій простежено особливості мовно-виразового 
портретування в оповіданні Григора Тютюнника «Дикий» та в пові-
сті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Звернімо увагу на очі 
Софійки: автор описує її очі: «як полохливі, змучені соромом, спокійні», 
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а головний герой твору Санько Бреуса порівнює їх «з двома великими тер-
нинами у туманці». На противагу Софійці, очі Санька порівнюються авто-
ром з двома краплями гарячої смоли, що свідчить про запальний характер 
героя, а сама Софійка зауважує, що смола в зіницях Санька закипає від-
разу. Крім того, в III розділі проаналізовано характерні епітетні номінації 
з огляду на гендерні й вікові характеристики, зокрема:

1)  у жінок – персонажів Григора Тютюнника – очі зморені нещасні, ши-
роко розплющені, перелякані, змучені, схвильовані, глибокі, лагідні;

2)  у чоловіків – очі бистрі, гострі, пригаслі, холодні, смутні, благород-
ні, суворі, непідкупні, печальні;

3)  у дівчат, дівчаток – очі молоді, юні, сором’язливі, блискучі, блакитні, 
довірливі, чорні, сміливі, веселі;

4)  у хлопців, хлопчиків – очі гарячі, відчайдушні, смолянисті, дикува-
ті, гордовиті, впевнені, полум’яні, неспокійні;

5)  у бабусь та дідусів – очі старечі, мудрі, беззахисні, зморшкуваті, 
віддані, співчутливі, досвідчені, суворі, щирі;

6)  у тварин – очі бистрі, віддані, перемінливі, щирі, правдиві, наївні, 
добрі (детальніше про специфіку епітетних номінації чоловіків, 
дівчат, хлопців, бабусь та дідусів, а також тварин представлено 
в додатку № 4).

У результаті дослідження встановлено, що:
1)  лексико-семантичне поле «очі» у творах Григора Тютюнника най-
частіше представлене опорною лексемою очі, рідше – око, оченята, 
очиці, очиська;

2)  продуктивними епітетними номінаціями, поєднаними з опорною 
лексемою «очі», можна вважати ті, які відтворюють враження та 
колір; менш уживані епітети, що відображають форму й фізичний 
стан очей;

3)  типологічні для творів Григора Тютюнника епітетні номінації та по-
рівняльні звороти з опорною лексемою «очі»;

4)  порівняльні звороти з цією лексемою здебільшого утворені за допо-
могою прийменників як, мов і сконструйовані на основі асоціатив-
них зв’язків із флоро- та фаунономенами;

5)  для індивідуального стилю Григора Тютюнника соматизм очі є, 
 передусім, засобом відтворення внутрішнього світу персонажа.

Дякую за увагу! 
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Вікторія Цюп’яшук, 11 клас
(3 місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт, 2006 рік)

Секція української мови

Асоціативний словник сучасного школяра

Вельмишановні члени журі, шановні присутні!

Як відомо, активізація досліджень різноманітних асоціацій і укладан-
ня на їх основі асоціативних словників припадає на другу полови-
ну XX ст. Зокрема, їх вивченням активно займалися російські вчені, 
наприклад, Олексій Леонтьєв, за редакцією якого вперше вийшов «Слов-
ник асоціативних норм російської мови» (М., 1977). Колектив росій-
ських авторів підготував також «Російський асоціативний словник» 
(у 2 т.) (М., 2002), «Слов’янський асоціативний словник: російська, 
білоруська, болгарська українська» (М., 2004). З-поміж найвагомі-
ших здобутків українського мовознавства в цьому напрямі можна назва-
ти праці Наталії Бутенко («Словник асоціативних норм української мови» 
(Львів, 1979), «Словник асоціативних означень іменників в українській 
мові» (Львів, 1989)). Важливість таких досліджень визначається тим, 
що вони дають можливість простежити специфіку національно-мовного 
світосприйняття конкретного мовця та індивідуального мовомислен-
ня. Цим і визначається актуальність нашої роботи. Оскільки об’єкт 
дослідження – асоціативний словник міського школяра з акцентом на ген-
дерні особливості, то саме цим і зумовлена передусім новизна роботи. 
Мовна особистість українських школярів з набором своїх специфіч-
них, етноментальних, асоціативно-вербальних, комунікативних кон-
стант мовної поведінки все ще мало вивчена. А отже, безсумнівно нова 
проблематика дослідження. Крім цього, в роботі застосовано також 
нову методику формування й аналізу асоціативних словників від-
повідно до тематичних блоків. Новий і матеріал дослідження, зібраний 
шляхом анкетування.

Метою наукової роботи передбачено дослідження системи асоціатив-
них реакцій сучасних школярів і встановлення зв’язків між словами-сти-
мулами та реакціями за різними тематичними блоками, а також створення 
на основі асоціативного експерименту матриць асоціативних реакцій.

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів та висновків.
У першому розділі «Специфіка асоціативних словників та їх структур-

но-семантична організація» основна увага зосереджена на з’ясуванні 
поняття асоціацій як об’єкта наукового вивчення в різних галузях знань. 
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Виокремлено обсяг цього поняття в психолінгвістиці, соціолінгвісти-
ці, а також у художньому мовленні. Крім того, описано специфіку асоці-
ативних словників та їх структурно-семантичну організацію.

У другому розділі «Типологія та індивідуальне в асоціативних реакці-
ях школярів» детально проаналізовано різновиди асоціативних експери-
ментів. Основна увага акцентована на вільному експерименті, який вико-
ристано для складання асоціативного словника школярів.

До експерименту були залучені учні 13–16 років Ковельської 
загальноосвітньої школи № 11, міської гімназії та навчально-виправної 
колонії. Асоціативний експеримент проводився вільно, без жод-
них обмежень інформантів, тобто на слово-стимул можна було відпо-
вісти будь-яким словом. Респондентам пропонувалася анонімна анке-
та, яка структурно складається з двох частин. Перша – інформація про 
респондента. Друга частина представлена чотирма тематичними блоками 
слів-стимулів. Прошу звернути увагу на дошку (зачитую блоки та їх на-
повнення).

За результатами анкетування укладено матриці асоціативних реакцій 
на слова-стимули. Пропоную вашій увазі розглянути таку матрицю, в якій 
зафіксовані числові дані реакцій культорологічного характеру. Прямий 
асоціативний тест передбачає встановлення зв’язків між словами-стиму-
лами та реакціями. Ці зв’язки ґрунтуються на основі двох категорій: 
логічні та граматичні реакції, логічні реакції в свою чергу поділяються 
на центральні та периферійні, а граматичні – на синтагматичні й пара-
дигматичні. Логічний з в ’ я з о к  м іж  с т имулом  т а  р е а кц і єю  – 
ц е  з в ’ я з о к  з а  зм і с том  (рушник – вишитий). Така асоціація є 
центральною логічною реакцією на стимул. Якщо зв’язок за змістом 
відсутній, то це периферійна реакція (рушник – віник). Широке поле 
центральних логічних асоціацій свідчить про логічне осмислення сло-
весного потоку та високий рівень семантичних зв’язків. Синтагматичний 
зв’язок – це зв’язок між різними граматичними категоріями (рушник – 
чистий). Парадигматичні реакції – це реакції в межах однієї грама-
тичної категорії (рушник – полотно). Збільшення синтагматичних 
реакцій свідчить про комплексність мислення, невміння категоризувати 
об’єкти на основі їхніх ознак. Парадигматичні реакції свідчать про 
обмежений тип мислення.

В процесі експерименту я послуговувалася матрицею, яку створив пси-
холог Клод Нобл, але в мене виникла необхідність доповнити його ма-
трицю новим елементом – «Реакції синтаксичного типу», адже багато 
респондентів, серед яких учні школи № 11 та гімназисти, дали асоціації 
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у вигляді синтаксичних одиниць. Це свідчить про високий розвиток емо-
ційної сфери опитаних та досконале мовлення нформаторів.

На таблицях №№ 2, 3, 4 показано структуру типів реакцій матриць 
усіх тематичних блоків. Наприклад, найменше периферійних реакцій 
у словах національно-державного блоку мають стимули гривня і партія. 
Найбільше логічних реакцій мають слова майбутнє і партія.

Спостережено, що кі л ь к і с т ь  а с оц і ат и вних  р е а кц і й  п е в -
ною  м і р ою  залежить від ступеня навченості. Зверніть, будь ласка, 
увагу на схему 1, яка відтворює кількісні параметри асоціативних полів: 
село, майбутнє, правило. Як бачимо, для учнів загальноосвітньої шко-
ли вони коливаю ться від 14 до 29, для школярів гімназії усі показники 
однотипні, а для юнаків навчально-виправної колонії вони нижчі й ви-
являють тенденцію до стабільності.

У результаті дослідження встановлено, що на форму асоціатив-
них реакцій впливають такі чинники: 1) гендер; 2) вік; 3) соціальний 
статус респондентів. Наприклад, типова реакція на слово-стимул пшени-
ця – хліб. Вона властива п’ятдесяти одному хлопцеві та двадцяти двом 
дівчатам. Лише дівчата асоціюють пшеницю із теплом і сонцем, що 
свідчить, зокрема, про образність їхнього мислення. Очевидно, типо-
ві саме для учнівського віку й реакції на слово-стимул майбутнє.Роз-
гляньте, будь ласка, запропоновані вам додатки. Асоціації на зразок капєц, 
капуста характерні лише для юнаків колонії.

Систематизувавши слова-реакції, які виникли в школярів на за про-
поновані вербальні стимули, можна виділити такі основні семантико-
стиліс тичні різновиди:

•  емоційно-експресивні, які передають ставлення людини до стиму-
лу: наприклад, рушник – гарний, урок – цікавий;

•  асоціації за суміжністю: наприклад, рушник – вода, Україна – держава;
•  конкретно-образні асоціації: наприклад, Ковель – парк ім. Тараса 
Шевченка, Волинь – мальовничий край;

•  етнокультурні: наприклад, Волинь – краса моя, Ковель – дім;
•  асоціації – предмети побутової сфери: наприклад, перерва – відпо-
чинок, вінок – кладовище;

•  асоціації ототожнення з суб’єктом: наприклад, президент – Ющенко , 
бандура – Шевченко;

•  асоціації – функціональні характеристики: наприклад, Тимошенко–
залізна леді, рушник – предмет гігієни.

Отже, посередництвом асоціацій можна простежити безпосередні й опо-
середковані домінанти індивідуального світосприйняття та мовомислення.

Дякую за увагу.
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Марія Рибак, 11 клас
(2 місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт, 2007 рік)

Ном інац і ї  д і т ей  в  укра ї н с ьк і й  мов і

Високошановні члени журі! Шановні присутні!

Одним із актуальних напрямів сучасної лінгвістики, як відомо, є оно-
масіологічні студії, тобто дослідження про особливості й способи номі-
нації й принципи називання. Номінації осіб, які утворюють одне із най-
вагоміших лексико-семантичних полів української лексики, неодноразово 
привертали увагу мовознавців. Зокрема, це праці Андрія Бурячка, Ольги 
Кровицької, Анатолія Мойсієнка, Лариси Павленко, Петра Білоусенка, 
 Галини Вокальчук, Григорія Аркушина, Стефанії Панцьо та ін.

Зокрема, дослідженням лексико-тематичних груп номінацій осіб 
за спорідненістю займався А. Бурячок. Активно досліджували також 
цей шар лексики в українській мові в синхронії та діахронії: О. Кро-
вицька, А. Мойсієнко, Л. Павленко, П. Білоусенко. Оказіональні, тобто 
індивідуально-авторські номени в поезії активно досліджує Г. Вокаль-
чук, а в публіцистиці – Л. Павленко. Діалектні особливості номінацій 
осіб, зокрема в західнополіських говірках, вивчають Г. Аркушин та 
С. Богдан, у лемківських діалектах С. Панцьо, Г. Шумицька, а назви 
осіб за спорідненістю в донецьких східностепових говірках – С. Тара-
сенкова. Ця проблема досліджувалася також на матеріалі інших мов, 
зокрема російської та білоруської О. М. Трубачовим, А. С. Бєлоусовою, 
А. Д. Юдиною, А. І. Басовою, Н. А. Лук’яновою, А. Мамраком.

Однак дотепер номінації дітей не були об’єктом окремого досліджен-
ня. Принагідно вони вивчалися в працях, присвячених категорії особи, 
проблемам словотвору номінацій осіб, а також у дослідженнях укра-
їнських звичаїв і обрядів, пов’язаних зі світом дитинства. Це, зокрема, 
дослідження Марка Грушевського, Євгена Грицака, Мирослава Стель-
маховича, а також в регіональних етнографічних розвідках. Власне цим 
і визначається передусім новизна нашої роботи. До того ж уперше здій-
снено спробу з’ясувати специфіку функціонування цих номенів у мовлен-
ні сучасних школярів навчальних закладів різних типів. Новою є також 
частково методика дослідження (оскільки крім описового, порівняльно-
го, гіпотетико-дедуктивного методів, узвичаєних для таких досліджень, 
в роботі використано і метод асоціативного експерименту та анкетуван-
ня для з’ясування активного використання відповідних номінацій дітей 
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у словнику сучасного школяра). Крім того, матеріал дослідження є також 
новим.

Актуальність роботи полягає в тому, що для сучасного розвитку мо-
вознавства особливо важливе функціональне вивчення синхронічних 
та діахронічних процесів різних лексико-семантичних груп лексики.

Метою дослідження передбачено з’ясування системи номінацій дітей 
у найвагоміших лексикографічних джерелах української мови (як літе-
ратурної, так і діалектної) та в усному мовленні і встановлення ступеня 
активності використання цієї системи сучасними мовцями певної вікової 
категорії.

Мета роботи зумовила такі основні завдання:
1)  визначити систему номенів дітей в лексикографічних джерелах 
української мови;

2)  дослідити основні лексико-семантичні поля номінацій дітей в укра-
їнській мові;

3)  описати лексико-семантичні групи найменувань дітей за внутрішні-
ми та зовнішніми характеристиками;

4)  вивчити варіанти цих номенів в літературній мові та діалектній;
5)  з’ясувати активність функціонування різних лексико-тематичних 
груп номінацій дітей у мовленні сучасних школярів.

Матеріал дослідження склали такі лексикографічні джерела: 
«Словник української мови» в 11-ти томах, словники Б. Грінченка, 
Є. Тимченка, словники діалектної мови: М. Корзонюка, М. Онишкеви-
ча, В. Чабаненка, Г. Аркушина, гуцульських, буковинських говірок, схід-
нослобожанських говірок, усне говіркове мовлення, а також результа-
ти анкетування, проведеного протягом 2005–2007 рр. серед школярів 
м. Луцька (гімназія № 21 ім. Михайла Кравчука і Волинський природ-
ничий ліцей), Івано-Франківщини та вихованців Ковельської виправно-
трудової колонії (всього 287 респондентів віком від 10 до 17 років).

Теоретичне значення роботи полягає в комплексному й систем-
ному вивченні номінацій дітей, які дотепер вивчалися мовознавцями 
лише принагідно, здебільшого як фактичний матеріал у досліджен-
нях номінацій осіб. У результаті аналізу систематизовано основні 
лексико-семантичні групи назв дітей, зафіксованих словниками літе-
ратурної та діалектної мов, простежено найуживаніші фонетичні, 
лексичні та словотвірні варіанти, з’ясовано реєстр цих номенів в ак-
тивному словнику сучасного школяра, а також встановлено динаміку 
їх використання в українських лексикографічних джерелах протягом 
ХХ століття.
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Практична цінність дослідження визначається можливістю вико-
ристання теоретичних спостережень та узагальнень на уроках укра-
їнської мови, зокрема, вивчаючи лексику, лексикографію, словотвір та 
особливості літературного та діалектного мовлення. Результатами 
проведеного анкетування серед учнів можуть скористатися шкільні 
психологи, класні керівники та батьки для формування навичок мов-
ної поведінки та культури спілкування. Системно представлений у до-
датках фактичний матеріал може стати основою сучасного лексико-
графічного опису відповідних номенів.

Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 
списків використаних джерел, інформаторів і використаної літератури 
та шести додатків.

Перший розділ «Найуживаніші лексико-семантичні поля назв 
 дітей» присвячено дослідженню найуживаніших лексико-семантичних 
полів номінацій дітей, з’ясуванню системи та варіантів цих номенів в лі-
тературній та діалектній мовах та в сучасному усному мовленні.

У другому розділі «Специфіка функціонування найменувань дітей  
у мовленні сучасних школярів» основна увага зосереджена на специ-
фіці функціонування найуживаніших номінацій, зокрема, досліджено 
ступінь обізнаності й використання узагальнених, одиничних, пестливих, 
згрубілих найменувань та найхарактерніших номенів різних лексико- 
семантичних груп полів.

Мікрополе ‘дитина’ – один із важливих структурно-семантичних еле-
ментів макрополя ‘людина’, яке традиційно об’єднує кілька мікрополів. 
У свою чергу, відповідно до гендерних і вікових рис, воно структуру-
ється на менші лексико-семантичні поля, зокрема: ‘хлопчик’: ‘дівчинка’, 
‘хлопець ’: ‘дівчина’ (зауважмо, що узагальнені номінації та назви немов-
лят, об’єднані також в окремі мікрополя, найчастіше позбавлені гендерної 
диференціації). А отже, мікрополе ‘дитина’, в основі якого лежить спільна 
семантична ознака, є способом особливого парадигматичного групуван-
ня слів із «взаємоперехресними множинами сем, що відображають пев-
ні площини дійсності» (Н. Данилюк). Для лексико-семантичного поля 
(далі – ЛСП) ‘дитина’ спільною ознакою є значення ‘маленька дівчинка 
або хлопчик’ (почасти ‘син або донька’ незалежно від віку).

Всі компоненти ЛСП можна розглядати видовими поняттями від-
носно родового ‘дитина’, які містять сему, спільну для поля.

Значення кожного компонента ЛСП є «набором чарунок, частина 
яких заповнена семами цього значення, а решта порожні, але кожна 
з цих чарунок призначена для певної семи (або будь-якої семи із певного 
класу)» (Н. Данилюк).
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Структуру ЛСП ‘дитина’ схематично можна представити таким чином:
1)  узагальнені назви (вік, стать тощо), вивченню яких було присвячене 
дослідження у 9 класі;

2)  зовнішні характеристики;
3)  внутрішні якості, на яких було зосереджено основну увагу в мину-
лорічному дослідженні;

4)  назви за родинними, етнічними стосунками тощо;
5)  вторинні назви, найчастіше вживані як апелятиви (звертання).
Комплексне вивчення особливостей структурно-семантичної дифе-

ренціації мікрополя ‘дитина’ в українській мові та основних тенденцій 
реалізації цієї системи в мовленні сучасних школярів дає підстави ствер-
джувати, що:

1. Лексико-семантичне поле ‘дитина’ в українській мові представлене 
розгалуженою системою синонімічних варіантів (фонетичних, лексичних, 
словотвірних), яка є результатом тривалого історичного розвитку і засвід-
чує її динамічний характер.

2. Структурно мікрополе ‘дитина’ об’єднує: а) узагальнені та одинич-
ні назви; б) зовнішні характеристики дитини; в) внутрішні якості дитини, 
г) назви за родинними та етнічними стосунками; ґ) вторинні назви, най-
частіше вживані як апелятиви.

3. Узагальнені назви дітей мають значну кількість лексичних та сло-
вотвірних варіантів, які вирізняються стилістичним маркуванням із до-
мінуванням позитивно забарвлених. Одиничні назви диференційовані 
за чинниками ‘стать’ і ‘вік’, напр.: хлоп’я і дівка, хлоп’ятко і дівчатко, 
дівчинка – дівчук – дівчина тощо.

4. Найбільш повним (і частотним!) в українській мові виявився сино-
німіко-варіативний ряд номінацій дітей за внутрішніми інтелектуально-
емоційно-фізичними ознаками (за нахилами, звичками, захопленнями, 
 інтересами, складом натури та характеру, за різноманітними властивостя-
ми, якостями та здібностями) – виокремлено 19 найуживаніших. Це, зокре-
ма, мікрополя ‘неслухняна’, ‘брудна’, ‘розумна’, ‘рухлива’ дитина тощо.

5. Номінації дітей за зовнішніми ознаками представлені значно мен-
шою кількістю варіантів. Найвиразніше структуровані 7 лексико-семан-
тичних полів, зокрема ‘зріст’ (висока-низька), ‘конституція’ (товста-худа).

6. Частина номінацій дітей має гендерну диференціацію (напри-
клад: белькотун  /  белькотунка, сплюх / сплюшка, плаксун / плаксунка, 
 мудрагель / мудрагелька, хорошyльчик / хорошyлька, збитошник / зби-
тошниця, мерзляк / мерзля), хоча значна кількість таких назв має катего-
рію спільного роду, незважаючи на формальні родові ознаки (наприклад: 
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соня, опецьок, тихоня, дзвіночок, вереда, бруднота, порося, забудько, 
 лежебока, маруда, чогокало). Іноді паралельно функціонують семантич-
но тотожні найменування чоловічого, жіночого, середнього родів (напри-
клад: замазура, замазуха, замазурисько, мазун, мазуха, мазя, мазунча), 
найчастіше це стосується субстантивів (наприклад: балуваний / -а, – е, кру-
чаний / -а, – е, випещений / -а, – е, плаксивий / -а, – е, викапусенький / -а, – е, 
гарахaтий / -а, – е).

Деякі назви мають виразну гендерну закріпленість. Скажімо, тарах-
тілка – питомо «дівчача» номінація, хоча гіпотетично вона може, очевид-
но, стосуватися й хлопчиків І навпаки – дрімайлик, момсик, упертюх узви-
чаєно «хлопчачі» назви. Зауважмо, що таких взаємозамін категорії роду 
в номінаціях дітей зафіксовано чимало, пор.: худеньку дівчинку здебіль-
шого називають стеблинка, бадилинка, а хлопчика – сухар, сухарик, тобто 
існує своєрідна диференціація найменувань за чинником ‘стать’.

7. Спостережено, що частина назв дітей вживана й щодо дорослих, 
тобто критерій вік відсутній (напр.: найменування пустомеля, боботyха, 
соня-моня, брехунка, брехуняка, змерзлючка, боягузка, роззява, ниряшись-
ко, хвалько тощо) однаковою мірою стосується і дітей, і дорослих.

Щоправда такі номінації нерідко мають різне стилістичне маркування 
щодо дітей/дорослих. Скажімо, кажучи про брудну дитину свинка, не ма-
ють на увазі тієї виразно негативної конотації (додаткового семантично-
го забарвлення), що наявна в ситуації спілкування з дорослими (до речі, 
нерідко із зовсім іншим значенням, бо так іменують не лише брудну, а й 
просто непорядну людину).

Однак, частина номінацій, хоч і можлива (потенційно) щодо наймену-
вань дорослих, але традиційно узвичаєна все ж таки в назвах дітей, напри-
клад: помічничка, розумниця, жабка, мазя, опецьок тощо.

8. Аналіз мовлення сучасних школярів засвідчив, що значна частина 
назв дітей архаїзувалася, тому була не відома респондентам. Встановлено 
виразну тенденцію щодо різновидів тлумачення запропонованих лексем-
номінацій дітей. Одна частина респондентів (кількісно більша) правильно 
реконструює семантичну структуру номінацій дітей, скажімо, опецьок – 
товста дитина, мудрагель – розумна. На противагу їм друга група (кількіс-
но менш представлена): 1) надає їм абсолютно нових значень, або 2) ак-
туалізує одне із можливих значень, або 3) сплутує з іншими словами, на-
приклад: опецьок – неакуратний; мізинчик – палець на нозі; крутько – той, 
що любить похвалитися перед іншими, крутий; вереда – череда;  мазій – 
 грізний; непосидюча дитина – крутелик; розумна – читець тощо.

9. Як свідчать результати анкетування, частина номенів дітей актив-
но вживана в мовленні сучасних школярів. До таких номінацій, зокрема, 
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 належать узагальнені назви дітей: діти, дітвора, дітлахи. З-поміж оди-
ничних найчастіше актуалізовані: дитина, дитя, дитинка. Деякі з цих 
назв відомі респондентам, проте не використовуються у спілкуванні 
( дітлашня, діточки, дітиська). Деякі майже не відомі: дітваки, дитинча.

10. Найчастіше вживані одиничні назви дітей – дитина, рідше – дитя, 
дитинка, дитятко, хоча респондентам відомі також інші узвичаєні в мов-
ленні українців номінації. Крім запропонованих у анкетах, школярі на-
звали лексеми, що входять до їхнього активного словника. Це, зокрема, 
літературно унормовані назви (маля, малятко, дитинча, дитинчаточко 
тощо), жаргонні (шпунт, шкєт, шльоц) та росіянізми (дєтка, дитьо). Такі 
відповіді свідчать про різну комунікативну поведінку школярів і їхні мов-
ні уподобання.

11. З-поміж узагальнених назв за статтю сучасні школярі надають пе-
ревагу номінаціям дівчата, дівчатка, хлопці, рідше – дівчаточка, хлоп-
чики, хлопчаки, дівки, парубки. Лексеми дівчатонька, дівчатка, хлоп’ята 
майже не відомі респондентам. Натомість у їхньому мовленні вживані 
стилістично марковані номінації дівчиноньки, дівочки, дівахи, братани, 
пацани, пацанчики, пацанюри, стрючки, штемпи, чуваки і навіть пейора-
тиви тьолки та клухі. Натомість респонденти з Івано-Франківщини назва-
ли як часто вживані позитивно забарвлені номени юнаки й козаки.

12. Для називання дівчат типологічними можна вважати номени дів-
чинка й дівчина, для хлопчиків – хлопець і хлопчик.

13. Пестливі номінації часто вживані сучасними дітьми, а отже, нале-
жать до продуктивних варіантів їхнього мовлення. Синонімічний ряд та-
ких найменувань коливається в межах 0–11 слововживань. Найактивніше, 
як стверджують результати анкетування, школярі використовують номі-
нації сонечко, зайчик і квітонько, хоча найбільш уживаною і найповніше 
представленою (82 варіанти та 36 лексем) є група фаунономенів. Загальна 
кількість слововживань 795 (середній коефіцієнт 4,25).

14. Згрубілі назви, яких, на думку дітей, потрібно уникати старшим 
(батькам, родичам, учителям), в основному відтворюють традиційну сис-
тему стилістично маркованих назв.

15. Стилістично марковані номінації, вживані в спілкуванні з дітьми 
батьками, дідусями-бабусями, вчителями й однолітками, засвідчують ви-
разне тяжіння до змін комунікативної поведінки мовців відповідно до їх-
нього емоційного стану. Зокрема, сердячись, мама-тато найчастіше 
використовують замість узвичаєних у ситуації голубливості демінутивів 
власних імен або їх усічених варіантів повні імена, замість пестливих 
флоро- та фаунономенів – згрубілі номінації.
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16. За твердженням респондентів, від родини вони найчастіше очіку-
ють уживання демінутивних варіантів їхнього імені або (рідше) звичного 
родинного прізвиська, від учителів – називання на повне ім’я, від одно-
літків – усічених форм власного імені, іноді – жаргонних.

17. Улюбленим іменем для сучасних дітей здебільшого є один із ней-
тральних чи позитивно маркованих варіантів їхнього імені, рідше – за-
гальні номінації-демінутиви. Це в основному узвичаєні найменування 
мами, друзів або інших членів родини, рідко – вчителів. Зауважмо, що 
інформатори назвали цілий ряд індивідуально увиразнених змінних варі-
антів, наприклад: Дінчик, Діася, Діанка, Леді Ді – Діана; Христик, Хрус-
тик, Хриська, Христюля – Христина; Ляся, Лясенька – Оля; Наз, Назік – 
Назар; Ірисик, Ірчик, Ірися – Ірина; Марічечко, Моня, Машулік – Марія; 
Софік, Софуля – Софія тощо.

18. Спостережено значну кількість рідковживаних оказіональних но-
мінацій, що доповнюють традиційні лексико-семантичні мікрополя, на-
приклад: дівулятко, дівулятка, дівчиняточко, хлопацюнчики, улюблене 
дитя – райське пташеня, боїться холоду – змерзуля, змерзлюха, розум-
на – мудрагелик, мудрунчик, багато говорить – тялапалко, щебетун, 
випещена – пістьоха, допитлива – цікавун, невихована – хаменя, рух-
лива – вертя, невсидько, лінива – ліник, ліногуз, брудна – брудько, нечу-
пара, захвеця, пацько, охайна – чепурниця, мовчазна – мовчазульчик, 
сором’язлива – сором’язливчик, хвальковита – тощо.

А отже, мікрополе ‘дитина’ представляє собою своєрідну структурно 
й семантично впорядковану динамічну й відкриту систему, яка відображає 
важливий елемент комунікативної взаємодії дітей і дорослих у сучасному 
мовному просторі українців.

Дякую за увагу!

(NB! Насиченим курсивом у тексті виступу Марії Рибак позначено 
 інформацію, якою можна скористатися, відповідаючи на запитання, 
уточнюючи певні положення – за часових можливостей.)

Продовж. додатка 13
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Додаток  1 4

Умови визначення результатів ІІІ етапу конкурсу
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 22.01.2013 р. № 44 
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

у 2012/2013 навчальному році»)

7.1. Визначення результатів ІІІ етапу конкурсу здійснюється за допо-
могою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, 
розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:
фактори – основні напрями діяльності; відповідають розділам конкур-

су: «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи», «Оцінювання 
навчальних досягнень з базової дисципліни» та «Захист науково-дослід-
ницької роботи»;

вагомість фактору – його частка у загальному показнику;
критерії – складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;
вагомість критерію – показує його пріоритет у складі фактору;
експертний бал – ступінь виконання вимог певного критерію.
7.2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оціню-

вання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:
«критерій відпрацьовано бездоганно» – 10 балів;
«критерій в цілому відповідає вимогам» – 9 балів;
«критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням» – 8 балів;
«критерій відповідає вимогам із зауваженнями» – 7 балів;
«критерій відповідає вимогам наполовину» – 5 балів;
«критерій мало відповідає вимогам» – 3 бали;
«критерій не відповідає вимогам» – 0 балів.
7.3. Значення фактору «Оцінювання навчальних досягнень з базової 

дисципліни» визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання 
завдань.

Значення факторів «Заочне оцінювання науково-дослідницької робо-
ти» та «Захист науково-дослідницької роботи» визначаються шляхом мно-
ження суми значень критеріїв на вагомість фактору.



184

Вагомості факторів 
моделі визначення результатів конкурсу:

№ Фактор

Відділення:

математики, фізики 
і астрономії, економіки, 
технічних, комп’ютерних 
наук, хімії та біології, 

наук про Землю, екології 
та аграрних наук 

історії, філософії та 
суспільствознавства, 
літературознавства, 

 фольклористики 
та мистецтвознавства,

мовознавства 

ваго мість
фактору

макси-
мальна 

сума балів

вагомість
фактору

макси-
мальна 

сума балів 

1. Оцінювання на-
вчальних досягнень 
з базової 
дисципліни

– 33 – 30

2. Заочне оціню вання 
науково- дослід ницької 
роботи

2,0 20 2,5 25

3. Захист науково-   
до слідницької роботи

4,7 47 4,5 45

Усього – 100 – 100

7.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.
Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін пе-

редбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.
<…>
7.4.2. У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літерату-

рознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасни-
ки виконують 9 завдань:

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів);
ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання зав-

дань з базової дисципліни, – 30 балів.
7.4.3. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у ви-

гляді тестів.
7.4.4. Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом 

трьох астрономічних годин.
<…>

Продовж. додатка 14
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Вагомості критеріїв
фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи»

для відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

(крім секції літературної творчості)

№ Критерій Вагомість 
критерію

1. Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість 
 постановки проблеми, мети та завдань дослідження

0,1

2. Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично 
 осмислювати використані джерела

0,2

3. Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, 
наявність елементів наукової новизни

0,3

4. Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних 0,2
5. Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність 

 поставленим завданням та меті дослідження
0,1

6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,1

Вагомості критеріїв
фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи»

для секції літературної творчості

№ Критерій Вагомість 
критерію 

1 Повнота розкриття теми та художніх образів 0,4
2 Оригінальність образно-художнього мислення 0,3
3 Власна творча неповторність 0,2
4 Грамотність викладу, культура оформлення 0,1

Для визначення значення фактору «Заочне оцінювання науково- дослід-
ницької роботи» необхідно:

1) визначити значення 1-ого критерію – помножити бал, виставлений 
членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв – таким самим чином;
3) знайти суму значень критеріїв;
4) визначити значення фактору – помножити суму значень критеріїв 

на вагомість цього фактору.
7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.
Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній сек-

ції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді 
на запитання – до 3 хвилин.

Продовж. додатка 14
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Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів 
робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначається журі за підсумками 
заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

<…>

Вагомості критеріїв
фактору «Захисту науково-дослідницької роботи»

для відділень історії, філософії та суспільствознавства,
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, 

мовознавства

№ Критерій Вагомість 
критерію

1. Аргументованість вибору теми дослідження 0,1
2. Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням осо-

бистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної 
проблеми

0,3

3. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення 
матеріалу

0,2

4. Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і 
змістовність заданих запитань)

0,2

5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,1
6. Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює 

основні результати дослідження (мультимедійна презентація, 
схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо)

0,1

Визначення значення фактору «Захист науково-дослідницької роботи» 
здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору «Заочне оцінюван-
ня науково-дослідницької роботи».

7.7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх 
розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів. 
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розді-
лах програми конкурсу, становить 100 балів.

<…>

Продовж. додатка 14
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Додаток  1 5

Основні вимоги 
до написання, оформлення та представлення
учнівських науково-дослідницьких робіт

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 
від 22.01.2013 р. № 44 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –

членів Малої академії наук України
у 2012/2013 навчальному році»; додаток 4)

1. Загальні положення
1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, 

які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, 
свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі 
дослідження, опанування ним методики експерименту.

Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам сек-
цій наукових відділень Малої академії наук України.

2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експеримен-
тальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень чи пошукової 
роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні на-
укові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення 
мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, від-
мінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та резуль-
тати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргу ментовано, 
без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тав тології.

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми 
(завдання), що вирішується.

3. До наукової роботи обов’язково додаються відгуки наукових керів-
ників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, 
спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науко-
вим керівником у відгуку.

4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: 
один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником 
під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються роботи, тема та зміст яких не відпові-
дають профілю секції; роботи, що були представлені в попередні роки та 
не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні 
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роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних ви-
сновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання нау ково-  до слід-
ницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних ета-
пах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без тез, відредагованих та 
оформлених відповідно до даних вимог.

2. Структура роботи
Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її еле-

ментами в порядку розташування є : титульний аркуш, тези, зміст, перелік 
умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, 
список використаних джерел, додатки (за необхідності).

3. Вимоги до змісту роботи
1. Титульний аркуш.
Титульний аркуш є першою сторінкою роботи <…>
2. Тези.
У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характерис-

тика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, 
актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються 
висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, 
по батькові автора; назва територіального відділення МАНУ; назва базо-
вого позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; насе-
лений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності – науковий 
ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3. Зміст.
Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та но-

мери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 
мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висно-
вків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відо-
бражати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необ-
  хідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також малові-
домі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається 
у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Продовж. додатка 15
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Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетково-
му порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення 
або терміни, праворуч – їх детальну розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення 
тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх роз-
шифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

5. Вступ.
У вступі коротко обґрунтовується актуальність і доцільність обраної 

теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи та 
зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається пе-
релік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи 
(теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропо-
новані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів 
від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, 
набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання 
результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для при-
кладних робіт – прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать спі-
вавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий вне-
сок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апро-
бацію її результатів (за наявності).

Обсяг вступу – 2–3 сторінки.
6. Основна частина.
Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів.
Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту роз-

ділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та 
обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розді-
лу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі 
наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні 
висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для на-
писання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не пови-
нен перевищувати 20 % обсягу основної частини), окреслюються основні 
етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які 
залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, 
наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про об-
сяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отрима-
ні результати, дається їх оцінка.
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Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю 
її розкривати.

7. Висновки.
Висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку на-

укової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу 
обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх са-
мостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити 
на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 
достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

8. Список використаних джерел.
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

який містить бібліографічні описи використаних джерел.
Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких спосо-

бів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуван-
ні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених 
у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1–84 «СИБИД. Библиографическое опи-
сание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 
3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 
3008–95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і пра-
вила оформлення».

Наприклад:
кни г а  т р ь ох  а вто р і в  оформлюється так: Дудюк Д. Л., Макси-

мов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. – Л.: 
Афіша, 2003. – 260 с.

з б і р ни к: Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчуван-
ня письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 
1998. – С. 149–180.

с т ат т я  і з  журн а л у: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбут-
нього//Науковий світ. – 2004. – № 2. – С. 2–6.

Ел е кт р онн і  джер е л а  оформлюються відповідно до загальних 
правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках піс-
ля назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: 
http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. «Голодомор 1932–1933 на Сватівщині». – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.
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По сил анн я  н а  с а й т и ,  порт а ли ,  І н т е рн е т -р е су р си  розмі-
щуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під за-
головком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

9. Додатки.
У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для 

повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: 
проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові табли-
ці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

4. Правила оформлення роботи
1. Загальні вимоги.
Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman 

текстового редактору Word (або Open Offi ce) розміру 14 на одному боці 
 аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.
Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15–20 (для гуманітарних 

напрямів 20–25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-до-
слідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних дже-
рел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст 
роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних 
та стилістичних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у сек-
ціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення 
російською мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іно-
земною мовою. Захист роботи також проводиться на іноземній мові.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починаєть-
ся з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими 
літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКО-
РОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИС-
ТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються ма-
ленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки 
пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзац-
ного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 
має дорівнювати 3–4 інтервалам.

2. Правила нумерації в роботі.
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 

формул подається арабськими цифрами без знака №.
Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, 

підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, 
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а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сто-
рінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки 
не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. 
ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка 
не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: (номер 
розділу). (номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, 
наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: (номер 
розділу). (номер підрозділу). (номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголо-
вок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.
Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» 

означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію 
не впли ває). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер

необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторін-
ки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (анало-
гічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад 
«Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньо-
му куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначен-
ням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового 
номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на на-
ступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті ро-
боти. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток 
має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. 
Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються 
словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Правила цитування та посилання на використані джерела.
Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посила-

тися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які вико-
ристовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. 
Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою 
кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, 
таблиць, формул із джерела.
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Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номе-
ром за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, на-
приклад, «… у працях [1–7]…».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилан-
ня на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться 
у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку вико-
ристаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового  
знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, 
розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постанов-
ку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворюва-
ти і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, 
речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторсько-
го тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається 
непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), 
при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилан-
ня на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номе-
ром ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули 
в дужках, наприклад «… у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово
«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «… у табл. 1.2».
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати ско-

рочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».
4. Правила оформлення формул.
Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання 

на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок звер-
ху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони 
громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується 
і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подають-
ся в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розта-
шовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мі-
нус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосе-
редньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значен-
ня кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. 
Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.
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Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні ниж-
нього рядка.

5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.
Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш на-

очного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Най-
частіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види 
ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графі-
ки, схеми, фотографії.

Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.
Назва ілюстрації розміщується відразу після її номеру, внизу.
Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово 

«Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розмі-
щується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симе-
трично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Приклад побудови таблиці
Таблиця 1.1

Назва таблиці

Головка

Рядки

Боковик Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки ¾ 
з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з вели-
ких, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. 
Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, 
щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису 
або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну 
сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», 
її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч 
пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, на-
приклад: «Продовж. табл. 1.2».
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Додаток  16

Зразок тез до науково-дослідницької роботи

Мікрополе ‘дитина’ в українській мові
(внутрішні та зовнішні характеристики)

Рибак Марія Юріївна, 
Волинська обласна МАН, Луцька гімназія № 21 
імені Михайла Кравчука, 11-В клас, м. Луцьк, 
Масицька Тетяна Євгеніївна, 
кандидат філологічних наук, доцент.

Номінації осіб, як одне із найвагоміших лексико-семантичних полів 
української лексики, як відомо, неодноразово привертали увагу україн-
ських мовознавців. Однак дотепер номінації дітей не були об’єктом окре-
мого дослідження, що й визначає його новизну. Метою роботи передбаче-
но комплексний аналіз усіх найменувань, що входять до мікрополя ‘дити-
на’. В результаті дослідження встановлено:

1. Мікрополе ‘дитина’ в українській мові представлене розгалуженою 
системою синонімічних (фонетичних, лексичних, словотвірних) варіантів 
номінацій дітей.

2. Найповніше структуровані лексико-семантичні поля назв дітей за внут-
рішніми характеристиками (виокремлено 19 найуживаніших).

3. Частина таких номінацій має гендерну диференціацію (наприклад: 
белькотун/белькотунка, сплюх/сплюшка та ін.), хоча значна кількість назв 
має категорію спільного роду, незважаючи на формальні родові ознаки 
(наприклад: соня, опецок, тихоня, дзвіночок).

4. Деякі назви дітей вживані й щодо дорослих, тобто критерій ‘вік’ для 
них відсутній (наприклад: найменування пустомеля, боботyха, змерзлюч-
ка, хвалько однаковою мірою стосуються і дітей, і дорослих).

5. Літературні найменування здебільшого мають говіркові відповідни-
ки, хоча деякі назви вживані лише в діалектному мовленні й відзначають-
ся більшою кількістю фонетичних, лексичних і словотвірних варіантів.

6. Назви дітей відзначаються виразною стилістичною диференціацією, 
однак визначальні позитивно забарвлені номінації. Найменування з нега-
тивним стилістичним маркуванням належать до периферії використання.

7. Українська мова протягом віків створила цілісну систему називання 
дітей, яка вичерпно й точно відтворює їхні зовнішні й внутрішні риси.



196

Додаток  17

Зразок анотації до наукової статті

Листи до Святого Миколая: 
структурно-семантична організація

У статті розглянуто типологію структурно-семантичної організації 
особливого тематичного різновиду епістолярних текстів: дитячих листів 
до Святого Миколая; з’ясовано чинники, що впливають на формування 
їх основних мовно-стильових ознак, досліджено гендерні особливості 
домінувальних компонентів. Встановлено типологічні етикетні одини-
ці, співвіднесені з різними композиційними частинами листів; детально 
описано специфіку адресації, найуживаніші варіанти апелятивів до Свя-
того Миколая, різновиди вітальних і прощальних виразів, а також основні 
моделі прохань, які можна вважати диференціювальними в семантичній 
структурі тексту.

Ключові слова: епістолярний текст, структурно-семантична організа-
ція, фактор адресата, Святий Миколай.
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Додаток  18

Зразки анотацій науково-дослідницьких робіт манівців

Фразеологізми як елемент індивідуальної мовотворчості
в романі Уласа Самчука «Світязь»

• ретроспективна анотація
У роботі проаналізовано основні різновиди фразеологічних одиниць, 

подано комплексний аналіз їх структурно-семантичної організації, а та-
кож – індивідуально-увиразнені трансформації узуальних фразеологізмів; 
з’ясовано функції та стилістичний статус регіонально окреслених фразе-
ологічних одиниць.

Семантико-граматична характеристика 
перформативних одиниць сучасної української 

історичної прози
• проспективна анотація
Метою наукового дослідження передбачено семантико-граматичний 

опис перформативних дієслів історичної прози. Основна увага буде зосе-
реджена на особливостях функціонування найбільш уживаних транспози-
тивних перформативних конструкцій в історичному тексті.
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Додаток  19

Орієнтовна програма спецкурсу 
«Основи наукових досліджень»

Волинська обласна Мала академія наук
Науково-методологічна лабораторія

Робоча навчальна програма спецкурсу
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Луцьк – 2011
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливий аспект фахової підготовки слухача Малої академія наук –
формування його наукової компетентності, що передбачає ознайомлення 
зі специфікою наукової діяльності та її різновидами, орієнтацію в акту-
альних напрямах сучасних наукових досліджень, володіння термінологією 
відповідної галузі знань і науковим стилем викладу інформації, методами, 
методикою та методологією науково-дослідницької роботи, вміння реалі-
зувати теоретичні знання в підготовці й написанні науково-дослідницької 
роботи й інших текстів, безпосередньо пов’язаних із науковою діяльністю 
манівців.

Спецкурс «Основи наукових досліджень» передбачає ознайомлення 
слухачів Малої академії наук із найважливішими питаннями, що стосу-
ються теоретичних засад організації наукових досліджень, і їх підготовку 
до написання перших наукових досліджень, які згодом цілком закономір-
но можуть продовжитися в курсових, дипломних і магістерських роботах.

Мета спецкурсу – дати слухачам Малої академії наук теоретичні зна-
ння про специфіку наукових досліджень і сформувати практичні навички 
щодо їх написання.

Завдання спецкурсу:
•  ознайомити школярів зі специфікою наукової діяльності;
•  дати основні теоретичні знання про особливості наукового стилю, 
його жанрову своєрідність і вимоги щодо структурно-семантичної 
організації різних типів наукових текстів;

•  допомогти визначити актуальні напрями досліджень у різних галузях 
сучасної української науки;

•  окреслити коло пріоритетної тематики наукових досліджень;
•  визначити найуживаніші загальнонаукові та спеціальні методи на-
укових досліджень і навчити застосовувати їх у відповідних галузях 
наукових знань;

•  навчити слухачів методики збирання й опрацювання теоретичної ін-
формації та фактичного матеріалу;

•  сформувати вміння оформляти бібліографію відповідно до прийня-
тих вимог, а також практичні навички наукового викладу інформації 
й створення конкретних наукових текстів.

Продовж. додатка 19
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Слухачі повинні знати:
•  специфіку науково-дослідницької діяльності;
•  актуальні напрями досліджень у відповідній галузі наукових знань;
•  загальнонаукові й спеціальні методи й методику наукових досліджень;
•  особливості планування й організації науково-дослідницької діяль-
ності слухача МАН;

•  методику збирання фактичного матеріалу і його систематизації;
•  методику збирання теоретичної інформації та її опрацювання;
•  диференційні ознаки наукового викладу інформації, метамову певної 
галузі знань;

•  основні вимоги щодо оформлення й структурно-семантичної органі-
зації науково-дослідницьої роботи й інших текстів, пов’язаних із на-
уковою діяльністю слухачів МАН (тези, анотація, відгук, рецензія, 
наукова доповідь, повідомлення);

•  специфіку підготовки й представлення наукового дослідження 
до захисту;

•  засоби результативного виступу на конкурсі-захисті науково-дослід-
ницьких робіт.

Слухачі повинні вміти:
•  сформулювати тему наукового дослідження відповідно до його жан-
рового статусу;

•  використовувати методи й методику аналізу відповідно до теми 
до  слідження;

•  вибирати оптимальну джерельну базу;
•  збирати й систематизувати фактичний матеріал;
•  добирати й опрацьовувати наукову літературу;
•  структурувати вступну, основну й висновкові частини наукової 
роботи;

•  висловлювати думку науковим стилем;
•  доречно цитувати, покликатися на міркування інших, систематизу-
вати погляди різних учених на конкретну проблему, вміти коректно 
полемізувати й висловлювати власну точку зору;

•  оформлювати бібліографію відповідно до чинних вимог;
•  оптимально добирати способи унаочнення дослідження на захисті;
•  підготувати текст виступу і наукове дослідження до захисту.

Продовж. додатка 19



202

СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ

Тема
Кількість годин, відведених на:

лекції практичні 
заняття

самостійну 
роботу

індивідуальну 
роботу

Змістовий модуль І. Специфіка науково-дослідницької діяльності, 
методи й методика наукових досліджень
Вступ. Предмет, завдання 
і структура спецкурсу
Тема 1. Специфіка науково- 
дослідницької діяльності

2

Тема 2. Актуальні напрями 
досліджень

2 2

Тема 3. Вибір і обґрунтування те-
ми дослідження, її формулювання

2 2

Тема 4. Методологія, методи 
й методики наукового 
дослідження

2

Змістовий модуль ІІ. Планування роботи й основні вимоги щодо 
структурно-семантичної організації та оформлення наукового дослідження
Тема 5. Планування роботи. 
Збирання теоретичної інформації

2 4 8

Тема 6. Бібліографія в науково-
му дослідженні: основні вимоги 
до її оформлення. Покликання 
в науковому тексті. Етика в науці

2 2

Тема 7. Джерела фактичного 
матеріалу наукового дослідження

2 2 4 10

Тема 8. Стиль наукового 
викладу інформації. Основні 
жанри наукового стилю та їх 
диференційні ознаки. 
Метамова дослідження. 
Графічна метамова. Додатки

2

Тема 9. Особливості структурно-
семантичної організації 
науково-дослідницької роботи

2 4 4

Тема 10. Мовностилістичні оз-
наки вторинних наукових текстів

2 2

Тема 11. Захист науково- 
дослід ницької роботи

4 4 4 4

Всього годин 24 16 16 4
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗМІСТОВИХ  БЛОКІВ

ВСТУП

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ.

ЗМІСТОВИЙ БЛОК І. Специфіка науково-дослідницької діяльно-
сті, методи й методика наукових досліджень

ТЕМА 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності
Наука як особлива сфера людської діяльності. Поняття науки та її 

функцій. Різновиди наукової діяльності. Специфіка наукової комунікації. 
Етика в науці. Наукові школи. Науково-дослідницька діяльність школярів.

ТЕМА 2. Актуальні напрями досліджень
Поняття «напрям» і «проблематика» наукового дослідження, їх спів-

відношення. Особливості сучасного етапу розвитку наукових досліджень. 
Поняття актуальності наукових досліджень. Пошук пріоритетних напря-
мів сучасних наукових досліджень у різних галузях знань і їх перспектив-
ність у майбутньому.

ТЕМА 3. Вибір і обґрунтування теми дослідження, її формулювання
Вибір теми наукового дослідження. Співвідношення теми, проблема-

тики дослідження й перспективного напряму в науці. Особливості струк-
турно-семантичної організації назв у науковому тексті. Вплив підстилю 
та жанру на формулювання назви.

ТЕМА 4. Методологія, методи й методики наукового дослідження
Поняття «методології», «методу» й «методики» наукового дослідження. 

Загальнонаукові (історичний, термінологічний, функціональний, системний, 
когнітивний, моделювання, кількісно-якісні та ін.) і спеціальні (конкретно-
наукові) методи дослідження. Первинні, вторинні та верифікаційні методи. 
Логіко-аналітичні, візуальні, експериментально-ігрові, математичні методи. 
Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Інтерв’ювання та спостере-
ження як методи наукового дослідження. Сутність і принципи застосування 
порівняльно-історичного, гіпотетико-дедуктивного та описового методів.

Системний підхід у використанні методів наукового дослідження. 
 Вибір оптимальних методів у конкретних наукових дослідженнях.

ЗМІСТОВИЙ БЛОК ІІ. Планування роботи й основні вимоги 
щодо структурно-семантичної організації та оформлення наукового 
дослідження

ТЕМА 5. Планування роботи. Збирання теоретичної інформації
Послідовність етапів виконання наукового дослідження, оптимальне 

планування роботи. Джерела теоретичної інформації. Методика збирання 
теоретичної інформації. Особливості опрацювання наукової літератури.
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ТЕМА 6. Бібліографія в науковому дослідженні: основні вимоги до її 
оформлення. Покликання в науковому тексті. Етика в науці

Поняття «бібліографія», способи її подання в різних наукових дослі-
дженнях (алфавітний, хронологічний, тематичний, в порядку згадування 
джерел). Структура бібліографічного опису. Загальноприйняті скорочен-
ня в бібліографічних описах. Основні вимоги до оформлення бібліогра-
фії в наукових працях. Найважливіші бібліографічні джерела й основні 
періодичні видання. Цитування. Різновиди покликань у науковому тексті. 
Правила оформлення різних видів покликань. Різновиди приміток. По-
кликання й етика в науці.

ТЕМА 7. Джерела фактичного матеріалу наукового дослідження
Різновиди джерельної бази наукових досліджень. Вибір оптимальних 

джерел фактичного матеріалу. Методика збирання фактичної інформації, 
її систематизація, оформлення і способи представлення в науковому тексті.

ТЕМА 8. Стиль наукового викладу інформації. Основні жанри на-
укового стилю та їх диференційні ознаки. Метамова дослідження. 
Графічна метамова. Додатки

Функціональний стиль наукової прози, його підстилі та жанри. Дифе-
ренційні ознаки наукового стилю сучасної української мови. Поняття 
«структури» та «комунікативної структури» наукового тексту. Загальне 
поняття про метамову в науковому тексті. Правила оформлення таблиць, 
схем, графіків. Різновиди додатків у наукових дослідженнях.

ТЕМА 9. Особливості структурно-семантичної організації науко-
во-дослідницької роботи

Особливості композиції науково-дослідницької роботи. Правила оформ-
лення титульної сторінки та змісту роботи. Композиція вступної частини. 
Структурно-семантична організація основної частини. Специфіка напи-
сання висновкової частини. Список використаних джерел та їх умовних 
скорочень.

ТЕМА 10. Мовностилістичні ознаки вторинних наукових текстів
Поняття первинних і вторинних наукових текстів. Диференційні озна-

ки вторинних наукових текстів. Основні вимоги щодо написання анота-
цій, тез, відгуків і рецензій.

ТЕМА 11. Захист науково-дослідницької роботи
Етапи підготовки до захисту науково-дослідницької роботи. Структур-

но-семантична організація тексту виступу на захисті. Особливості усного 
наукового мовлення. Роль невербальних засобів у прилюдних виступах. 
Використання різних видів унаочнення на захисті.
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ТЕМАТИКА  ЛЕКЦІЙНИХ  ЗАНЯТЬ

ЛЕКЦІЯ 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності
1. Предмет, завдання і структура спецкурсу.
2. Наука як особлива сфера людської діяльності.
3. Поняття науки та її функцій.
4. Різновиди наукової діяльності.
5. Специфіка наукової комунікації. Етика в науці. Наукові школи.
6. Науково-дослідницька діяльність слухачів МАН.
Література:
1. Арыдин В. М. Научно-исследовательская работа студентов / В. М. Ары -

дин, Г. А. Атанов // Учебная деятельность студентов : справ. пособие. – До-
нецк, 2000. – С. 41–47.

2. Балагура Т. Наукова робота учнів – міф чи реальність? / Т. Балагу-
ра // Укр. мова й л-ра. в сер. шк. – 2004. – № 2. – С. 96–101.

3. Крушельницька О. В. Організація науково-дослідної роботи в Украї-
ні / О. В. Крушельницька // Методологія та організація наукових дослі-
джень : навч. посіб. – К., 2003. – С. 58–71.

4. Лазар М. Г. Этика науки : философско-социологические аспекты со-
отношения науки и морали / М. Г. Лазар. – Л.  : Изд-во Ленингр. ун-та, 
1985. – 127 с.

5. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 
школі : навч. посібн. / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

6. Чеховська Л. Шлях до духовної людини – через формування куль-
турної особистості / Л. Чеховська // Укр. мова й л-ра. в сер. шк. – 2003. – 
№ 1. – С. 121–128.

7. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підруч. – 3-тє вид., стереотип. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 
К. : Знання-Прес, 2003. – С. 11–53.

ЛЕКЦІЯ 2. Актуальні напрями досліджень
1. Поняття «напрям» і «проблематика» наукового дослідження, їх спів-

 відношення.
2. Особливості сучасного етапу розвитку наукових досліджень.
3. Поняття актуальності наукових досліджень.
4. Пріоритетні напрями сучасних наукових досліджень у різних галу-

зях знань і їх перспективність у майбутньому.
Література:
1. Богдан С. К. Перспективні напрями сучасних лінгвістичних дослі-

джень / С. К. Богдан. – Луцьк, 2000. – 16 с.
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2. Дуличенко А. Д. О перспективах лингвистики ХХІ века / А. Д. Дуличен-
ко // Вестник Москов. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1996. – № 5. – С. 124–131.

3. П’ятницька-Познякова І. С. Основні види наукових досліджень 
у вищій школі / І. С. П’ятницька-Познякова // Основи наукових дослі-
джень у вищій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2003. – 
Розд. 2. – С. 44–77.

4. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітич-
ний огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.

5. Чекаловець В. І. Наукова новизна в економічних дослідженнях // 
В. І. Чека ловець, М. І. Котлубай // Бюлетень ВАК України. – 2002. – № 10. – 
С. 34–37.

ЛЕКЦІЯ 3. Вибір і обґрунтування теми дослідження, її формулювання
1. Вибір і затвердження теми наукового дослідження.
2. Співвідношення теми, проблематики дослідження й напряму в науці.
3. Особливості структурно-семантичної організації назв у науковому тексті.
4. Вплив підстилю і жанру на формулювання назви.
Література:
1. Богдан С. К. Десять порад юному науковцю : 1. Як сформулювати 

назву в науковому дослідженні / С. К. Богдан. – Луцьк, 2007. – 16 с.
2. Грушко И. М. Выбор темы, формирование задач научных исследова-

ний / И. М. Грушко, В. М. Сиденко // Основы научных исследований : учеб. 
пособие для студентов техн. вузов. – 3-е изд. – Х., 1983. – Гл. 2. –С. 27–46.

3. Лудченко А. А. Формирование темы и задач исследования / А. А. Луд-
ченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Основы научных исследований : 
учеб. пособие. – К., 2000. – С. 26–35.

4. Мороз І. В. Вибір і затвердження теми / І. В. Мороз // Структура ди-
пломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення 
і захисту : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. – К., 1997. – Розд. 1.– С. 4–7.

5. Сиденко В. М. Выбор темы, формирование цели и задач научных ис-
следований / В. М. Сиденко, И. М. Грушко // Основы научных исследова-
ний : учеб. пособие для студ. вузов. – Х. : Вища шк., 1978. – Гл. 2. – С. 24–42.

ЛЕКЦІЯ 4. Методологія, метод і методики наукового дослідження
1. Поняття «методології», «методу» й «методики» наукового дослі дження.
2. Загальнонаукові й спеціальні методи дослідження.
3. Теоретичні та емпіричні методи дослідження.
4. Системний підхід у використанні методів наукового дослідження.
5. Вибір оптимальних методів і методик у конкретних наукових 

дослідженнях.
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Література:
1. Грушко И. М. Методы теоретических исследований / И. М. Грушко, 

В. М. Сиденко // Основы научных исследований : учеб. пособие для сту-
дентов техн. вузов. – 3-е изд. – Х., 1983. – Гл. 3. – С. 46–93.

2. Грушко И. М. Методы экспериментальных исследований / И. М. Груш-
ко, В. М. Сиденко // Основы научных исследований : учеб. пособие для сту-
дентов техн. вузов. – 3-е изд. – Х., 1983. – Гл. 4. – С. 93–145.

3. Кринецкий И. И. Методика научных исследований / И. И. Кринецкий // 
Основы научных исследований : учеб. пособие для студентов вузов. – К. ; 
О., 1981. – Разд. 2. – С. 71–183.

4. Крушельницька О. В. Основні методи наукових досліджень та їх ха-
рактеристика / О. В. Крушельницька // Методологія та організація науко-
вих досліджень : навч. посіб. – К., 2003. – С. 58–90.

5. Кузин Ф. А. Общая методология научного творчества / Ф. А. Кузин // 
Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления 
и порядок защиты : практ. пособие для студентов-магистров. – М., 1997. – 
С. 7–35.

6. Лудченко А. А. Анализ теоретико-экспериментальных исследований 
и формирование выводов и предложений / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, 
Т. А. Примак // Основы научных исследований : учеб. пособие. – К., 2000. – 
С. 75–78.

7. Лудченко А. А. Методология теоретических исследований / А. А. Луд -
ченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак // Основы научных исследований : учеб. 
пособие. – К., 2000. – С. 47–75.

8. Методологические основы научного познания и творчества // Основы 
научных исследований : учеб. для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Груш-
ко, В. В. Попов [и др.]. – М., 1989. – Гл. 3. – С. 44–79.

9. Мочерний С. Поняття «методології» та його структура / С. Мочер-
ний // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 58–82.

10. Струманський В. П. Методологія і методика історико-педагогічно-
го дослідження / В. П. Струманський // Педагогіка і психологія. – 1996. – 
№ 2. – С. 141–146.

11. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / П. Фейер-
абенд ; пер. с англ. и нем. А. А. Никифорова ; общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нар-
ского. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

12. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 54–79.
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ЛЕКЦІЯ 5. Планування роботи. Збирання теоретичної інформації 
та її опрацювання

1. Послідовність етапів виконання наукового дослідження, оптимальне 
планування роботи.

2. Джерела теоретичної інформації.
3. Методика збирання теоретичної інформації.
4. Особливості опрацювання наукової літератури.
Література:
1. Богдан С. К. Методика опрацювання наукової літератури з мово-

знавства : методичні рекомендації для керівників та слухачів секції україн-
ської мови МАН / С. К. Богдан. – Луцьк, 2004. – 20 с.

2. Грушко И. М. Организация и планирование научных исследо ваний / 
И. М. Грушко, В. М. Сиденко // Основы научных исследова ний : учеб. по-
собие для студентов техн. вузов. – 3-е изд. – Х., 1983. – Гл. 9. – С. 199–222.

3. Дикий Н. А. Планирование и эффективность научных исследова ний / 
Н. А. Дикий, А. А. Халатов // Основы научных исследований : Теплоэнер-
гетика / под ред. Г. М. Доброва. – К., 1985. – С. 200–220.

4. Заболотний О. Як знаходити знання? (Організація науково-пошу-
кової дослідницької діяльності учнівської молоді) / О. Заболотний // Укр. 
мова й л-ра. в сер. шк. – 2003. – № 2. – С. 95–107.

5. Зміст і особливості виконання розділів дипломного проекту (магіс-
терської роботи) // Менеджмент організацій : методи виконання випуск-
них робіт : навч. посіб. / за ред. Й. М. Петровича ; Нац. ун-т «Львів. полі-
техніка». – Львів, 2000. – Розд. 4. – С. 21–30.

6. Кринецкий И. И. Технология научных исследований / И. И. Кринец-
кий // Основы научных исследований : учеб. пособие для студ. вузов. – К. ; 
О., 1981. – Разд. 3. – С. 183–206.

7. Крушельницька О. В. Вибір, етапи та економічна ефективність на-
укового дослідження / О. В. Крушельницька // Методологія та організація 
наукових досліджень : навч. посіб. – К., 2003. – С. 90–108.

8. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / 
Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 9–114.

9. П’ятницька-Позднякова І. С. Структура та зміст етапів дослідниць-
кої роботи студента / І. С. П’ятницька-Позднякова // Основи наукових до-
сліджень у вищій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2003. – 
Розд. 3. – С. 77–106.

ЛЕКЦІЯ 6. Бібліографія в науковому дослідженні: основні вимоги 
до її оформлення

1. Поняття «бібліографія», способи її подання в різних наукових дослі -
дженнях.
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2. Структура бібліографічного опису.
3. Основні вимоги до оформлення бібліографії в наукових працях.
4. Найважливіші бібліографічні джерела. Основні періодичні видання.
5. Цитування, різновиди покликань і приміток у науковому тексті та 

правила їх оформлення.
6. Покликання й етика в науці.
Література:
1. Бібліографічний опис документів : загальні вимоги і правила скла -

дання : методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 2008. – 18 с.
2. Білуха М. Т. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у науко-

вих дослідженнях / М. Т. Білуха // Основи наукових досліджень : підруч-
ник. – К., 1997. – С. 217–232.

3. Мороз І. В. Робота з літературними джерелами та бібліографічний 
опис / І. В. Мороз // Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимо-
ги до їх написання, оформлення і захисту : навч. посіб. для студ. пед. навч. 
закл. – К., 1997. – Розд. 4. – С. 25–30.

4. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / 
М. М. Романюк. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.

ЛЕКЦІЯ 7. Джерела фактичного матеріалу наукового дослідження
1. Різновиди джерельної бази наукових досліджень.
2. Вибір оптимальних джерел фактичного матеріалу.
3. Методика збирання фактичної інформації, її систематизація, оформ-

лення й способи представлення в науковому тексті.
Література:
1. Богдан С. К. Джерела й методика збору та впорядкування фактич-

ного матеріалу з мовознавства : методичні матеріали для слухачів секції 
української мови / С. К. Богдан. – Луцьк, 2002. – 30 с.

2. Шейко В. М. Організація і проведення соціологічних досліджень / 
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко // Організація та методика науково-до-
слідницької діяльності : підручник. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання-Прес, 
2003. – С. 80–116.

ЛЕКЦІЯ 8. Стиль наукового викладу інформації
1. Функціональний стиль наукової прози, його підстилі та жанри.
2. Диференційні ознаки наукового стилю сучасної української мови.
3. Поняття «структури» та «комунікативної структури» наукового тексту.
4. Загальне поняття про метамову в науковому тексті.
5. Правила оформлення таблиць, схем, графіків.
6. Різновиди додатків у наукових дослідженнях.
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Література:
1. Зелінська Н. В. «Який він, науковий стиль?» / Н. В. Зелінська // Куль-

тура слова. – К., 1990. – Вип. 38. – С. 13–17.
2. Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова : (Українська науко-

ва література ХІХ – початку ХХ ст.) / Н. В. Зелінська. – Львів, 2003. – 351 с.
3. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної 

мови : Структура наукового тексту / А. П. Коваль. – К. : Вид-во Київ. ун-ту 
«Вища школа», 1970. – 306 с.

4. Непийвода Н. Ф. Мова науково-технічної літератури (функціональ-
но-стилістичний аспект) / Н. Ф. Непийвода. – К., 1997. – 303 с.

5. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / 
Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 9–28.

6. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, 
Г. П. Мацько. – Львів : Світ, 1994. – 215 с.

7. Пещак М. М. Розвиток давньоруського і староукраїнського науково-
го тексту / М. М. Пещак. – К., 1994. – 270 с.

8. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Поно-
марів. – К. : Либідь, 1992. – С. 9–12.

9. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 199–222, 263–291.

ЛЕКЦІЯ 9. Особливості структурно-семантичної організації на-
уково-дослідницької роботи

1. Особливості композиції науково-дослідницької роботи.
2. Правила оформлення титульної сторінки та змісту роботи.
3. Композиція вступної частини.
4. Структурно-семантична організація основної частини.
5. Специфіка написання висновкової частини.
6. Список використаних джерел та їх умовних скорочень.
Література:
1. Герасимов И. Г. Структура научного исследования : (Философский 

анализ познавательной деятельности в науке) / И. Г. Герасимов. – М. : 
Мысль, 1985. – 215 с.

2. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної 
мови : Структура наукового тексту / А. П. Коваль. – К. : Вид-во Київ. ун-ту 
«Вища школа», 1970. – 306 с.

3. Сиденко В. М. Анализ и оформление научных исследований / В. М. Си-
денко, И. М. Грушко // Основы научных исследований : учеб. пособ. для 
студ. вузов. – Х. : Вища шк., 1978. – Гл. 5. – С. 159–166.
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4. Цехмістрова Г. С. Курсова, дипломна, магістерська роботи : напи-
сання, оформлення, захист / Г. С. Цехмістрова // Основи наукових дослі-
джень : навч. посіб. – К., 2003. – С. 13–182.

5. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 117–137, 173–198.

ЛЕКЦІЯ 10.  Мовностилістичні ознаки вторинних наукових текстів
1. Поняття первинних і вторинних наукових текстів.
2. Диференційні ознаки вторинних наукових текстів.
3. Основні вимоги щодо написання анотацій, тез, відгуків і рецензій.
Література:
1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / 

Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 115–275.
2. Тези докторських і кандидатських дисертацій, узгоджені з координа-

цією наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні // Пе-
дагогічна газета. – 2003. – Берез. (№ 3). – С. 5.

3. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 222, 278–291.

ЛЕКЦІЯ 11–12.  Захист науково-дослідницької роботи
1. Етапи підготовки до захисту науково-дослідницької роботи.
2. Структурно-семантична організація тексту виступу на захисті.
3. Особливості усного наукового мовлення.
4. Роль невербальних засобів у прилюдних виступах.
5. Використання різних видів унаочнення на захисті.
Література:
1. Богдан С. К. Як підготувати роботу до захисту / С. К. Богдан. – Луцьк, 

2004. – 16 с.
2. Богдан С. К. Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт із філо-

логії та мистецтвознавства : методичні рекомендації для слухачів та керів-
ників секцій / С. К. Богдан. – Луцьк, 2007. – 41 с.

3. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан. – К. : Вид-во політичної 
л-ри, 1986. – 223 с.

4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 251–257.
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ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

1. Актуальні напрями досліджень у певній галузі наукових знань 
(у мовознавстві) – 2 год.

•  Співвідношення «напряму» й «теми» наукового дослідження.
• Перспективні дослідження в певній галузі наукових знань (у мово-

 знавстві).
• Особливості структурно-семантичної організації назви в науковому 

дослідженні.
• Редагування назв наукових досліджень.
Література:
1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / 

И. В. Ар нольд. – М. : Высш. шк., 1991. – С. 9–16.
2. Богдан С. К. Науковий текст і його назва / С. К. Богдан. – Луцьк, 

1997. – 15 с.
3. Богдан С. К. Перспективні напрями сучасних лінгвістичних дослі-

джень / С. К. Богдан. – Луцьк, 2000. – 16 с.
4. Богдан С. К. Десять порад юному науковцю : 1. Як сформулювати 

назву в науковому дослідженні / С. К. Богдан. – Луцьк, 2007. – 16 с.
5. Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце 

ХХ в. / В. З. Демьянков // Язык и наука конца ХХ в. – М. : Рос. гос. гум. 
ун-т, 1995. – С. 239–320.

6. Дуличенко А. Д. О перспективах лингвистики ХХІ века / А. Д. Дули-
ченко // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 9, Филология. – 1996. – № 5. – С. 124–131.

7. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітич-
ний огляд) / О. О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 147 с.

2. Збирання фактичного матеріалу і методика його опрацю ван -
ня – 2 год.

• Джерела фактичного матеріалу в дослідженнях із мовознавства.
•  Вибір оптимальних джерел фактичного матеріалу відповідно до теми 
наукового дослідження.

• Методика роботи з питальниками та анкетами.
• Методика інтерв’ювання та спостереження.
• Різновиди карткування фактичного матеріалу.
•  Систематизація фактичного матеріалу й способи його подання в на-
уковому дослідженні.

Література:
1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / 

И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – С. 126–132.
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2. Богдан С. К. Дипломна робота з української мови : методичні реко-
мендації для студентів факультету україністики / С. К. Богдан. – Луцьк, 
1998. – 39 с.

3. Богдан С. К. Джерела й методика збору та впорядкування фактично-
го матеріалу з мовознавства / С. К. Богдан. – Луцьк, 2002. – 31 с.

3. Бібліографія та покликання в мовознавчому дослідженні – 2 год.
•  Бібліографічні джерела українського мовознавства й найважливіші 
періодичні видання.

• Структура бібліографічного опису.
• Загальноприйняті скорочення в бібліографічних описах.
• Способи подання бібліографії в мовознавчому дослідженні.
• Правила оформлення бібліографії.
• Різновиди покликань та їх представлення в науковому дослідженні.
Література:
1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / 

И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – С. 126–132.
2. Бібліографічний опис документів : загальні вимоги і правила 

складання : методичні рекомендації для студентів і аспірантів. – Луцьк, 
2008. – 18 с.

3. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / 
М. М. Романюк – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.

4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 216–221.

4. Структурно-семантична організація науково-дослідницької ро-
боти слухача МАН – 4 год.

• Особливості композиції різних типів наукових досліджень.
•  Структурно-семантична організація вступної, основної та висновко-
вої частин.

•  Основні вимоги щодо оформлення титульної сторінки, списків ви-
користаних джерел і умовних скорочень та додатків.

• Типові помилки в оформленні науково-дослідницьких робіт.
Література:
1. Богдан С. К. Дипломна робота з української мови : методичні реко-

мендації для студентів факультету україністики / С. К. Богдан. – Луцьк, 
1998. – 39 с.

2. Еко У. Як написати дипломну роботу : Гуманітарні науки / Умберто 
Еко ; пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
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3. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики : 
навч. посіб. / В. Конобродська. – Житомир : Полісся, 2003. – 235 с.

4. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 
школі : навч. посіб. / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – С. 50–76.

5. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 117–141.

6. Штонь О. П. Курсова робота з української мови : навч.-метод. посіб. 
для студ.-філол. / О. П. Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль : Навчальна книга – 
Богдан, 2007. – 64 с.

5. Структурно-семантична організація вторинних наукових текс-
тів – 2 год.

• Різновиди анотацій і їх мовно-стильові ознаки.
• Тези як науковий жанр.
•  Спільне й відмінне в структурно-семантичній організації відгуків 
і рецензій.

Література:
1. Левчук І. П. Структурно-семантична організація рецензій : автореф. 

дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / І. П. Левчук ; Ін-т укр. мови НАН 
України. – К., 2007. – 20 с.

2. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / 
Г. С. Онуфрієнко – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 115–275.

3. Тези докторських і кандидатських дисертацій, узгоджені з координа-
цією наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні // Пе-
дагогічна газета. – 2003. – Берез. (№ 3). – С. 5.

4. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-
ності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : 
Знання-Прес, 2003. – С. 222, 278–291.

6. Захист науково-дослідницької роботи – 4 год.
• Різновиди текстів виступів на захисті наукових досліджень.
• Специфіка усної наукової комунікації.
• Роль невербальної комунікації в публічному виступі.
• Ефективне унаочнення публічного виступу.
• Апробація тексту виступу на захисті.
Література:
1. Богдан С. К. Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт із філо-

логії та мистецтвознавства : методичні рекомендації для слухачів та керів-
ників секцій / С. К. Богдан. – Луцьк, 2007. – 41 с.
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2. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация : Методика написания, оформ-
ление, процедура защиты : практическое пособие для магистрантов / 
Ф. А. Кузин. – М., 1997. – 46 с.

3. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан – К. : Вид-во політичної 
л-ри, 1986. – 223 с.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

ТЕМА 1. Пошук і опрацювання наукової літератури до теми науко-
вого дослідження – 4 год.

1. Вибрати тему науково-дослідницької роботи, скориставшись тема-
тикою, пропонованою науковими керівниками й переліком на сайті МАН.

2. Укласти бібліографію до обраної теми (не менше 20 позицій).

ТЕМА 2. Збирання фактичного матеріалу до наукового дослі -
дження – 4 год.

1. Обрати й зазначити оптимальні джерела фактичного матеріа-
лу до таких тем:

• «Колоративи «помаранчевий» і «біло-голубий» в українській публі-
цистиці 2004–2009 років»;

• «Назви їжі в говірках Ратнівського району»;
• «Ономастикон роману Ліни Костенко «Берестечко»;
• «Мікротопоніми Камінь-Каширського району»;
•  «Функціонально-семантичні ознаки ремарок у драмі Івана Франка 

«Украдене щастя»;
• «Стереотипи мовної поведінки водіїв і кондукторів у Луцьку»;
• «Мовно-стильові риси сучасної волинської проповіді»;
• «Концепт «дощ»в поетичній традиції українців»;
•  «Типологія метафор у семантичній структурі науково-популярних 
творів із мовознавства Івана Вихованця».

2. Оформити картку фактичного матеріалу до однієї із запропо-
нованих тем, наприклад:

•  Лексико-семантичне поле «очі» в українській поезії чи прозі (в одній 
поетичній збірці чи прозовому тексті, автор – за вибором);

•  Номінації дітей в українській мові (матеріал, джерело дослі -
дження – за вибором);

•  Етикетні вирази в уснопоетичних текстах (казках, легендах, піснях, 
баладах – в одній збірці, за вибором);

•  Мовний етикет українських закоханих (художній текст, автор – 
за вибором).
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ТЕМА 3. Основні вимоги щодо оформлення науково-дослідницької 
роботи – 4 год.

1. Оформити за зразком титульну сторінку науково-дослідницької ро-
боти відповідно до обраної теми.

2. Оформити макет змісту науково-дослідницької роботи.
3. Оформити композиційно вступну частину наукового дослідження.
4. Законспектувати зі словника лінгвістичних термінів, енциклопедії 

«Українська мова» словникові статті про загальнонаукові та основні спе-
ціальні методи дослідження в мовознавстві (порівняльно-історичний, гі-
потетико-дедуктивний, описовий, контекстуального аналізу, валентніс-
ного аналізу, трансформаційний, семного аналізу, компонентного аналізу, 
статистичні тощо).

ТЕМА 4. Захист науково-дослідницької роботи – 4 год.
1. Ознайомитися зі зразками текстів виступів на захисті науково-до-

слідницьких робіт, проаналізувати відповідність їхньої структурно-семан-
тичної організації вимогам до такого різновиду наукових текстів.

2. Написати текст власного виступу відповідно до чинних вимог робіт.
Література:
1. Богдан С. К. Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт із філо-
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ВСТУП

Один із актуальних напрямів сучасної лінгвістики – ономасіологічні 
студії. Ономасіологія як теорія номінації «покликана розглядати мовні 
одиниці з урахуванням їх репрезентативних функцій, відповідності яви-
щам об’єктивної дійсності. З цього погляду мовні одиниці тлумачаться як 
такі, що служать для називання і вичленовування фрагментів цієї дійснос-
ті, витворення відповідних понять про них у формі одиниць різного рівня 
і структури (слів, словосполучень, фразеологізмів, речень)» [41, 165].

Ономасіологічний підхід до вивчення назв осіб досить актуальний, 
оскільки названий клас слів належить до найбільш поширених лексичних 
макрооб’єднань у кожній мові. Ці номінації на всіх етапах розвитку мови 
формуються під впливом соціально-економічних, політичних, ідеологіч-
них та інших чинників. У них акумульована ментальність нації загалом 
і кожного мовця зокрема, відтворені потенційні характеристики мови 
у сфері номінації [41, 167].

Номінації осіб, як одне з найвагоміших лексико-тематичних полів 
української лексики, як відомо, неодноразово привертали увагу мовоз-
навців. Зокрема, дослідженням лексико-тематичних груп номінацій осіб 
за спорідненістю займався А. Бурячок [18]. Активно досліджували також 
цей шар лексики в українській мові в синхронії та діахронії: О. Кровицька 
[33, 34, 35], Л. Павленко [39–52], П. Білоусенко [12]. Оказіональні, тобто 
індивідуально-авторські номени в поезії активно досліджує Г. Вокальчук 
[20, 21, 22, 23], а в публіцистиці – Л. Павленко [51]. Діалектні особливості 
номінацій осіб у західнополіських говірках вивчають Г. Аркушин [1–9] та 
С. Богдан [13, 14, 15], у лемківських діалектах – С. Панцьо [53, 54, 55], 
Г. Шумицька [66], а назви осіб за спорідненістю в донецьких східносте-
пових говірках – С. Тарасенкова [62]. Ця проблема досліджена також 
на матеріалі інших мов, зокрема, російської та білоруської – О. Н. Труба-
човим [63], А. С. Бєлоусовою [11], А. Д. Юдиною [67], А. І. Басовою [10], 
Н. А. Лук’яновою [36], А. Мамрак [37].

Однак дотепер номінації дітей не були об’єктом окремого досліджен-
ня. Принагідно вони проаналізовані в працях, присвячених українським 
звичаям і обрядам, пов’язаним зі світом дитинства. Це, зокрема, дослі-
дження М. Грушевського [27], Є. Грицака [26], М. Стельмаховича [61], 
а також у регіональних етнографічних розвідках: «Гуцули: їх життя, зви-
чаї та народні перекази», «Гуцульщина», «Поділля», «Холмщина й Під-
ляшшя». Власне цим і визначається передусім новизна нашої роботи. 
До того ж у ній уперше здійснено спробу з’ясувати специфіку функціо-
нування цих номенів у мовленні сучасних школярів навчальних закладів 



224

Продовж. додатка 20
різних типів. Нова також частково методика дослідження (оскільки крім 
описового, порівняльного, гіпотетико-дедуктивного методів, узвичаєних 
для таких досліджень, в роботі використано і метод асоціативного експе-
рименту й анкетування для з’ясування активного використання відповід-
них номінацій дітей у словнику сучасного школяра). Крім того, матеріал 
дослідження значною мірою також новий.

Актуальність роботи полягає в тому, що для сучасного розвитку мо-
вознавства особливо важливе функціональне вивчення синхронічних та 
діахронічних процесів різних лексико-семантичних груп лексики.

Метою дослідження передбачено з’ясування системи номінацій дітей 
у найвагоміших лексикографічних джерелах української мови (як літе-
ратурної, так і діалектної) та в усному мовленні, а також встановлення 
ступеня активності використання цієї системи сучасними мовцями певної 
вікової категорії.

Мета роботи зумовила такі основні завдання:
1) визначити систему номенів дітей у лексикографічних джерелах 

української мови;
2) дослідити основні лексико-семантичні поля номінацій дітей в ук раїн -

ській мові;
3) описати лексико-семантичні групи найменувань дітей за внутрішні-

ми та зовнішніми характеристиками;
4) вивчити варіанти цих номенів у літературній мові та діалектній;
5) з’ясувати активність функціонування різних лексико-тематичних 

груп номінацій дітей у мовленні сучасних школярів.
Матеріал дослідження склали такі лексикографічні джерела: «Слов-

ник української мови» в 11-ти томах, словники Б. Грінченка, Є. Тимченка, 
словники діалектної мови: М. Корзонюка, М. Онишкевича, В. Чабаненка, 
Г. Аркушина, гуцульських, буковинських говірок, східнослобожанських 
говірок (див. список використаних джерел), а також усне говіркове мов-
лення, результати анкетування, проведеного протягом 2005–2007 рр. се-
ред школярів м. Луцька (гімназія № 21 ім. Михайла Кравчука й Волин-
ський природничий ліцей), Івано-Франківщини та вихованців Ковель-
ської виправно-трудової колонії (загалом –287 респондентів віком від 
10 до 17 років).

Теоретичне значення роботи полягає у комплексному й системному 
вивченні номінацій дітей, які дотепер вивчалися лише принагідно, зде-
більшого як фактичний матеріал у дослідженнях номінацій осіб. У ре-
зультаті аналізу систематизовано основні лексико-семантичні групи назв 
дітей, зафіксованих словниками літературної та діалектної мов, простеже-
но найуживаніші фонетичні, лексичні та словотвірні варіанти, з’ясовано 
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реєстр цих номенів в активному словнику сучасного школяра, а також 
встановлено динаміку їх використання в українських лексикографічних 
джерелах протягом ХХ століття.

Практична цінність дослідження визначена можливістю викорис-
тання теоретичних спостережень та узагальнень на уроках української 
мови, зокрема, вивчаючи лексику, лексикографію, словотвір та особли-
вості літературного та діалектного мовлення. Результатами проведеного 
анкетування серед учнів можуть скористатися шкільні психологи, класні 
керівники та батьки для формування навичок мовної поведінки та куль-
тури спілкування дітей. Системно представлений у додатках фактичний 
матеріал може стати основою сучасного лексикографічного опису відпо-
відних номенів.
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РОЗДІЛ І
Найуживаніші лексико-семантичні поля назв дітей

1.1. Структура мікрополя ’дитина’
Мікрополе ’дитина’ – один із важливих структурно-семантичних еле-

ментів макрополя ’людина’, яке традиційно об’єднує кілька мікрополів. 
У свою чергу, відповідно до гендерних і вікових рис воно структуро-
ване на менші лексико-семантичні поля, зокрема: ’хлопчик’:’дівчинка’, 
’хлопець’:’дівчина’ (зауважмо, що узагальнені номінації та назви немов-
лят, об’єднані також в окремі мікрополя, найчастіше позбавлені гендерної 
диференціації). А отже, мікрополе ’дитина’, в основі якого лежить спіль-
на семантична ознака, – спосіб особливого парадигматичного групування 
слів із «взаємо перехресними множинами сем, що відображають певні пло-
щини дійсності» [28, 111]. Для лексико-семантичного поля (далі – ЛСП) 
’дитина’ спільною ознакою можна вважати значення ’маленька дівчинка 
або хлопчик’ (почасти – ’син або донька’ незалежно від віку особи).

Всі компоненти ЛСП можна розглядати видовими поняттями відносно 
родового ’дитина’, які містять сему, спільну для поля.

Значення кожного компонента ЛСП містить набір «чарунок, части-
на яких заповнена семами цього значення, а решта – порожні, але кожна 
з цих чарунок призначена для певної семи (або будь-якої семи із певного 
класу)» [28, 111]. Структуру ЛСП ’дитина’ схематично можна представи-
ти таким чином:

1) узагальнені назви (вік, стать тощо);
2) зовнішні характеристики;
3) внутрішні якості;
4) назви за родинними, етнічними стосунками тощо;
5) вторинні назви, найчастіше вживані як апелятиви (звертання).

1.2. Номінації дітей за внутрішніми характеристиками
Найбільш розгалуженим в українській мові виявився синоніміко-варі-

ативний ряд номінацій дітей за внутрішніми інтелектуально-емоційно-
фізичними ознаками (за нахилами, звичками, захопленнями, інтересами, 
складом натури та характеру, за різноманітними властивостями, якостями 
та здібностями):

а) дитина, що любить багато спати (представлена найменуваннями, 
похідними від твірних основ іменників і дієслів сон, сонливий, сплюща-
ти, спати, дрімати: сонько / сонька, сóня, сóня-мóня, сонюжка, сонюга, 
сонлúвий / -а, – е, сплющий, сплюх / сплюшка, сплюшок, дрімак / дрімка, 
дрімайлик, сонко-дрімко);
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б) неслухняна, розбишакувата дитина (з домінуванням дієслівних 

та іменникових твірних основ: бешкетувати, балувати, випестити, пус-
тувати, збитки, вереда: бешкетник, пустун, збитошник тощо);

в) непосидюча, рухлива дитина (основу становлять назви, похідні від 
дієслів, що містять сему ’рух’: крутити, вертіти, а також вторинні номі-
нації та фразеологізми з цими опорними лексемами): крутькó, круцькó, 
крýчаний / -а, – е, крýча, крýчок, крýчечок, крýтюх-вéртюх / крýтьох-вéр-
тьох, круцюх-верцюх, круть-верть, круть-хверть, шúло / шéло, як шúло 
(як шéло), шúло-мотовúло (шéло-мотовúло), як мотовúло (як мотовéло), 
веретéно (виритéно, виритьóно), верткúй / -а, – е, вертúхвістка, вертýн, 
непосúда (нипосéда), як з мотóрчиком, дзúґа (дзéґа), як дзúґа (як дзéґа), юлá;

г) говірка, балакуча дитина (основу становлять назви, похідні від ді-
єслів ’говоріння’, зокрема, балакати, белькотати, тарахтіти, тринді-
ти, вторинні номінації та фразеологізми): балагур, балакун, балакотуха, 
балакотун, балахотун, балакливий, – а, – е, балакучий, – а, – е, пустомеля, 
меля, лепетя (липетя), лепетун, лепетуха, лепетушка, белькотун / бель-
котунка, белькотуха, белькотушка, белькотунчик, рот не закривається, 
дзвіночок (дзвіночок, дзвоночок), як дзвіночок (як дзвіночок, як звоночок, 
як звуночок), млинок, балабол / балаболка, триндичиха, тарахтілка, язи-
ката Хвеська, говорун, говоруха, говорушка, боботун;

ґ) мовчазна, небалакуча дитина (здебільшого утворена деривативним 
рядом найменувань, похідних від дієслова мовчати, прикметника німий 
та вторинної номінації етноніма німець (очевидно, за асоціацією зі згада-
ним прикметником німий): мовчун / мовчунка, мовчак, мовчан, мовчуня, 
німий (нимей) / німа (ниме), як німе (як ниме), німець (німиць), як німець 
(як німиць), німтура;

д) допитлива дитина (переважно назви, похідні від питальних часток, 
фразеологічні найменування): чогокало, шокало, чомучка, почимучка / по-
чомучка, цікава Варвара, незнайко, віща Варвара;

е) дитина, яка багато плаче (ядро синонімічного ряду визначають но-
мінації, похідні від дієслів плакати й вередувати та вторинні номінації): 
плакса, плаксун / плаксуха, плаксій, плаксійко / плаксійка, плаксуня, плаксиве 
(плаксеве), нюня, як нюня, нюнька, нюньо, марудне, кислиця, кисля, хандра;

є) криклива дитина (представлена деривативним рядом номінацій, 
похідних від дієслів кричати, галайкати, галасувати): крикун / крикуха, 
крикля (крекля), крикса, галайко, галакало, галалакало;

ж) тиха й спокійна дитина (номінації, утворені від прикметників ти-
хий, дієслова нишкнути та субстантиви): тишко, тихоня / тіхоня, нишкля, 
смирний і т. ін.;



228

Продовж. додатка 20
з) розумна, здібна дитина (домінують номінації з твірними основами 

розум-, мудр-, ум-, грамот-): розумник / розумниця, розумничок / розум-
ничка, розумниця, розумасі, розумака, розумаха, розумашка, вундеркінд, 
мудрагель (мудраґель), мудрагелька (мудраґелька), мудрагеля (мудраґеля), 
мудрик, умниця, умнік / умнічка, грамотíй / грамотíйка;

и) ледача дитина (похідні від іменників леда- («Всякій пустякъ, вся-
кая бездѣлица» [Гр., ІІ, 351]), лінь і твірної основи леж-): ледачий, леда-
ченький, ледар, ледарюга, ледацюга, ледарка, ледащиця, ледащо / лядащо, 
лінивець, лінюх (линюх), лінюсь, лінько, лінюх, лінтюга, лінтяй, лінтяйка, 
лежебока, лежень, лежебокий, лежнюха;

і) працьовита дитина (представлена назвами, похідними від іменника по-
міч / помоч та дієслова помагати й вторинними номінаціями): помагач, пома-
галочка, помічник (помочнік), помічниця (помочниця), помічничок (помочнічок), 
помічничка, хлопчик помагай, рукате, господар, господинька, хазяїн (хадзяїн), 
хазяйка (хадзяйка), хазяєчка (хадзяїчка), хадзяйочка, хазяйчик, хазяюшка;

й) хвальковита дитина (містить назви з твірними основами хвал- 
і хваст-): хвалькó, хвáля, хвáстик, хвалістрáнт, хвастýн / хвастýнка, 
хвастýха, хвастýшка, хвалящий, – а, – е;

к) вперта дитина (спорадично використовуються назви, похідні від при-
кметника впертий / упертий, здебільшого посередництвом усталених по-
рівняльних зворотів): упертюх / впертюх (вперцюх), упéртий, – а, – е, барáн, 
барáньо, як барáн, як осéл (як гóсел), як козéл (як козьóл), як цап, як тýрок;

л) забудькувата, неуважна дитина (назви, похідні від дієслів роззяви-
ти (’розкрити рота’), забутися та вторинні номінації): роззява (роздзява), 
роззявисько, ґава (гава), забудько;

м) боязлива дитина (номінації, похідні від дієслів боятися та переля-
катися): боягýз / боягýзка, переляк, перелякáч;

н) дитина, яка боїться холоду (представлена здебільшого номінаціями, 
що містять сему ’холод’ і похідні від дієслів мерзнути, змерзнути та дієприк-
метника змерзлий): мерзляк (мирзляк, мирзлєк) / мерзлячка (мирзлючка, мирз-
лєчка), мерзлюк / мерзлючка, мéрзля, мерзýнка, змерзлюк (змерзлюх) / змерз-
лючка, змерзляк / змерзлячка, змéрзля, змерзлюха, змерзýн, жабеня, жабка;

о) випещена дитина (основу якої становлять назви, похідні від дієслів 
мазатися й пестити й словосполучення, утворені за моделлю мамина / ма-
мин + доця (доня) / син (синок)): мазíй, мазýн, мазунéць, мазýнчик, мазýнка, 
мазýнча, мазунчятко, мáзя, мазýха, мазьóха, мазóха, мазюшка, мамíй, мáмин 
синóчок, мáмина дóця, мáмчич, мóмсик, розмазýра, пестýн / пестýнка;

п) неохайна, брудна дитина (представлені синонімічним рядом із по-
хідних лексем від дієприкметника замазаний, прикметників брудний, гряз-
ний і вторинних номінацій): замазýра / замазýха, замазýрисько, мазéпа, 
мýрза / мурзьóха, бруднóта, бруднýля, бруднýлька, ниряха, ниряшисько 
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(нирáшисько), гразнýля (гразнюля), кýця, кýцька, порося, поросятко, сви-
ня, свинятко, свúнтус (малúй свúнтус), пацє тощо.

1.3. Номінації дітей за зовнішніми характеристиками
Номінації дітей за зовнішніми ознаками представлені значно мен-

шою кількістю мікрополів, що зумовлено, очевидно, важливістю й біль-
шою увагою українців до внутрішніх якостей людини. Сюди, зокрема, 
входять назви:

а) красива дитина (похідні від прикметників красивий і хороший): 
красýня / крáсень, хорошýльчик / хорошýля, хорошýлька, хорошýнчик;

б) дитина, яка дуже схожа на батьків (основу становлять назви, 
що містять схему ’подібний’: похідні від прикметника викапаний, вто-
ринні номінації та фразеологізми): батькýсьо, весь / вся / все … в кого, 
вúкапаний / -а, – е, викапíсіньке, викапýсіньке, викапýнічка, вúкапани / -а, – 
е, всéнький / -а, – е в мáму / в тáта, кóпія, кóпія / мамýся / мáма, кóпія 
татýньо (татýсьо), мамýня, мамýся, схóжий як дві краплі води / як дві 
краплі, яблуко від / од яблуні;

в) дитина з кучерявим волоссям (представлена назвами, похідними 
від іменників кучері, кудрі, гарахи та вторинними номінаціями): кучеря-
вий / -а, – е, (кучиравий / -а, – е,), кучирави / -а, – е, кудряшка (кудрáшка), 
кýдрик, кудрáвець, барáшка, гарахáтий / -а, – е (ґарахáтий / -а, – е), 
гарахýля, гарахýлька;

г) худенька дитина (назви містять сему ’тонкий’ і є в основному вто-
ринними номінаціями): сухáр, сухáрик, билúночка, стеблúнка, бадилúнка, 
трíска, трíсочка, як трясця;

ґ) товста дитина (об’єднує назви, похідні від прикметника товстий, 
специфічно «дитячі» номени – здебільшого вторинні номінації): опéцьок 
(опéцьок, гупéцьок, гупéцик, впéцьок), гýтва, товстýн / товстýха, 
товстýля, товстýлька, товстýшка, товстýнчик, пузáнь, пузаньчúк, 
опéцьок, ведмежá, ведмежáтко, медвéдик, барабáн, пýндик, пóнчик, 
пампýшка, пампýшечка, пампушóк;

д) висока дитина (похідні від прикметників рослий і цибатий та вто-
ринні номінації): рослий / -а, – е, цибатий / -а, – е, цибалатий / -а, – е, циба-
луватий / -а, – е, тúчка / як тúчка, антéна / як антéна, дúлда, дúлдисько, 
велиґдура, веліґдан;

е) дитина низького зросту (похідні найменування від прикметника 
короткий та вторинні назви з семою ’низький’): курдýпель / курдýпелька, 
курдýплик / курдýпля (кордýпель / кордýпелька), коротýн / коротýха (коро-
тюха), коротýшка, коротýшечка, коротýля, кáрлик, гнóм, гнóмик.

Отже, в українській мові функціонує цілісна система лексико-семантич-
них полів, які представлені розгалуженими синонімічними рядами назв, що 
диференціюють різні внутрішні та зовнішні характеристики дітей.
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РОЗДІЛ ІІ
Специфіка функціонування найменувань дітей 

у мовленні сучасних школярів

2.1. Типологічне та індивідуальне у використанні узагальнених 
та одиничних номінацій

Узагальнені назви дітей, як відомо, належать до найчастіше вживаних 
у сучасному українському мовленні. Для з’ясування двох аспектів їх по-
бутування (на рівні знань і реального функціонування) школярам було за-
пропоновано дати відповіді щодо таких найменувань: діти, дітвора, ді-
тваки, дітиська, дітлахи, дітлашня, діточки (див. анкету 1). У результаті 
дослідження встановлено, що запропоновані назви в основному відомі 
дітям, про що свідчать кількісні показники: з 224 респондентів наймену-
вання діти знають усі, вживають, говорячи про інших дітей, 220, а 184 так 
називають найчастіше мама, тато, рідше – старші, вчителі, сестри-брати. 
Номен дітвора знають 205 школярів, але використовують – лише 163, так 
називають їх не тільки найближча родина, а й учителі, сусіди (91 випадок 
використання).

Лексема дітваки цілком закономірно найменш відома школярам: її ро-
зуміють лише 55 дітей. Зауважмо, щоправда, що найбільше вона відома 
для школярів Івано-Франківщини: 8 респондентів послугуються нею самі 
й лише 2 чули з вуст бабусі та дідуся в с. Голинь. Найменування дітиська з 
виразним стилістичним маркуванням знають 118 респондентів, але вико-
ристовують 14, чують в основному від учителів – 13. Іменування дітлахи 
відоме 218 інформаторам, 117 з них використовують самі, а для 41 воно 
зазвичай почуте з вуст батьків, брата, бабусі, тітки. Лексема дітлашня зна-
йома 136 респондентам, 53 називають нею своїх співрозмовників і 34-х 
так іменують сестри, брати, батьки (одна респондента зазначила: мій хло-
пець). Лексема діточки відома майже всім інформаторам (221), 127 ви-
користовують її самі, а 24 чують із уст рідних, учителів та мовців різного 
віку (знайомих і незнайомих) (див. додатки 3, 4).

Крім названих, серед найбільш уживаних у їхньому мовленні респон-
денти назвали лексеми дітки, дітоньки, малеча, малюки. Гімназисти до-
повнили цей ряд розмовними, говірковими та жаргонними номінаціями: 
народ, малі, люди, курдуплик, шпульки, шпундики, стрючки, малиші, шпа-
ли, штріхі, шпроти, новаки, шпана. Школярі з Івано-Франківщини най-
частіше доповнюють цей ряд лексемами дітоньки, дітки, малеча, малю-
ки, малятка. Ліцеїсти, крім узагальнених найменувань дітки, дітоньки, 
дитинчата, малеча, стрючки, дитятка, дитята, кіндери, малявки, малі, 
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назвали також одиничні: дитя, дитинча, дитинчатко, дитинка, дитя-
точко, дитьо, дзєцко.

А отже, найбільш відомі сучасним школярам номени діти, діточки та 
дітлахи, найчастіше вживаними – діти та дітвора, а здебільшого їх на-
зивають, вдаючись до номінацій діти та діточки. Запропоновані в анкеті 
назви в основному зрозумілі респондентам, меншою мірою вони вживані, 
а ще рідше ними називають дітей у сучасному мовленні, що зумовлено 
передусім, очевидно, мовними традиціями родин, мовного середовища, 
в якому перебувають сучасні діти.

Із-поміж одиничних назв дітей респонденти більшою мірою ознайом-
лені з дитина, дитя, дитинка, дитиночка, дитинка, меншою – з дитя-
точко, дитинча, рідше – дитинка. Щоправда, частіше вживані дитина 
(найчастіше), дитя, дитинка, дитятко. Так називають їх здебільшого 
мама, тато, найближча родина. Доповнюють цей ряд назв такі лексеми: 
велике дитя, дітлаха, дитинятко, дитинонька (найчастіше), дитинча-
точко, дитинча, дитинчатко, дитинятко, дитьо, дітінка, дєтка, маляв-
ка, малюсік, маля, малятко, мала, малий, синок, дочка, крихітка, шпунт, 
шкєт, шльоц. Спорадично інформатори назвали також узагальнені назви: 
малеча, стрючки, дітлахи, малиші, дитятка. Такі різнорідні стилістично 
лексеми свідчать передусім про різну комунікативну поведінку школярів 
і обсяг їхнього активного словника.

Узагальнені назви дівчаток/дівчат – дівчатка, дівчата, дівчаточ-
ка, дівчатонька, дівки – знайомі в основному респондентам однаковою 
мірою, однак найуживаніші номени дівчата, дівчатка, почасти – дівча-
точка та дівки. Лексеми дівчаточка, дівчатонька, дівчатка й дівки (рід-
ше) респонденти майже не вживають. Натомість у їхньому мовленні, як 
свідчить анкетування, актуалізовані номінації дівулі, чухи, клухі, – а, малі, 
дівоха, дівахи, дівулиця, дівулиха, дівулище, дівоньки, – і, дєвкі, дівчьонкі, 
дівочки, дівчинонька, дєвахи, дєвчонкі, найчастіше – дівочки й дівоньки, ді-
виська, дівулятко, дівулятка, дівчиноньки, дівахи, молодиці, баби, тьоли, 
що мають різне стилістичне забарвлення. Номени дівоньки, дівахи, тьол-
ки їм відомі, але їх частіше уникають у спілкуванні.

Узагальнені назви хлопчиків/хлопців – хлопчики, хлопці, хлопчаки , 
парубки – належать до відомих школярам, інші – парубки, хлоп’ята (мен-
шою мірою), леґіні – маловідомі, за винятком респондентів із Івано-Фран-
ківщини. В повсякденному мовленні школярі послуговуються здебіль-
шого номінацією хлопці, зрідка – хлопчики, хлопчаки, хлоп’ята, зовсім 
не вживають у спілкуванні з особами чоловічої статі лексему леґіні, по-
части – парубки й рідко – хлоп’ята. Крім названих, використовують но-
мени парубійки, хлоп’ятонька, хлопчиська, хлопаки, хлопчата, хлопчички, 
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полюші, жаргонізми пацани, пацанчики, пацанюри, стрючкі, братани, 
штемпи, чуваки, росіянізм парні, а спорадично – козаки (особливо часто 
цей номен називають школярі з Івано-Франківщини) і юнаки. Один із рес-
пондентів (110 л) запропонував номен хлопацюпанчики, який є, очевидно, 
оказіоналізмом.

Для називання дівчаток найчастіше використовують номени дівчинка 
і дівчина, рідше – дівчатко, дівча, діваха, дівка, дівуля, дівчисько, хоча зна-
ють в основному всі назви, за поодинокими винятками, напр.: дівча, дівча-
тонько, діва, дівиця, дівочка, дівчище, дівця (найчастіше). Доповнюють 
цей ряд номінацій одиничні відповіді: дівонька, дівчинонька, дівчиночка 
(дві останні – здебільшого), дєвка, дєвчонка, дівулька, дівулятко, дівочка, 
дівулиця, дівулиха, дівулище, клуха, мала.

Серед назв хлопчиків активно вживаними можна вважати хлопець, 
хлопчик і хлопчисько, хлопчина (почасти). Найрідше респонденти вжива-
ють лексеми хлопцюга, хлопченя, парубійко, хлоп’я, хлопчинка, хлопченя, 
хлопчина, хлопак. Високий ступінь зрозумілості властивий номінаціям 
хлопець, хлопчик, хлопчина, хлопчисько, хлоп’я. «Найневідоміші» сучас-
ним школярам номени хлопак, хлопчинка, хлопченя, хлопцюга, парубійко, 
рідше – хлопчисько. Зауважмо, що для респондентів старшого віку (15–
16 років) зрозумілі в основному всі назви. Водночас у мовленні сучасних 
дітей побутують ще лексеми маленький, малий, чувак, пацан (найчасті-
ше), пацанчик, штрих, тип, парубок, парень, парнішка, мудак, мєлкій, ма-
лиш, стрючок. А також (що особливо важливо) – хлоп’ятонька, хлопча, 
хлоп’ятко, юнак, козак (дві останні – респонденти з Івано-Франківщини) 
та юннат.

Отже, існує очевидна диспропорція між ступенем обізнаності й вжи-
вання узагальнених та одиничних номінацій дітей у мовленні сучасних 
школярів.

2.2. Моделювання типологічних фраз-тлумачень найменувань дітей 
та їх лексико-граматична характеристика

Тлумачення слів, запропонованих респондентам, відзначається різною 
граматичною організацією. Крім того, їм властива неоднакова кількісна 
впорядкованість, а отже, структурно такі тлумачення також різнотипні.

Встановлено, що діапазон «тлумачних» фраз коливається від одно- 
до десятикомпонентних моделей. Найбільшою продуктивністю відзна-
чаються тлумачення, які представлені одним словом, двокомпонентним 
словосполученням і складнопідрядним реченням із підрядним озна-
чальним. Малопродуктивними можна вважати трикомпонентні слово-
сполучення й складні синтаксичні утворення, що представляють собою 
поєднання кількох простих речень.
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Із-поміж однокомпонентних моделей найуживанішими є прикмет-

ники, які відзначають певну, здебільшого визначальну сему тієї чи іншої 
номінації дитини, як-от: неслухняна, вередлива – вереда; рухливий, непо-
сидючий – крутько; кругленький, товстенький, товстий – опецьок; 
 розумний – мудрагель; маленький, малесенький, худенький – мізинчик. 
Рідковживаними є іменникові номінації, що є синонімами до пропонова-
них слів, напр.: розумник – мудрагель, товстун – опецьок.

Дво-і трикомпонентні словосполучення найчастіше утворені поєд-
нанням прикметника (що містить диференційну сему) або кількох при-
кметників (здебільшого однорідних із різними видами зв’язку) + іменник 
(дитя – рідко, здебільшого – дитина, людина): неслухняне дитя, неспо-
кійна людина – вереда; рухлива дитина – крутько; товстеньке дитя, 
товста мала дитина, маленька повненька людина, товста людина 
(і навпаки), товстенький хлопчик – опецьок; розумна дитина – мудра-
гель; прислівника + дієслово: багато спить – сонько; – двох прикмет-
ників (найчастіше – синонімічних): кругленький, грубенький; круглень-
кий, повненький; грубий, повний; маленький, товстенький (і навпаки), 
дурний, товстенький – опецьок; – прислівник + прикметник + іменник 
(людина, дитина, учень): дуже розумна людина, дуже розумний учень – 
мудрагель; іменник (дитина, людина) + прикметник + іменник: дитина 
низького зросту, людина маленького зросту – мізинчик.

Привертає увагу той факт, що, добираючи номінації дітей, респон-
денти здебільшого називають одну з можливих для конкретного лексико-
семантичного мікрополя, напр.: замерзлюх – дитина, яка боїться холоду 
(18і), плакса – плаксива (18і), замазура – неакуратна дитина (21і).

Значно рідше у відповідях спостережено дві синонімічні номінації, напр.: 
любимчик, пестунчик – улюблена в сім’ї дитина (13і), чемнюня, послушна – 
чемна дитина (14і), безголова, забудько – забудькувата, неуважна (15і), лінько, 
лінивець – лінива дитина (17і), базіка, лепетун – дитина, яка багато говорить 
(17і), мізинчик, манюня – низького зросту (17і), страус, верхоблюд – високого 
зросту (18і), балакуча, базіка – дитина, яка багато говорить (20і).

Факультативними можна вважати випадки, коли синонімічний ряд пред-
ставлений трьома-чотирма номінаціями, напр.: дзига, дзиглик, крутько, 
непосида – рухлива дитина (16і), страус, жирафа, тополя – висока зростом 
дитина (16і), тичка, тюлька, тріска – худенька (17і), любимчик, улюблени-
ця, мазунчик – улюблена в сім’ї (17і), мудрець, знавець, мудрагель – розум-
на, здібна дитина (18і), крутько, непосидюха, дзига – рухлива (19і).

Іноді респонденти тлумачать запропоновану диференційну рису, доби-
раючи синонімічні прикметникові означення, напр.: чемна дитина – ви-
хована, спокійна (18і).
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Деякі анкети представляють відповіді у формі складнопідрядних ре-

чень: той, хто багато думає – мудрагель (37 л), той, що вередує і нікого 
не слухається – вереда (3 л) тощо.

Зауважмо, що частина респондентів не може назвати відповідні дифе-
ренційним ознакам номінації дітей, напр.: невихована дитина – дитина, 
яка не знає слова ввічливості (12 л); чемна дитина – умнічка (25 л), висо-
кого зросту – легінь, дишель (45 л), невихована дитина – невіглас, непо-
сидюча – крутелик, перша в сім’ї дитина – лідер (19і), лінива – гнила 
(20і), працьовита – руча, розумна – багато знає про долю інших (124 л), 
боязлива – стелепана (8і), неакуратна – мамонт (125 л), роззява (15 к), 
улюблена – зюзя (36 к).

Деякі інформатори поряд із правомірними номінаціями назвали ті, які 
не належать до цього лексико-семантичного поля, напр.: невихована – без-
культурна, вперта, горда (18і), розумна – мудрагель, мудрець, читець (18і), 
неакуратна – неохайна, незграба (18і), працьовита – поросятко (9 л), кра-
сива – чудо горохове, красуня, лінива – лінтяй, гнилюх (31і).  Подібне явище 
спостерігаємо й у випадку тлумачення пропонованих номенів, пор.: вере-
дій – постійно плаче, мазій – грізний, ґава – чорний, збитошник – непо-
сидющий, той, що капустить, мазій – улюбленець в сім’ї, людина, якій 
не щастить (18і), крутько – той, що любить похвалитися перед іншими 
(45 л), опецьок – це людина, яка дуже повільно рухається (11 л).

Тлумачення й номінування дітей за допомогою власного імені, оче-
видно, зумовлене особистісними асоціаціями, напр.: криклива дити-
на – Гаврило, лінива – Броніслав (15 к), невихована – Баксей Микола 
(20 к), багато говорить – Горгун Максим (30 к), допитлива – Штірліц 
(49 к), або стереотипними виразами, до складу яких входять антропоні-
ми або етноніми, напр.: допитлива дитина – любопитлива Варвара, ба-
лакуча – язиката Хвеська, розумна – Енштейн, чемна – Альоша (16 к, 
29 к),  лінива – німець бородатий (20 л), забудькувата – Маша-розтіря-
ша (33 к), не охайна – Нестор (51 к).

Варто відзначити, що пропоновані респондентам номінації представ-
лені не лише узвичаєними назвами, типологічними для певного мікро-
поля. Деякі з них є рідковживаними або мають оказіональний характер, 
напр.: … яка боїться холоду – змерзун, ескімос (52 к), мерзлива (7і), 
пінгвін (51 к), змерзуля (13і), замерзлюка (15і), трусішка – ескімос (33 к), 
випещена – пестюля, пистьоха, пестюх (17 г), фіця (18і), випещанька 
(34 к), ледача – ледацюх, лінюя (37 л), ліник (55 л), линогуз (10 к), ледунчик 
(32 к), вареник (46 к), крутюх-вертюх – непосида, чогокало – любопит-
ливий, розумна – світла голова, відмінниця, мудрагелик, професор (26 к), 
багато говорить – галайка, язикань (31і), ляпало (79 л), щебетун (12 л), 
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балака (45 л), говорюха (4 к), тамада (16 к), неакуратна – нехарапута 
(31і), брудько (86 л) тощо.

Такі номінації засвідчують відкритість системи лексико-семантично-
го поля ’дитина’, яка на кожному етапі мовного розвитку постійно онов-
люється. Щоправда, доповнення й зміни, що відбуваються в цій системі 
не завжди можна вважати позитивними. Це стосується передусім актив-
ного використання в мовленні деяких респондентів жаргонізмів і навіть 
вульгаризмів, напр.: товста дитина – бомбастер, замазура – чмур, чо-
гокало – токси, висока – шланг (8і), швабра (44 л), лигарь (60 л), пробєл 
(63 л), стрючок (3 к), стовп (4 к), штанга (12 к), худенька – худак (47 к), 
боягузлива – трусло (48 к), перша дитина – памбер-1 (50 к), низень-
ка – вазон (52 к), з кучерявим волоссям – кучерява «Сью» (56 к). Такі 
номінації найбільш частотні в анкетах вихованців колонії, що зумовлено, 
очевидно, специфікою їхнього мовного середовища.

Частина анкет містить зросійщені номінації, напр.: лєньматушка (ле-
дача дитина, 12 к), каряві руки (та ж ознака, 13 к), одуванчик – із кучерявим 
волоссям (38 к), знак вопроса – допитлива (47 к), симпатюлька – красива.

Отже, сучасні школярі в основному відтворюють узвичаєні українські 
номінації дітей, добираючи їх до пропонованих диференційних ознак, ви-
являючи, щоправда, різну обізнаність із їх синонімікою. Крім того, вони 
пропонують індивідуально увиразнені і навіть оказіональні найменуван-
ня, що сприяє розвиткові системи синонімічних одиниць відповідного 
лексико-семантичного мікрополя.

2.3. Особливості тлумачень традиційних номінацій дітей
Розглянемо детальніше тлумачення респондентами окремих номенів 

різних лексико-семантичних полів.
Вереда. Ця номінація належить до лексико-семантичного поля 

’неслухняна дитина’, нею українці традиційно називають вередливу лю-
дину, того, хто вередує (у СУМі це слово подане з ремаркою розм.) [СУМ, 
І, 327]. Відповіді респондентів, як і в інших випадках, умовно можна по-
ділити на дві групи: 1) ті, що співвідноситься з семантикою словникового 
тлумачення; 2) ті, що не відповідають традиційній семантичній структурі 
й реально співвідносяться з іншими поняттями.

Найповніше представлена група номенів із тотожною твірною осно-
вою. В ній виокремлюємо кілька різновидів (передусім із огляду на се-
мантико-синтаксичну структуру): 1) дієслівні: а) продуктивні одно- й 
двокомпонентні моделі з семантичними поширювачами темпоральності, 
тобто часової тривалості, вказівки на причини (чи, навпаки, її відсут-
ність), поєднані з опорною лексемою вередувати: вередує (здебільшого), 
напр.: 11 г, 35 к, 51 к, 59 к, 94 л, 106 л, 11 г, 94 л, 106 л; вередувати (35 г); 
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 багато вередує (22 і, 44 г); постійно вередує (37 л, 38 л, 41 л, 42 л, 72 л, 
13 і, 21 і); за будь-яких обставин вередує (48 л, 54 л); часто вередує (4 і, 
24 і, 27 і, 30 і); вічно вередує (16 і, 33 г); дуже вередує, якщо щось не подо-
бається (49 г); дуже часто вередує; вередує без причини (31 і); б) багато-
компонентні, які є семантичним центром складнопідрядних означальних 
речень і мають вказівку на суб’єкта дії: узагальненого (той, що вередує 
(13 г); та, що вередує (1 г); той, хто постійно вередує (18 к); той, хто 
вередує (16 к); усічена форма – хто вередує (рідко)); конкретизованого 
(дівчина, що вередує (8 г); дівчиночка, що часто вередує (6 г); дитина, 
яка вередує (53 г); людина, яка вередує (23 г)); 2) прикметникові, що ви-
конують функцію означення щодо особи, якій властива така риса, тобто 
це означення, що мають кваліфікативний характер, рідше (як субстанти-
ви) називать саму особу: вередливий (2 к, 14 к, 20 к, 107 л); вередлива 
(95 л, 97 л, 113 л); дуже вередлива; непосидний (86 л); вередлива людина 
(36 г, 45 г); вередлива дитина (24 г); вередливе дитя (29 г); семантично 
тотожними можна умовно вважати розмовні варіанти, зокрема, вредний 
(2 г, 38 г), вредна людина (9 г, 64 г), вредна дитина (5 г, 46 г), дуже вредна 
дитина (52 г); 3) іменникові (можна вважати факультативними), зокрема, 
це повтор запропонованого слова – вереда (30 г), вере+да (57 г), росіянізм 
вредіна і непрозора, невмотивована, очевидно, онімна номінація Навруся 
(7 г) (до речі, в цього респондента всі тлумачення представлені власним 
іменем, прізвищем чи прізвиськом, ймовірно, всі номени співвіднесені 
в нього з конкретною особою).

Окремо варто вирізнити тлумачення, які представляють подібні се-
мантико-граматичні одиниці, зокрема ті, до семантичної структури яких 
входить сема ’нечемна’. Це передусім прикметники капризна (3 к, 50 г), 
неслухняний, – а (найчастіше – 1 к, 4 к, 9 к, 14 к,3 г, 26 г), неслухняна (7 к, 
26 к, 1і, 23і, 4 г), дієслова й прислівники з подібною семою: нікого не слу-
хає (41 г); ніколи нікого не слухає (51); погано поводиться (43 г); хтось, 
хто робить погані вчинки (63 г), а також інші вирази (див. детальніше 
додаток 7), загальна семантика яких співвіднесена із семами ’примхли-
вий’, ’поганий’, ’нечемний’, ’невихований’, напр.: людина з поганим ха-
рактером (42 г); людина, в якої великі, безглузді примхи (40 г); хтось, хто 
робить погані вчинки; нікого не слухає і робить погані вчинки (13 г) тощо.

Друга група (умовно її можна назвати «невідповідні тлумачення») 
менш чисельна за кількістю слововживань порівняно з першою але кіль-
кісно велика. Сюди належать тлумачення на зразок людина, що переби-
рає (10 г); що не зробиш, все погано (18 г); перебірливий (8 к); багато 
коров (очевидно, за асоціацією з лексемою череда – 12 к); злодій (29 к); 
не прий має відмови; добивається свого (89 л); нещасний, незадоволена, 
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 незадоволений (93 л, 115 л); кому все не подобається (116 л). Деякі респон-
денти співвідносять номен вереда з плаксій (5 к), пор.: добивається свого 
способом вимагання через плач (17 к); весь час плаче (73 л, 79 л); часто, 
довго плаче (118 л) та крикуном (особа, яка багато кричить (96 л); той, 
що верещить (108 л); криклива (3 к)).

Відсутність відповіді також можна кваліфікувати як нерозуміння лек-
сичного значення слова вереда (6 к, 23 к, 5і, 8і, 10і, 15 г, 31 г, 32 г, 39 г, 55 г, 
56 г, 58 г, 60 г, 61 г, 62 г, 65 г, 66 г, 67 г). Деякі респонденти так і написали: 
«не розумію» (28 г) тощо.

Отже, лексема вереда в основному зрозуміла сучасним школярам. 
Найчастіше вони співвідносять її з номінацією дитини, вирізняючи одну 
з диференційних сем, що входить до семантичної структури цього номена.

Крутько. Домінувальною в лексичній структурі цієї номінації, яка 
належить до лексико-семантичного поля ’рухлива дитина’, виявилися 
описові конструкції, основу яких становлять дієслова крутитися чи се-
мантично подібне (або тотожне): вертиться, не всидить (на місці), не си-
дить, не всиджує, нерідко в поєднанні з якісними й локальними поширю-
вачами, напр.: багато крутиться, вертиться (44 г); багато крутить-
ся (33 г, 43 г); крутиться (20 г); крутиться на різні боки; крутиться, 
не сидить на місці (11 г); той, хто постійно крутиться (12 г); люди-
на, яка крутиться (коли сидить) (23 г); дитина, яка крутиться (25 г). 
Спостережено, що для багатьох респондентів суттєві певні диференційні 
ознаки ’рухливості’: крутько – це той, хто постійно, завжди, весь час, 
багато, дуже, часто, всюди крутиться на різні/на всі боки, на уроках 
або, навпаки, її відсутність: не може спокійно, тихо, певний час (сидіти), 
не сидиться на місці, не любить сидіти.

Граматичні моделі для тлумачення номена крутько представляють со-
бою: 1) складнопідрядні означальні речення з головним, яке виражене 
іменниками людина, дитина, пацан, істота, іноді в поєднанні з означаль-
ним прикметником непосидючий/непосидющий, активний або вказівним 
займенником той (чи лише підрядною частиною: хто не всиджує на міс-
ці) (найпродуктивніший різновид найменувань); 2) прикметниково-імен-
никові словосполучення з опорними лексемами дитя, дитина, людина 
(рідше), хлопчик з кваліфікативними означеннями непосидна, шустра, 
жвавий, – а, рухлива, непосидюча, – е, непосидюща, активна, швидка, 
проворна дуже (продуктивний); 3) іменникові номінації, які синонімічні 
до пропонованої, напр.: непосида (2 г, 61 г, 64 г, 93 л, 104 л, 115 л, 120 л. 9 к, 
11 к, 121 л, 12і), непосидюх (29і), вертун (2 к), вертько (19 к), непосидько 
(70 л), непосидюча (26 к) (малопродуктивний різновид); 4) прикметники 
із семою ’рухливість’: непосидючий, непосидющий, неспокійний, шустра, 
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дуже рухлива, – ий, рухома, непосидливий, спритний, енергійна, – ий, дуже 
вороткий (малопродуктивний різновид); 5) фразеологічні одиниці: має 
шило в д… (107 л), шило в одному місці (108 л, 25 к) (факультативно), шило 
в боці в нього (28 к). 21 респондент не дав відповіді на це запитання.

Деякі інформатори не розуміють значення номена крутько, надаючи 
йому інші, неправомірні. Скажімо, тлумачення вважає себе крутим (32 г); 
ставить себе крутим (101 л); крутий (1 к); високо поставлена людина 
(10 к); високої думки про себе, директор, піжон (15 к); крутелик (20 к) 
свідчать про деетимологізацію традиційного первинного значення цього 
номена й семантичну трансформацію, зумовлену накладанням різних зна-
чень внаслідок змін у активному словникові сучасного школяра: жарго-
нізм крутий витіснив у їх мовній свідомості узвичаєний номен крутько, 
визначальна сема якого свідчить про рухливість дитини. Найчастіше такі 
відповіді властиві вихованцям колонії.

Факультативно зафіксовані й абсолютно невмотивовані тлумачення, 
пор.: хвастун (22 г); завжди хоче все знати (7і); дєрік (22 к), поганий тан-
цівник (29 к).

Синонімічний ряд номінацій ’непосидючої дитини’ респонденти на-
повнили як узвичаєними (з різноманітними фонетичними, лексико-грама-
тичними варіантами), так і оказіональними лексемами, пор.: в’юн (31 к), 
круть-верть (33 к, 43 к), дзига (34 к, 42 к, 46 к), шило (35 к, 41 к, 53 к), 
непосіда (36 к, 50 к), непосида (51 к, 54 к), вертій (44 к), вертун (47 к), юла 
(48 к, 49 к) і гіпопотам (56 к).

А отже, номінація крутько в основному зрозуміла школярам, хоч і 
спричиняє частково труднощі в тлумаченні.

Опецьок. Найменування опецьок належить до лексико-семантичного 
мікрополя ’товста дитина’ й представляє один із номенів, що архаїзу-
ється в сучасному мовленні. Ця номінація виразно поляризувала респон-
дентів за дихотомією знання/незнання основного значення з очевидним 
переважанням першої групи респондентів.

Та частина інформаторів, для яких основна сема ’товста’ (дитина) була 
зрозумілою, пояснювали номінацію здебільшого прикметниковими лек-
семами товста (8 л), товстий (11і, 12і, 15і, 13 г), товстенький (13і, 14і, 
16і, 17і, 15 к), дуже товстенький (66 л), повна (47 г), кругленький (23і), 
крупний (47 л), пухкенький (43 л), товстенький (13і, 14і, 16і, 17і, 15 к), гру-
бенький (1і, 2і, 29і), кругленький, повненький (4і, 31і) (маючи на увазі пере-
дусім хлопчиків), грубий, повний (5і, 10і), повненький (7і), маленький (13і), 
кругленький, грубенький, маленький (28 і), повненький, збита (4 л) тощо.

Значно частіше респонденти співвідносять цю ознаку беззастереж-
но до статі: людина, яка товста (9і); людина, товста за фігурою (15і); 
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маленька людина, вгодована (102 л); той, у якого габаритна маса тіла 
(18і); повновида людина (115 л) тощо. Значно частіше в складі таких кон-
струкцій зафіксовано вказівку на суб’єкта – дитина, маля, дитинка, дитя, 
хлопчик, хлопець, дівчина, колобок тощо, напр.: товста дитина (4 к, 54 г); 
кругленька дитина (3і); товстенький хлопчик (21і); маленька, грубенька 
дитинка (24і); товстеньке дитя (25і). Зауважмо, що такі тлумачення на-
лежать до кількісно меншої групи.

Натомість реєстр невідповідних тлумачень частотний. Здебільшого діти 
активізують семи ’неакуратний’: неакуратна людина (64 г, 12 л); ’мало-
рухливий’: людина, яка дуже повільно рухається (11 л); ’зріст’: малень-
кий зріст (26і, 27і); низенький (30і); невисокого зросту (106 л); ’рухливий’: 
непосида (1 г); ’красивий’: це гарненька маленька дитина (71 л); ’недо-
сконалий’: примітивний (4 г); ’некмітливий’: нерозторопна (9 г), нероз-
торопний (9 г); ’нечемний’: розбалувана (36 г); дуже розбалувана людина 
(36 г). Іноді різні семи поєднані в тлумаченнях респондентів, напр.: той, 
хто дуже товстий і малий (22і). Мотивація деяких слів незрозуміла, напр.: 
вважає, що він завжди розумний (117 л); дурний (17і); періжок (5і) тощо.

Як бачимо, незважаючи на різне тлумачення номінації опецьок, його 
стилістичне значення залишається однотипним: негативна тональність – 
визначальна. А отже, з лексемою опецьок інформатори найчастіше спів-
відносять товсту, товстеньку, повну, повненьку, пухкеньку, вгодовану, 
грубеньку, кругленьку, круглу, крупну, збиту, жирну, червонощоку, повно-
виду, рум’яну дитину. Сплутування справжнього значення, ймовірно, 
можна частково пояснити впливом асоціативних зв’язків. Хоча значна 
кількість неправомірних відповідей засвідчує водночас виразну архаїза-
цію цієї лексеми в мовленні сучасних школярів. Подібні тенденції в тлу-
маченні спостерігаємо й щодо інших номінацій (див. додатки 6, 7).

У результаті дослідження встановлено, що номінації дітей, пропоно-
вані школярам для тлумачення, зрозумілі їм різною мірою. Цілком зако-
номірно, що найменше труднощів спричинили номінації з неускладненою 
внутрішньою формою, тобто семантична структура яких мотивована твір-
ною основою. Це стосується передусім номінацій сонько й плакса. Но-
мени крутько й мудрагель виявилися для респондентів більш складні для 
тлумачення. Опецьок – зумовив значно більше труднощів у декодуванні 
основних диференційних сем, оскільки ця лексема більшою мірою архаї-
зована в сучасному мовленні, ніж інші. Двояке тлумачення лексеми мізин-
чик (палець і маленька дитина – рідше) спричинене також нечастотністю 
її вживання в мові загалом.
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2.4. Функціонування пестливих та згрубілих найменувань
Важливою функцією номінацій дітей є апелятивна, а отже, значна їх 

кількість використовується в ролі звертань, які є виявом різних емоційних 
станів мовців. Саме тому структурою анкети було передбачено цілий ряд 
запитань, які стосуються стилістичного маркування (забарвлення) звертань. 
Зокрема, було передбачено з’ясувати синонімічний ряд номенів, які є ви-
явом пестливості та голубливості в спілкуванні з дітьми. Такі звертання, 
як відомо, є узвичаєними й традиційними в українському мовному етикеті.

В результаті анкетування 187 (254) респондентів віком від 13 до 17 ро-
ків, із них – 91 жін. статі і 96 – чол. (31 респондент із Івано-Франківської 
обл., із них – 23 дівчаток та 8 хлопчиків віком від 14 до 16 років; із Волин-
ського обласного ліцею-інтернату – 126: 68 дівчаток, 58 хлопчиків, вік 13–
17 р., 30 респондентів чол. статі з Ковельської виправно-трудової колонії; 
67 – із Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, з яких 38 дівчаток 
та 29 хлопчиків віком від 10 до 17 років), було зафіксовано 177 номіна-
цій дітей. Деякі з цих номінацій мають морфологічні варіанти, зокрема, 
варіанти словозмінні: голубонько/-а, голубчик/-у, горобчик/-у, зайчик/-у, 
зірочко/-а, квіточко/-а, кицюня/-ю, кізонько/-а, коник/-у тощо. Крім них, 
зафіксовано також кілька варіантів номінацій дітей із різною категорією 
роду, напр.: малесенька, – ий, – е, миленька, – ий, хорошенька, – ий, – е.

Загалом зафіксовано 795 слововживань пестливих назв, середній кое-
фіцієнт становить 4,25 (відповідно, дівчатка – 412 слововживань із коефі-
цієнтом 4,52 і хлопчики – 383 із коефіцієнтом 3,93). Діапазон пропонова-
них номінацій становить 0–11 лексем.

Інформатори з Волинського обласного ліцею-інтернату (умовно – дру-
гої групи) подали: 225 номінацій дітей – 58 хлопчиків (коефіцієнт ≈ 3,88) 
і 292–68 дівчаток (коефіцієнт – 4,29). Діапазон запропонованих синоніміч-
них рядів коливається від 0 до 9. Щоправда, кілька респондентів подають 
такі ряди відкритими, про що свідчать відповідні позначки: і т. д. (22 л, 
24 л, 97 л), … (31 л, 115 л), та ін. (103 л). Відсутні такі назви в анкетах од-
нієї дівчинки та трьох хлопчиків (разом – 4), 1–1 дівч. і 3 хл. (4), 2–8 дівч. 
і 9 хл. (17), 3–9 дівч. і 11 хл. (20), 4–21 дівч. і 9 хл. (31), 5–12 дівч. і 8 хл. 
(20), 6–11 дівч. і 8 хл. (19), 7–3 дівч. і 2 хл. (5), 8–1 дівч. і 3 хл. (4), 9–1 дівч. 
і 1 хл. (2). А отже, і в цій групі кількісно повніше представлені синонімічні 
ряди в анкетах дівчаток.

Кількісний склад лексичного складу засвідчених синонімічних рядів 
уможливив сформувати градуальний діапазон активно вживаних апеляти-
вів. Найчастіше вживаним у такій функції засвідчено номен сонечко (його 
назвали 146 респондентів) – перша позиція. Друга позиція за частотніс-
тю належить номінації зайчик, – у (відповідно 22/50, разом – 72), третя – 
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квіточко, – а (42/13–55), четверта – котик, – у (12/39–51), п’ята – рибонь-
ко, – а (27/13–40), шоста – голубонько, – а (27/2–29), сьома – зіронько (16), 
восьма – ластівочко, – а (9/5–14), дев’ята – зірочко, – а (12/1–13), деся-
та – 2 номени: голубчик, – у (2/10) і рибочко, – а (9/3–12), одинадцята – 
3 назви: донечко (11), золотце (11), синочку (11), дванадцята – золотко 
(9), тринадцята – ластівко, – а (7/1–8), чотирнадцята – квітонько (7), 
п’ятнадцята – 2 назви: голубочко, – а (5/1–6), рибко, – а (3/3–6), шістнад-
цята – 3 назви: дитиночко (5), маленька (5), серденько (5) (див. додаток 
5). Інші номінації вживані менш ніж п’ятьма респондентами.

Як бачимо, найуживанішими діти вважають космонім сонечко, фауно-
номен зайчик і флорономен квіточка. Решта частотних номінацій в осно-
вному належать також до цих лексико-тематичних груп, пор.: зіронька, 
зірочка, голубонька, голубочка/голубчик, котик, ластівка, ластівочка, риб-
ка, рибонька, рибочка і квітонька. Як свідчать результати анкетування, 
найповніше наповнені такі лексико-тематичні групи номенів: фауноно-
мени, космоніми, узагальнені та одиничні назви дітей (див. додаток 5). 
Такі апелятиви здебільшого відтворюють узвичаєну систему традиційних 
українських звертань у ситуації дорослі – діти.

Привертає увагу, що поряд із узвичаєними традиційними звертаннями 
діти назвали й рідковживані, почасти – семантичні оказіоналізми, зокре-
ма: барвіночку, веселинко, гарнюня, горобчаточко, дітичко, жайвороно-
чок, кізонько, клубочку, кукурудзик, лисеня тощо.

Частина респондентів пропонує, на жаль, зросійщені варіанти узу-
альних українських звертань, хоча рідною мовою, за винятком кількох, 
назвали українську, напр.: заїнька (замість заєнько), кіцінька (замість 
киценька), ласточко,/-а (замість ластівко,/-а), пупсік, розумашка, со-
лнишко, умнічка. Спостережено в анкетах розгалужені словотвірні ва-
ріанти номенів-апелятивів із узвичаєними демінутивними суфіксами. 
Найбільшою продуктивністю відзначаються номінації із суфіксами: 
-ик-, – очк-, – инк-, – ун-, – оньк-, – чик-.

Отже, можна стверджувати, що в спілкуванні дорослих і дітей до-
мінувальними є пестливі номени, які відтворюють традиційну систему 
українських апелятивів, визначальна роль серед яких належить фауноно-
менам, космонімам та узагальненим і одиничним номінаціям дітей. Діапа-
зон таких назв у активному словнику сучасних дітей визначений межами 
0–11 слів, повніше він представлений у мовленні дівчаток, про що свід-
чить середній коефіцієнт слововживань.

Відповіді на запитання «яких назв дітей потрібно уникати дорос-
лим?» зумовлені певними непорозуміннями в мотивації деяких респон-
дентів, оскільки сюди потрапили поряд із згрубілими пестливі назви, 
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узвичаєні узагальнені, власні номінації дітей, напр.: дитинко, дитинча, 
дитятко, дітиська, дітлахи, дітлашня, дітвора (3 л) тощо.

Іншу частину респондентів умовно можна поділити на такі групи: 
1) до неї належать ті респонденти, відповіді яких мають узагальнений 
характер (малопродуктивна група): російськомовних і грубих (22 л), усі 
назви, які ображають дитину або гостро звучать (24 л) і т. ін.; 2) ті рес-
понденти, які подають конкретний перелік номінацій, яких варто уникати 
(продуктивна група); зауважмо, такі ряди мають здебільшого закритий 
характер, напр.: дівчисько, коза, дівуля, дура (1 л), баран, осел, дітисько, 
дівуля, діваха (14 л) тощо; 3) представляє собою своєрідний синтез двох 
попередніх, напр.: ті, які ображають дітей і понижують їхню гідність: 
безтолковий, непотрібний, опудало і таке інше (25 л); 4) сюди належить 
якась одна чи певний тип назв, що стосуються безпосередньо респонден-
та або дітей загалом (непродуктивна група), напр.: мені не подобається, 
як на мене кажуть дитина (16 л), малий (після 12 р.) і т. ін.; 5) респонден-
ти, які подали відповідь не знаю (6 респондентів); 6) ті, що вважають такі 
назви неможливими в спілкуванні з дітьми (3 респонденти).

Як бачимо, до бажаних словесних табу респонденти відносять тради-
ційні стилістично марковані згрубілі назви та лайливі слова свиня, баран, 
козел, дурень, ідіот, дебіл тощо. Небажаними в спілкуванні з ними діти 
вважають також номінації особи, які мають негативне забарвлення на зра-
зок базікало, лінивий, лінюх, незграбо тощо. Серед номінацій дітей «супро-
тив» респондентів найчастіше викликають ті назви, які мають відповідні 
словотворчі маркери, зокрема, це назви із суфіксами -ах-, – ищ-, – иськ-, 
напр: дівчище, дітиська, дівчисько, діваха тощо.

Значна кількість анкет не містить відповіді на це запитання – 55 
(24 гімназис ти, 4 школярі з Івано-Франківщини, 25 ліцеїстів, 2 вихованці 
колонії), що становить 19,16 %. Узагальнені відповіді подали 30 респон-
дентів. Загальна кількість слововживань становить 215 лексем на 254 рес-
понденти (середній коефіцієнт – 0,84). Школярі гімназії назвали 56 слів 
(діапазон 0–4, коефіцієнт 0,76), ліцеїсти – 105 (діапазон 0–7 номінацій, 
коефіцієнт 0,83), школярі з Івано-Франківщини – 28 (діапазон 0–4, коефі-
цієнт 0,9), вихованці колонії – 26 (діапазон 0–12, коефіцієнт 0,83). А отже, 
згрубілі, а тим паче, лайливі назви, очевидно, є неприйнятні для всіх рес-
пондентів. Відсутність відповідей є одним із своєрідних сигналів неба-
жання навіть писемно називати їх, що є позитивним симптомом. З іншого 
боку, значна кількість слів є також своєрідним виявом протесту респон-
дентів щодо таких назв.

Важливими для порівняльного аналізу є відповіді на запитання анкети 
про використання типологічних звертань найближчої родини – мами, тата, 
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бабусі, дідуся та однолітків у ситуації, коли ці мовці сердяться на респон-
дента і звертаються до них із ніжністю.

Встановлено, що частина батьків, дідусів і бабусь стилістично виявля-
ють зміну емоційного стану за допомогою зміни варіантів імені відповід-
ної дитини: 1) повне ім’я вживають замість пестливого або усіченого варі-
анта, що нерідко є елементом родинної метамови, пор.: Христино (мама) 
(30і) і Христя, Христинко, Мар’яна (тато, бабуся, дідусь, однолітки) (23 л) 
і т. ін.; 2) значно рідше демінутивні форми замінюються підкреслено ша-
нобливими найменуваннями на ім’я або формулою, утвореною номіна-
цією-титулом + варіант повного імені, напр.: Варвара Вікторівна (мама) 
(37 л), Анно Ігорівно, Батьківно (тато) (8 л); 3) іменуючи співрозмовника 
прізвиськами або згрубілими варіантами імені, скажімо, респондентку 
на ім’я Ганна однолітки називають Гант, Ганджубас, Нюрка (55 л); На-
талоха (мама), ля-ля (тато) (63 л); 4) вдаючись до графічного представлен-
ня відповідної інтонації мовлення, напр.: Настя (!!!) (тато), Настя (!!!!!) 
(однолітки) (56 л); Аня-я-я (мама, однолітки) (8 л); 5) послуговуючись 
узагальненими стереотипними кваліфікативними словами чи виразами 
на зразок забожанське дитя (дідусь) (36 л); макіївський робітник (мама) 
(93 л); бабина онучка (з казки) (дідусь) (64 л); дуся (60 л); 6) узвичаєними 
номінаціями осіб із негативною конотацією, які характеризують дитину 
за певними, здебільшого внутрішніми чи поведінковими ознаками (за-
уважмо, що саме в цій групі номенів найчастіше фіксуються суржикові 
варіанти), напр.: дармоїд (тато) (93 л), ледар (мама), тупак (тато) (70 л), 
неук (тато) (69 л) і т. ін., ця група, до речі, є найчастотнішою; 7) пейора-
тивні номінації, які здебільшого є, очевидно, виявом афективного стану 
мовця, напр.: гівнюшка (мама), мавпа, дурочка (однолітки) (24і), дурепа, 
дибілка, дура (однолітки) (34 л) тощо.

У ситуації ніжної, пестливої тональності, як свідчать респонденти, 
їхні рідні та ровесники вдаються здебільшого до узвичаєних українських 
загальних назв-апелятивів. Не менш уживаними є також різні варіанти 
повного імені респондентів. Крім узвичаєних демінутивних форм із про-
дуктивними суфіксами -ус-, – очк-, – ечк-, – к-, – чик-, – ун- тощо (на зразок 
Мартуся (20 л), Іваночко (31і), Оксанко (27 л), Славчику (13і)), в спілку-
ванні з дітьми спорадично вживаються рідковживані та оказіональні оні-
ми, напр.: Христику, Хрустику, Христинько, Хриська (30і), Іванічко, Іва-
сенько (31і) і т. ін.

Зрозуміло, що не кожне з наведених (і уживаних у повсякденному 
спілкуванні) звертань до вподоби респондентам. Як з’ясувалося, най-
більшою одностайністю відзначаються міркування дітей про бажане звер-
тання з вуст учителів. Більшість респондентів пропонують називати їх, 
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 послуговуючись повним іменем: Роман (64 г), Орисю (24 г), Христина 
(1і), Світлана (36 л), Ніно (15 л), Мирославо (30 л), Варвара (37 л), Анд-
рій (6і), Тарас (8і), Вікторіє (9і), Ярославе (13і), Ірино (3і), Оксано (51 л). 
Знач но рідше – одним із скорочених варіантів (найчастіше – демінутив-
ним), напр.: Міра (47 г), Софійко (50 г), Наз (56 г), Маша (40 л), Вася, 
Васюня (71 л), Андрюшечко (125 л), Анничко (2і), Улька, Уляночка, Уляська 
(7і), Іванко (11і), Іра (15і), Віточку, Вітусику (16і), Ксюша, Ксеню (41 л). 
Спостережено, що повному імені (як улюбленому) надають перевагу 
хлопці. Дівчатка, вибираючи один із варіантів імені, пропонують частіше, 
ніж хлопчики, пестливі форми.

Зафіксовано також поодинокі випадки однаковою мірою бажаного ви-
користання як імені, так і прізвища в мовленні вчителів, напр.: Ірина, Ан-
дріїв (4і), Улька, Уляночка, Івахнюк (9і), Шумік, Тарас (10і), Надю, Надій-
ко, Грицан (14і), Ніно або за прізвищем (15 л), «по прізвищу або по імені» 
(54 л). Дуже рідко діти висловлюють бажання, щоб їх називали «по прізви-
щі» (63 л). Небажання окремих дітей щодо узвичаєного «вчительського» 
способу називати дітей на прізвище стверджується іноді навіть додатко-
вим коментарем, як-от: Захаре (а не Фещенко) (36 г).

Кілька дітей висловили бажання іменувати їх на ім’я й по батькові 
(іноді в поєднанні з означальною лексемою шановний), напр.: Ольга Іго-
рівна (68 л), Шановний Ярослав Вікторович (69 л). Навряд чи можна такі 
«рекомендації» для вчителів сприймати однозначно. Для частини респон-
дентів це, ймовірно, розіграш.

У відповідях на запитання про улюблене звертання респонденти зде-
більшого називали один із варіантів імені, частіше – пестливе звертання 
напр.: Надійку, Надику (батьки) (14і), Ірка (друзі) (15і), Христику (мій 
найкращий друг) (30і). Спостережено, що більшість респондентів має 
одне улюблене ім’я, однак значна частина назвала кілька, які належать різ-
ним адресантам (напр.: Вітусику (мама, тато), Вітульчику (подруга) (16і); 
Ірка (друзі), соня – брат (15і); Улька – всі, Уляночка – близькі, Уляська – 
друзі (7і); Ульчик (мама), Улясик (близькі друзі) (8і) або одному (Аніска, 
красуне (рідні) (21 л)).

Зауважмо, що респонденти з однаковими іменами мають нерідко різні 
уподобання, пор. із названими вище Вітусик (подруга), Віточко (батьки) 
(21і); Свєто (всі) (9 л) і Світлано (26 л). Це визначається, очевидно, різ-
ними позамовними (екстралінгвальними) чинниками.

Отже, крізь призму улюбленого звертання можна прослідкувати не лише 
індивідуальні уподобання, характер міжособистісних взаємин у родині, 
в шкільному/молодіжному товаристві, а й з’ясувати динаміку й основні тен-
денції у використанні антропонімних одиниць у сучасному мовленні.
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ВИСНОВКИ

Комплексне вивчення особливостей структурно-семантичної диференці-
ації мікрополя ’дитина’ в українській мові та основних тенденцій реалізації 
цієї системи в мовленні сучасних школярів дає підстави стверджувати, що:

1. Лексико-семантичне поле ’дитина’ в українській мові представлене 
розгалуженою системою синонімічних варіантів (фонетичних, лексичних, 
словотвірних), яка є результатом тривалого історичного розвитку і засвід-
чує її динамічний характер.

2. Структурно мікрополе ’дитина’ об’єднує: а) узагальнені та одинич-
ні назви; б) зовнішні характеристики дитини; в) внутрішні якості дитини, 
г) вторинні назви, найчастіше вживані як апелятиви.

3. Узагальнені назви дітей мають значну кількість лексичних та слово-
твірних варіантів, які вирізняються стилістичним маркуванням із доміну-
ванням позитивно забарвлених.

4. Найбільш повним в українській мові виявився синоніміко-варіа-
тивний ряд номінацій дітей за внутрішніми інтелектуально-емоційно- 
фізичними ознаками. Виокремлено 19 найуживаніших лексико-семан-
тичних мікрополів, найповніше представлені з них, зокрема, ’неслухня-
на’, ’брудна’, ’розумна’, ’рухлива’ дитина.

5. Номінації дітей за зовнішніми ознаками представлені значно мен-
шою кількістю варіантів. Найвиразніше структуровані 7 лексико-семан-
тичних полів, зокрема ’зріст’ (висока-низька дитина), ’конституція’ 
(товста-худа).

6. Частина номінацій дітей має гендерну диференціацію (напр.: белько-
тун/белькотунка, сплюх/сплюшка, плаксун/плаксунка, мудрагель/мудрагель-
ка, хоча значна кількість таких назв має категорію спільного роду, незважа-
ючи на формальні родові ознаки (напр.: соня, опецьок, тихоня, дзвіночок, 
вереда, бруднота, порося, забудько, лежебока, маруда, чогокало).

7. Аналіз мовлення сучасних школярів засвідчив, що значна частина 
назв дітей архаїзувалася, тому була не відома респондентам. Встановлено 
виразну тенденцію щодо різновидів тлумачення запропонованих лексем-
номінацій дітей. Одна частина респондентів (кількісно більша) правиль-
но реконструює семантичну структуру номінацій дітей, скажімо, опе-
цьок – товста дитина, мудрагель – розумна. На противагу їм друга група 
(кількісно менш представлена): 1) надає їм абсолютно нових значень, або 
2) актуалізує одне із можливих значень, або 3) сплутує з іншими словами, 
напр.: опецьок – неакуратний; крутько – крутий; вереда – череда; розум-
на –  читець тощо.

8. Як свідчать результати анкетування, частина номенів дітей активно 
вживається у мовленні сучасних школярів. До таких номінацій, зокрема, 
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належать узагальнені назви дітей: діти, дітвора, дітлахи. З-поміж оди-
ничних найчастіше вживаними. : дитина, дитя, дитинка. Деякі з цих назв 
відомі респондентам, проте не використовуються у спілкуванні (дітлаш-
ня, діточки, дітиська), інші – майже не відомі: дітваки, дитинча.

9. Найчастіше вживаною назвою дітей в однині є дитина, рідше – 
дитя, дитинка, дитятко, хоча респондентам відомі також інші узвичаєні 
номінації. Крім запропонованих у анкетах, школярі назвали лексеми, що 
входять до їхнього активного словника, зокрема літературно унормовані 
(маля, малятко, дитинча, дитинчаточко тощо), жаргонні (шпунт, шкєт, 
шльоц) та росіянізми (дєтка, дитьо). Це свідчить про різну комунікатив-
ну поведінку школярів і їхні мовні уподобання.

10. З-поміж узагальнених назв за статтю сучасні школярі надають пе-
ревагу номінаціям дівчата, дівчатка, хлопці, рідше – дівчаточка, хлопчи-
ки, хлопчаки, дівки, парубки. Лексеми дівчаточка, дівчатонька, дівчатка, 
хлоп’ята майже не відомі респондентам. Натомість у їхньому мовленні 
вживані стилістично марковані номінації дівчиноньки, дівочки, дівахи, 
братани, пацани, пацанчики, пацанюри, стрючки, штемпи, чуваки і на-
віть пейоративи тьолки, клухі. Респонденти з Івано-Франківщини назва-
ли, навпаки, часто вживані ними позитивно забарвлені номени юнаки 
і козаки. Для називання дівчат типологічними можна вважати номени дів-
чинка й дівчина, хлопчиків – хлопець і хлопчик.

11. Пестливі номінації часто вживані сучасними дітьми. Синонімічний 
ряд таких найменувань коливається в межах 0–11 слововживань. Найак-
тивніше, як стверджують результати анкетування, школярі використову-
ють номінації сонечко, зайчик і квітонько, хоча найбільш уживаною і най-
повніше представленою (82 варіанти і 36 лексем) є група фаунономенів. 
Загальна кількість таких слововживань 795 (середній коефіцієнт 4,25).

12. Згрубілі назви, яких, на думку дітей, потрібно уникати старшим 
(батькам, родичам, учителям), в основному відтворюють традиційну сис-
тему стилістично маркованих негативно назв.

13. Стилістично забарвлені номінації, вживані у спілкуванні з дітьми 
батьками, дідусями-бабусями, вчителями й однолітками, засвідчують ви-
разне тяжіння до змін комунікативної поведінки мовців відповідно до їх 
емоційного стану. Зокрема, сердячись, мама-тато найчастіше використо-
вують замість узвичаєних у ситуації голубливості демінутивів власних 
імен або їх усічених варіантів повні імена, замість пестливих флоро- 
та фаунономенів – згрубілі номінації.

14. За твердженням респондентів, від родини вони найчастіше очіку-
ють уживання демінутивних варіантів їхнього імені або (рідше) звичного 
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родинного прізвиська, від учителів – називання на повне ім’я, від одно-
літків – усічених форм власного імені, іноді – жаргонних.

15. Улюбленим іменем для сучасних дітей здебільшого є один із ней-
тральних чи позитивно маркованих варіантів їхнього імені, рідше – за-
гальні номінації-демінутиви. Це в основному узвичаєні найменування 
з вуст мами, друзів або інших членів родини, рідко – вчителів. Зауважмо, 
що інформатори назвали цілий ряд індивідуально увиразнених онімних 
варіантів, напр.: Дінчик, Діася, Діанка, Леді Ді – Діана, Христик, Хрус-
тик, Хриська, Христюля – Христина, Ляся, Лясенька – Оля, Наз, Назік – 
Назар , Ірисик, Ірчик, Ірися – Ірина тощо.

16. Спостережено значну кількість рідковживаних оказіональних 
номінацій, що доповнюють традиційні лексико-семантичні мікрополя, 
напр.: дівулятко, дівулятка, дівчиняточко, хлопацюпанчики, улюблене 
дитя – райське пташеня, боїться холоду – змерзуля, змерзлюха, розум-
на – мудрагелик, мудрунчик, багато говорить – тялапалко, щебетун, ви-
пещена – пістьоха, допитлива – цікавун, невихована – хаменя, рухли-
ва – вертя, невсидько, лінива – ліник, ліногуз, брудна – брудько, нечупара, 
захвеця, пацько, охайна – чепурниця тощо.

Отже, мікрополе ’дитина’ представляє собою своєрідну структурно 
й семантично впорядковану динамічну й відкриту систему, яка відображає 
важливий елемент комунікативної взаємодії дітей і дорослих у сучасному 
мовному просторі українців.

Список інформаторів та їх умовних скорочень

г. – 1. Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука (67 учнів).
і. – 2. Голинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Івано-Франків-

ської обл. (31 інформатор).
к. – 3. Ковельська виправно-трудова колонія для неповнолітніх 

(58 рес пондентів).
л. – 4. Волинський обласний ліцей-інтернат (126 школярів).
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Додаток  1

Зразки соціолінгвістичних анкет
Анке та  1

Шановний респонденте!

Просимо взяти участь в анкетуванні. Будь ласка, повідомте про себе 
деякі дані:

Вік
Стать
Рідна мова
Якою мовою спілкуєтеся з батьками

1. Які узагальнені назви дітей Ви (проставте знаки + або –)

діти діт вора діт-
ваки

діти-
ська

діт-
лахи

дітла-
шня

ді то-
ч ки

Знаєте
Вживаєте, гов о-
рячи про дітей
Так називають Вас 
рідні ( зазначте, хто)
Які назви 
Ви знаєте ще 
(допишіть)?
Які з них уживаєте?

2. Які одиничні назви дітей Ви (проставте знаки + або –)

дитина дитя ди-
тятко

ди-
тинка

дити-
ночка

дитя-
точко

ди-
тинча

Знаєте
Вживаєте, го во-
рячи про дітей
Так називають Вас 
рідні ( зазначте, хто)
Які назви
 Ви знаєте ще 
(допишіть)?
Які з них уживаєте?
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3. Які узагальнені назви дівчаток/дівчат Ви (проставте знаки + або –)

дівчатка дівчата дівчаточка дівчатонька дівки

Знаєте
Вживаєте
Які назви Ви знаєте ще? 
(допишіть)
Які з них уживаєте?

4. Які узагальнені назви хлопчиків/хлопців Ви (проставте знаки + або –)
хлопчики хлопчаки хлопці хлоп’ята парубки легіні

Знаєте
Вживаєте
Інші (допишіть)

5. Які назви дівчаток Ви
знаєте вживаєте

так ні так ні

1) дівча
2) дівчинка
3) дівчатко
4) дівчатонько
5) дівчаточко
Інші (допишіть)
дівчат
1) діва
2) діваха
3) дівиця
4) дівка
5) дівочка
6) дівуля
7) дівчина
8) дівчисько
9) дівчище
10) дівця
Інші (допишіть)
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6. Які назви хлопчиків Ви
знаєте вживаєте

так ні так ні
1) хлоп’я
2) хлопак
3) хлопець
4) хлопчик
5) хлопчинка
6) хлопцюга
7) хлопченя
8) хлопчина
9) хлопчисько
10) парубійко
Інші (допишіть)

7. Як до Вас ніжно звертаються (зазначте варіанти імені, напр.: Катру-
сю, Славчику, або загальні назви, напр.: дитиночко, сонечко, малесенька, 
хорошенька…):

• мама  ____________________________________________________
• тато   _____________________________________________________
• бабуся   ___________________________________________________
• дідусь   ___________________________________________________
• однолітки   _______________________________________________
8. Як Вас називають сердячись (напр.: безтолковий, лінюх, непослух тощо):
• мама   ____________________________________________________
• тато   _____________________________________________________
• бабуся   ___________________________________________________
• дідусь   ___________________________________________________
• однолітки   _______________________________________________
9. Як би Ви хотіли, щоб до Вас зверталися:
• рідні (напр.: донечко, Наталочко тощо)   _______________________
•  вчителі (напр.: Поліщук, Іваненко чи Романе, Оксано, Олю, Галинко тощо)  

 _______________________________________________________________
•  однолітки (напр.: Тарасе, Олечко, Сєрий, Бодя, дружбан тощо)  

 _________________________________________________________
10. Назвіть улюблене звертання до Вас (якщо можете, зазначте, 

хто до Вас так звертається)   __________________________________
Дякуємо за співпрацю!
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Анке та  2
Шановний респонденте!

Просимо взяти участь в анкетуванні. Будь ласка, повідомте про себе 
деякі дані.
Вік
Стать
Рідна мова
Якою мовою спілкуєтеся з батьками

1. Поясніть значення слів:
• плакса   __________________________________________________
• вереда  ___________________________________________________
• сонько  ___________________________________________________
• крутько  __________________________________________________
• опецьок  __________________________________________________
• мудрагель  ________________________________________________
• мізинчик  _________________________________________________
2. Як українці називають
• чемну дитину  _____________________________________________
• невиховану дитину  ________________________________________
• розумну дитину  ___________________________________________
• рухливу дитину  ___________________________________________
• працьовиту дитину  ________________________________________
• ліниву дитину  ____________________________________________
• неакуратну дитину  ________________________________________
• дитину, яка багато говорить  ________________________________
• дитину низького зросту  ____________________________________
• дитину високого зросту  ____________________________________

3. Які українські назви дітей є виявом пестливості, голубливості (про-
довжте синонімічний ряд)?

пташечко   ______________________________________________
4. Які назви дітей, на Вашу думку, бажано уникати дорослим?   

Дякуємо за співпрацю!
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Анкет а  3

Шановний респонденте!
Просимо взяти участь в анкетуванні. Будь ласка, повідомте про себе 

деякі дані.

Вік
Стать
Місто/село

Мова спілкування а) в родині
б) з однолітками

Рідна мова

 І. Як називають дитину:
1) яка любить багато спати  ___________________________________
2) неслухняну  ______________________________________________
3) непосидючу  ______________________________________________
4) говірку, балакучу  _________________________________________
5) мовчазну, небалакучу  ______________________________________
6) допитливу  _______________________________________________
7) плаксиву  ________________________________________________
8) крикливу   ________________________________________________
9) тиху, спокійну   ___________________________________________
10) розумну, здібну   _________________________________________
11) ледачу  _________________________________________________
12) працьовиту   _____________________________________________
13) хвальковиту   ____________________________________________
14) вперту   _________________________________________________
15) забудькувату, неуважну   ___________________________________
16) боязливу   _______________________________________________
17) яка боїться холоду   _______________________________________
18) випещену   ______________________________________________
19) неохайну   _______________________________________________
20) красиву   ________________________________________________
21) схожу на батьків   ________________________________________
22) з кучерявим волоссям   ____________________________________
23) худеньку   _______________________________________________
24) товсту   _________________________________________________
25) високу   _________________________________________________
26) низеньку   _______________________________________________
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27) першу   _________________________________________________
28) останню в сім’ї   _________________________________________
29) улюблену в сім’ї   ________________________________________

ІІ. Поясніть, будь ласка, значення слів:
– сóнько   __________________________________________________
– вередíй   __________________________________________________
– збитóшник   _______________________________________________
– крýтюх-вéртюх   ___________________________________________
– лепéтя   ___________________________________________________
– чогóкало  _________________________________________________
– галáйко   __________________________________________________
– мудрагéль   ________________________________________________
– ледащúця   ________________________________________________
– ґáва   _____________________________________________________
– мазíй  ____________________________________________________
– замазýра   _________________________________________________
– опéцьок   _________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток  2

0

1010

2020

3030

4040

5050

6060

КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ ЛЕКСИКО-КІЛЬКІСНІ ПАРАМЕТРИ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ МІКРОПОЛЯ  ’ДИТИНА’СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ МІКРОПОЛЯ  ’ДИТИНА’

Непосидюча, рухлива дитинаНепосидюча, рухлива дитина

Говірка, балакуча дитинаГовірка, балакуча дитина

Неслухняна, розбишакуватаНеслухняна, розбишакувата
дитинадитина
Дитина, яка багато плачеДитина, яка багато плаче

Розумна, здібна дитинаРозумна, здібна дитина

Ледача дитинаЛедача дитина

Випещена дитинаВипещена дитина

Неохайна, брудна дитинаНеохайна, брудна дитина

Дитина, яка дуже схожа наДитина, яка дуже схожа на
батьківбатьків
Товста дитинаТовста дитина

Дитина низького зростуДитина низького зросту
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Додаток  3

Узагальнені номінації дітей
у мовленні сучасних школярів

Функціонування узагальнених номінацій дітей у Функціонування узагальнених номінацій дітей у 
мовленні школярів  (Луцька гімназія №21 імені мовленні школярів  (Луцька гімназія №21 імені 

Михайла Кравчука)Михайла Кравчука)

00
1010
2020
3030
4040
5050
6060
7070

дітидіти дітворадітвора дітвакидітваки дітиськадітиська дітлахидітлахи дітлашнядітлашня діточкидіточки

ЗнаютьЗнають

Вживають  щодоВживають  щодо
інших дітейінших дітей
Так називають  їхТак називають  їх
інші мовціінші мовці

Функціонування узагальнених номінацій дітей у Функціонування узагальнених номінацій дітей у 
мовленні школярів  (Волинський обласний мовленні школярів  (Волинський обласний 

природничий ліцей)природничий ліцей)

00
2020
4040
6060
8080

100100
120120

дітидіти дітворадітвора дітвакидітваки дітиськадітиська дітлахидітлахи дітлашнядітлашня діточкидіточки

ЗнаютьЗнають

Вживають  щодоВживають  щодо
інших дітейінших дітей
Так називають  їхТак називають  їх
інші мовціінші мовці

Функціонування узагальнених номінацій дітей у Функціонування узагальнених номінацій дітей у 
мовленні школярів  (Голинська загальноосвітня школа мовленні школярів  (Голинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  Івано-Франківської області)І-ІІІ ступенів  Івано-Франківської області)

00
5

1010
1515
2020
2525
3030
3535

дітидіти дітворадітвора дітвакидітваки дітиськадітиська дітлахидітлахи дітлашнядітлашня діточкидіточки

ЗнаютьЗнають

Вживають  щодоВживають  щодо
інших дітейінших дітей
Так називають  їхТак називають  їх
інші мовціінші мовці
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Додаток  4

Узагальнені номінації дітей, які знають/вживають мовці 
с. Голинь Івано-Франківської обл.

Узагальнені номінації дітей, які знають  Узагальнені номінації дітей, які знають  
школярі Голинської загальноосвітньої школярі Голинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  Івано-Франківської школи І-ІІІ ступенів  Івано-Франківської 

областіобласті
3131

3131

27271212

3030

1010

3131

дітидіти

дітворадітвора

дітвакидітваки

дітиськадітиська

дітлахидітлахи

дітлашнядітлашня

діточкидіточки

Узагальнені номінації дітей, які вживають  школярі Узагальнені номінації дітей, які вживають  школярі 
Голинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Голинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Івано-Франківської областіІвано-Франківської області

31; 34%31; 34%

15; 16%15; 16%

5; 5%5; 5%0; 0%0; 0%10; 11%10; 11%

0; 0%0; 0%

31; 34%31; 34% дітидіти

дітворадітвора

дітвакидітваки

дітиськадітиська

дітлахидітлахи

дітлашнядітлашня

діточкидіточки
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Додаток  5

Пестливі номінації у мовленні школярів

Продуктивні  пестливі  апелятиви в  Продуктивні  пестливі  апелятиви в  
спілкуванні  родини з дітьмиспілкуванні  родини з дітьми

27%27%

13%13%

10%10%9%9%

7%7%

5%5%

3%3%

3%3%

2%2%

2%2%

2%2%

2%2%
2%2% 2%2% 2%2% 1%1% 1%1% 1%1%

1%1%

1%1%

1%1%

1%1%

сонечкосонечко
зайчик /-узайчик /-у
квіточко /-аквіточко /-а
котик /-укотик /-у
рибонько /-арибонько /-а
голубонько /-аголубонько /-а
зіронько зіронько 
ластівочко /-аластівочко /-а
зірочко /-азірочко /-а
голубчик /-уголубчик /-у
рибочко /-арибочко /-а
золотце золотце 
донечкодонечко
синочку синочку 
золоткозолотко
ластівко /-аластівко /-а
квітонькоквітонько
голубочко /-а голубочко /-а 
рибко /-арибко /-а
серденько серденько 
маленькамаленька
дитиночкодитиночко

ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ МІКРОПОЛЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ МІКРОПОЛЯ ТИПОЛОГІЧНИХ 
ПЕСТЛИВИХ АПЕЛЯТИВІВ У МОВЛЕННІ ШКОЛЯРІВПЕСТЛИВИХ АПЕЛЯТИВІВ У МОВЛЕННІ ШКОЛЯРІВ

48%48%

24%24%

8%8%

8%8%

6%6%
4%4%

2%2%

1%1%
ФаунономениФаунономени

КосмонімиКосмоніми

Узагальнені таУзагальнені та
одиничні номінаціїодиничні номінації
дітейдітей
ФлорономениФлорономени

Конкретні назвиКонкретні назви

Абстрактні назви іАбстрактні назви і
номінації особиномінації особи

Номінації дітей-Номінації дітей-
субстантивисубстантиви

ЕтнонімиЕтноніми
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Лексико-тематичні мікрополя 
типологічних пестливих апелятивів у мовленні школярів

№ Назва 
мікрополя

Загальна 
кількість Типологічні номінації

1 Фауноно-
мени

379
(48,4 %)

ведмедик, білочка, вовчику, голуб/-е, голубко/-а, 
голубонько/-а, голубочко/-а, голубчик/-у, голуб’єт-
ко, голуб’ятко, горобчик/-у, горобчаточко, жайворо-
ночок, заєнько, зайка, зайченя, зайченятко, заїнька, 
зайчик/-у, звіриночко, звірятко, зозуленько , зозулеч-
ко, кабанчик, кицечко, кицінька, кицю, кицюня/-ю, 
киця, кізонько/-а, кіцінька, кіцічка, кіцюня, кіцька, 
кіця, кішечка, коровонько,  козлику, коник, кролик, 
коте, котенятко, котик/-у, котику- мурчику, котичку , 
котичок, котуню, ластів ко/-а, ластівочко/-а, 
ластівонько, ласточко/-а, лебедику, лебедько,  лисеня, 
лисичко, мавпочко, медвежатко, медведик, мете-
лику, мишенька, мишеня, мишка, орле, пацючок, 
перепілочко, пташинко, пташиночко/-а, пташень-
ко, пташеняточко, пташечко/-а, пташко, риба, 
рибко/-а, рибонько/-а, рибочко/-а, свиня, слоне-
нятко, соловейко, чаєчко, черв’ячку, твариночко, 
тигренятко

2 Космоніми 186
(23,75 %)

зоре, зоренько, зіронько, зірочко/-а, місяце/-ю 
 ясний, місяць, промінчику, світелко, солнишко, 
 сонечко, сонце, хмаринко, хмарка, хмарочка

3 Флороно-
мени

65
(8,3 %)

барвінку, квітонько, квіточко/-а, кукурудзик, пелю-
сточко

4 Узагальнені 
та одиничні 
номінації 
дітей

61
(7,79 %)

дитина, дитинка, дитинонько, дитиночко, дитят-
ко, дівчатко, дітвора, дітечко, доне, дочечко, доцю, 
 малеча, маля, маляточко, манюнічко, манюнка, си-
ночку, синочок, синуляточко, хлопчина, хлопчисько

5 Конкретні 
назви

45
(5,7 %)

бомбочка, золотко, золотце, клубочку, кнопочка, 
кулька, лапочка/-о, лялечко, лялю, пупсік, пупсічок, 
пушиночко, серденько, цукерочка, яблучко, ягідко

6 Абстрактні 
назви 
і номінації 
особи

30
(3,84 %)

ангелику, веселинко, гарнюсік, життя моє, красуне, 
красунечка, любчику, молодець, молодчик, молодчин-
ка, мимрочко, міцько, мудак, мусічка, опецьок, попе-
люшко, радосте, розумашка, розумничка/-у, розумни-
це, хорошулька, цьомочка, тупак, умнічка, янголяточко

7 Номінації 
дітей-суб-
стантиви

16
(2,04 %)

гарнюня, маленька, малесенька/-ий, – е, миленька/
-ий, хорошенька/-ий, – е

8 Етноніми 1
(0,13 %)

грузинчик

Разом: 783
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Додаток  6

Покажчик тлумачень деяких номінацій дітей

ВЕРЕДА (ліцей)
–  той, хто часто вередує – 1 л, 7 л
–  неслухняна людина – 2 л
–  той, що вередує і нікого не слухається – 3 л, 45 л, 46 л, 92 л, 118 л
–  це дитина, яка вередує – 4 л, 14 л, 84 л
–  неслухняна, розпущена дитина – 5 л
–  неслухняна дитина – 6 л, 25 л, 59 л
–  плаксун – 8 л, 105 л
–  вередлива дитина – 9 л, 59 л
–  так називають вередливих – 10 л
–  неслухняна дитина – 11 л, 16 л, 22 л, 67 л, 76 л, 87 л, 88 л, 90 л, 

98 л, 101 л, 109 л, 117 л
–  вредна людина – 12 л, 61 л
–  теж саме тільки вищої степені – 13 л
–  той, хто задається – 15 л
–  це людина вредна, розпущена – 17 л
–  це людина непослух – 18 л, 19 л
–  та, що вередує – 20 л, 28 л, 22 л, 36 л, 40 л, 55 л, 62 л, 80 л
–  непослух, той, хто вперто пустий – 21 л
–  вередує, все їй не подобається – 23 л, 66 л
–  людина, яка егоїстично вередує – 24 л, 30 л
–  людина, якій все не до вподоби – 26 л, 27 л
–  особа, без міри вередує – 31 л
–  не слухається – 32 л, 58 л
–  той, хто пустує – 33 л
–  дуже вредний – 34 л
–  людина дуже вередлива – 35 л
–  постійно вередує – 37 л, 38 л, 41 л, 42 л, 72 л
–  дуже вередлива дитина – 39 л
–  вередун капризний – 43 л
–  вреднота – 44 л
–  той, кому важко догодити – 47 л
–  за будь-яких обставин вередує – 48 л, 54 л
–  розбалована особа – 49 л, 64 л
–  принципова, капризна – 50 л
–  дитина, яка робить щось не так, як потрібно – 51 л, 65 л
–  людина чимось недовольна – 52 л



260

Продовж. додатка 20
–  той, хто вибачливий до ставлення інших – 53 л
–  людина шукає ліпшого, сердиться на щось – 56 л
–  Ø – 57 л, 71 л, 99 л, 122 л
–  дура – 60 л
–  не бажає слухатись – 63 л
–  все перебирає – 68
–  порушник поведінки – 70 л
–  весь час плаче – 79 л, 72 л
–  людина, яка не слухає батьків та інших – 74 л, 75 л
–  не любить інших і любить пошкодити – 77 л
–  та, що примхлива – 78 л
–  всім перебирає – 81 л
–  дитина, якій не можна вгодити – 82 л
–  той, хто вередливо себе поводить – 83 л
–  невихована дитина – 85 л
–  дуже вередлива, непосидний – 86 л
–  не приймає відмови, добивається свого – 82 л
–  вередує, показує примхи – 91 л
–  нещасний, незадоволений – 93 л
–  вередує – 94 л, 106 л, 111 л, 114 л, 119 л
–  вередлива – 95 л, 97 л, 113 л
–  особа, яка багато кричить – 96 л
–  любить пустувати – 100 л
–  багато перебирає – 102 л
–  непослушна – 103 л
–  пустун, шкідник, непосида – 104 л
–  вередливий – 107 л
–  той, що верещить – 108 л
–  непослушний – 109 л, 121 л, 120 л
–  непосидюща – 110 л
–  кому все не подобається – 116 л
–  часто, довго плаче – 118 л
–  хто робить погані речі – 124 л
–  істота, що без причин пустує – 126 л
–  любить пустувати – 125 л
–  розбещена – 123 л

(с. Голинь)
–  неслухняна – 1і, 23і, 25і, 29і
–  вередлива, неслухняна – 2і, 3 к
–  часто вередує – 4і, 24і, 27і, 30і
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–  Ø – 5і, 8і, 10і
–  постійно вередує, його все не влаштовує – 6і, 22і
–  неспокійна – 7і
–  той, що весь час вередує – 9і
–  вередує, вибачливий – 11і, 12і, 19і, 20і
–  постійно вередує, капризна – 13і
–  постійно щось не подобається – 14і
–  дуже вредний, непосидючий – 15і
–  вічно вередує, щось не подобається – 16і
–  вредний, поганий – 17і
–  той, що порушує дисципліну – 18і
–  постійно вередує – 21і
–  людина з поганим характером – 26і
–  той, що вередує, не слухає – 28і
–  вередує без причини – 31і

(вихованці колонії)
–  неслухняний – 1 к, 4 к, 9 к, 10 к, 11 к, 15 к, 21 к, 22 к
–  вередливий – 2 к
–  капризна, криклива – 3 к
–  рівнозначно плаксій – 5 к
–  Ø – 6 к, 23 к, 24 к, 30 к
–  неслухняна циніка – 7 к, 26 к
–  перебірливий – 8 к
–  багато коров – 12 к
–  нікого не слухає і робить погані вчинки – 13 к
–  вередливий, неслухняний – 14 к, 20 к
–  той, хто вередує – 16 к
–  добивається свого способом вимагання через плач – 17 к
–  дитина, яка хоче все, всього – 18 к
–  нічим не задоволена дитина – 19 к
–  невихований – 25 к
–  нечемна дитина – 27 к
–  хуліган – 28 к
–  злодій – 29 к
–  бешкетник – 58 к

МУДРАГЕЛЬ (ліцей)
–  дуже розумна дитина – 1 л, 2 л
–  розумна дитина – 3 л
–  розумна людина, яка багато знає – 4 л, 19 л, 30 л, 31 л
–  Ø – 2 л, 5 л, 15 л, 16 л, 20 л, 25 л, 31 л, 44 л, 60 л, 68 л, 81 л, 85 л, 
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91 л, 99 л, 102 л, 105 л, 107 л, 102 л, 113 л

–  мудра дитина – 6 л
–  дуже розумний учень – 7 л
–  той, хто розумний – 8 л, 9 л, 10 л
–  розумний – 11 л, 12 л, 13 л, 14 л
–  той, що має низький зріст – 16 л
–  той, що розумний – 17 л
–  людина, яка володіє високим знанням – 18 л
–  мудра дуже мудра людина – 21 л
–  той, хто дуже мудрий – 22 л
–  розумний – 23 л, 25 л, 28 л, 29 л
–  багато знає – 24 л
–  людина, яка думає, що вона розумна – 26 л
–  розумна людина – 27 л
–  ставить з себе дуже розумною – 69 л
–  дитина, яка мислить – 71 л
–  людина розумна і швидко мислить – 74 л
–  добре розумово розвинутий – 75 л
–  хто щось вигадує часто – 78 л
–  розумна людина, яка не рахується з іншими – 79 л
–  той, хто багато думає – 80 л, 88 л
–  дитина, яка видає себе за розумну – 82 л
–  той, хто дуже мудрий – 83 л
–  мудра дитина – 84 л
–  той, що сам не розуміє сказаного – 89 л
–  мудра людина – 92 л, 93 л, 115 л
–  хтось розумний – 94 л
–  все знає – 95 л
–  хитра людина – 96 л
–  мудрий злегка зазнайкуватий – 97 л
–  розумна людина – 98 л, 101 л, 102 л, 105 л
–  мудрець – 103 л, 120 л
–  самий розумний – 104 л
–  мудрагель – 105 л
–  особа з великим запасом знань – 106 л
–  дуже розумний – 108 л
–  мудра людина, яку не люблять – 118 л
–  надмірно розумний – 121 л
–  багато знає за інших – 124 л
–  людина, яка відрізняється великим розумом – 125 л
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–  як на мене, таким словом називають дітей, які сказали щось 

 розумне – 126 л
–  розумна, багато знає – 111 л
–  зарозуміла людина – 112 л
–  те, що мудрує – 114 л
–  любить мудрувати там, де не треба – 116 л
–  вважає, що він надто розумний – 117 л
–  людина дуже розумна – 1 л, 7 л, 9 л, 11 л, 21 л, 34 л
–  той, що мудрий не там, де треба – 3 л
–  мудрий, розумний – 4 л, 59 л
–  людина, яка вважає себе мудрою – 5 л
–  дуже мудрий – 6 л
–  вундеркінд, але хто мудрує не по правді – 8 л
–  маленький розумник – 10 л
–  мудра людина – 12 л, 20 л, 28 л, 45 л
–  занадто розумна людина – 13 л
–  вундеркінд, розумна – 14 л
– це людина, яка знає багато ідей – 18 л
– розумна, здібна людина – 19 л, 22 л, 23 л, 62 л, 72 л, 73 л
–  людина, яка думає, ніби все знає – 24 л
–  розумна людина – 26 л, 29 л, 32 л, 33 л, 57 л, 67 л, 76 л, 90 л
–  зневажлива людина, що не відзначається особливою якістю – 27 л
–  ця дитина, що видає себе розумною – 30 л, 82 л
–  надто розумний – 36 л, 58 л, 66 л
–  той, хто багато думає – 37 л
–  той, хто дуже зарозумний – 38 л, 41 л
–  дуже горда людина – 39 л
–  людина, яку вважають зарозумною – 40 л
–  розумний – 42 л, 70 л, 104 л
–  дуже високо себе уявляє – 43 л
–  розумака, дуже мудра допитлива людина, яка пита чого навіть 
не потрібно – 16 л

–  розумний ерудований – 41 л
–  той, хто ставить багато питань – 48 л
–  корчить із себе розумницю – 49 л
–  винахідлива дитина – 50 л
–  людина, що любить мудрувати – 51 л
–  людина, яка надто мудруватиме над простим – 52 л
–  дуже розумний – 53 л, 54 л, 86 л
–  той, що багато придумує – 55 л
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–  дуже розумна, іноді навпаки – 56 л
–  певно, мудрий – 61 л
–  видає себе дуже розумною – 63 л
–  розумна не на свої роки дитина – 64 л
–  той, що забагато мудрує – 65 л
–  мудра дитина – 100 л

(вихованці колонії)
–  розумний – 1 к, 2 к, 3 к, 5 к, 9 к, 16 к, 37 к, 43 к, 45 к, 48 к, 52 к
–  мудра дитина – 4 к, 50 к, 51 к, 54 к
–  Ø – 6 к, 10 к, 13 к, 31 к, 33 к, 38 к, 40 к, 41 к, 42 к, 53 к, 57 к
–  дуже мудра людина – 7 к, 21 к, 22 к, 23 к
–  зарозумаха – 8 к
–  жєлє – 12 к
–  занадто розумний – 14 к
–  зарозумний – 15 к, 20 к
–  хоче блеснути розумом, якого в нього немає – 17 к
–  багато знає – 18 к
–  шумни – 19 к
–  людина, яка багато знає і дуже розумна – 24 к
–  бовдур – 25 к
–  розумник – 26 к, 49 к
–  занадто розумна дитина – 27 к
–  розумаха – 28 к
–  батон – 29 к
–  ходяча енциклопедія, кмітливий, розумний – 30 к
–  мавпа – 32 к
–  викрутас – 34 к
–  зубрилка – 35 к
–  видумник – 36 к
–  надто розумний – 44 к, 46 к
–  енштейн – 56 к

ОПЕЦЬОК (вихованці колонії)
–  Ø – 1 к, 5 к, 6 к, 7 к, 11 к, 22 к, 30 к, 33 к, 37 л, 40 к, 42 к, 44 к, 53 к. 

54 к, 57 к
–  малий, товстий – 2 к
–  товста – 3 к
–  товста дитина – 4 к
–  товстунчик – 8 к
–  нерозумний – 9 к
–  товста людина – 10 к, 43 к
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–  блін – 12 к
–  жирна дитина – 13 к, 47 к
–  шпиндак – 14 к
–  товстенький, круглий – 15 к
–  кусок – 16 к
–  шльоци – 17 л, 28 к
–  товстопуд – 18 к
–  любить попоїсти – 19 к
–  повний – 20 к
–  шльоци, пупик – 21 к
–  маленька, товстенька, кругленька дитина – 23 к. 24 к
–  неук, дурень – 25 к
–  круглолице, мале дитя – 26 к, 27 к
–  пупсик – 29 к
–  тюха – 31 к
–  опеньок – 32 к
–  низенька – 34 к
–  корова – 35 к
–  ні в тин ні в ворота – 36 к
–  бечка – 38 к
–  випещену – 41 к
–  малий ростом – 45 к
–  дурний, як дерев’яна дошка – 46 к
–  товстенький – 48 к
–  дурний – 49 л
–  низька на зріст дитина – 50 к
–  непослуха – 51 к
–  здоровий – 52 к
–  замурзаний – 56 к
–  телепень, людина, яка не хоче вчитись – 58 к

(с. Голинь)
–  кругленький – 1і
–  кругленький, грубенький – 2і
–  кругленька дитина – 3і
–  кругленький, повненький – 4і
–  грубий, повний – 5і
–  товста, мала дитина – 6і
–  повненький, неповороткий – 7і
–  Ø – 8і, 10і
–  людина, яка товста – 9і
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–  товстий – 11і, 12і, 14і, 20і, 21і
–  товстенький, маленький – 13і, 25і
–  людина, товста за фігурою – 15і
–  дурний, товстенький – 17і
–  той, у кого габаритна маса тіла – 18і
–  кругленька – 23і
–  той, хто дуже товстий і малий – 22і
–  маленька, грубенька дитина – 24і
–  маленький зріст – 26і, 27і
–  кругленький. грубенький, маленький – 28і, 29і, 30і
–  кругленький, повненький – 31і

(ліцей)
–  маленька дитина – 1 л, л
–  дитина, яка повна (товстувата) – 2 л
–  повненький хлопчик чи дівчинка – 3 л
–  повненький – 4 л
–  Ø – 5 л, 6 л, 25 л, 31 л, 35 л, 48 л, 49 л, 51 л, 54 л, 58 л, 60 л, 61 л, 

68 л, 70 л, 74 л, 75 л, 80 л, 81 л, 89 л, 96 л, 99 л, 101 л, 109 л, 113 л, 
118 л, 120 л, 122 л, 125 л

–  коли дитина народжується повненькою – 8 л
–  товста неповоротка дитина – 9 л, 10 л
–  це людина, яка дуже повільно рухається – 11 л
–  неакуратна дитина – 12 л
–  вредна дитина – 13 л
–  повненька нежвава – 14 л
–  товста, повільна людина – 15 л
–  це людина, яка схильна до повноти – 16 л
–  товсенька, неповоротка – 17 л
–  розбещена, товсенька, ледаща – 18 л
–  неповоротка, повна людина – 19 л, 52 л, 53 л
–  повненький хлопчик – 20 л, 38 л. 84 л
–  дуже впитана дитина – 21 л
–  товсенька дитина – 22 л, 62 л
–  гарненька, повненька – 23 л
–  людина, яка має надмірну вагу – 24 л
–  низька, повна дитина – 26 л, 27 л
–  дитина маленького зросту – 28 л, 30 л, 87 л
–  повненька, повна людина – 29 л
–  маленька, товста дитина – 32 л
–  товсенька дитина – 33 л, 41 л, 116 л
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–  кругла дитина – 34 л, 47 л
–  має надмірну вагу – 36 л
–  людина великих розмірів – 37 л
–  людина, яку виховували як кумира – 39 л
–  хлопчик маленький, товстенький та червоненький – 40 л, 56 л
–  круглолиций – 42 л
–  пухкенький – 43 л
–  в міру вгодований – 44 л
–  вгодована дитина – 45 л
–  розвалюка, здорова, не худа дитина – 46 л
–  нерухлива, незграбна – 50 л, 115 л
–  великий, незграбний – 55 л
–  пухкенький – 57 л
–  неповороткий – 121 л
–  жирна особа – 59 л
–  неповоротка – 63 л
–  товстий – 64 л, 65 л, 67 л
–  дуже товстенький – 66 л
–  забавний, пухлий – 69 л
–  гарненька, маленька дитина – 71 л
–  золоте, червоненьке дитя – 72 л
–  повільна, товста дитина – 73 л, 77 л, 79 л
–  товста, низька, маленька – 76 л
–  нехороша дитина – 78 л
–  повна людина – 83 л, 87 л
–  низька, неповоротка – 85 л
–  повненький, жирненький – 86 л
–  товста людина – 88 л
–  маленька людина – 90 л, 91 л, 92 л
–  збитий, кругленький – 93 л
–  колобок малий і круглий – 94 л, 98 л
–  хороша людина – 95 л
–  червоненький, красненький – 97 л
–  має зайву вагу – 100 л
–  маленька людина, вгодована – 102 л
–  товстун – 103 л, 124 л
–  товстеньке немовля – 104 л
–  людина невеликого зросту – 105 л, 106 л
–  маленький, кругленький лежень – 107 л
–  хлопець, дівчина злегка упитаний – 108 л
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–  людина, що страждає від ожиріння – 11 л
–  страждає надмірною вагою – 111 л
–  жирна людина – 112 л, 123 л
–  повновида – 115 л
–  непомітний – 117 л
–  те, що опейдяний – 114 л
–  пасивний, нерухливий – 119 л

МІЗИНЧИК (ліцей)
–  маленька – 4 л, 7 л, 9 л
–  людина маленького зросту – 1 л, 34 л, 37 л, 40 л
–  палець на руці – 2 л
–  маленький хлопчик, дівчинка – 3 л, 20 л, 22 л, 27 л, 30 л, 33 л
–  невеличкий – 5 л, 6 л
–  маленький, прекрасний – 8 л
–  палець, людина дуже низького зросту – 10 л, 13 л, 14 л, 26 л, 29 л
–  найменший палець на руці людини – 11 л, 77 л
–  маленька людина – 12 л, 718 л, 71 л, 74 л, 76 л, 78 л, 87 л, 92 л
–  невеличкий, маленький хтось або щось – 15 л
–  це палець на руці – 16 л, 52 л, 55 л
–  найменший – 17 л
–  маленький – 18 л, 19 л, 38 л, 41 л, 42 л, 57 л, 58 л, 68 л
–  дуже маленька особа – 21 л, 28 л
–  маленька, мініатюрна, худенька – 23 л, 64 л
–  найменший палець на руці – 24 л, 125 л, 126 л
–  палець найменший з п’яти на руках, такого не знати то сором – 

25 л, 96 л
–  палець один з п’яти – 31 л, 65 л, 103 л
–  найменший палець – 32 л
–  маленький або найменший – 36 л
–  розумна людина – 39 л
–  маленьке, майже непомітний тихоня – 43 л
–  маленький – 44 л, 45 л, 46 л, 53 л, 67 л, 83 л
–  дуже маленький – 47 л, 66 л, 72 л
–  невеликий зріст у особи – 49 л, 59 л, 62 л
–  невеликий ростом, худенький – 50 л
–  палець – 51 л, 73 л, 109 л, 114 л, 116 л, 120 л
–  низька дитина – 56 л
–  мазурин маленький – 60 л, 87 л
–  маленька людина фізично – 61 л, 75 л, 90 л, 91 л, 93 л
–  людина самотня, маленька – 63 л
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–  маленький ростом – 69 л, 70 л
–  Ø – 35 л, 54 л, 81 л, 105 л, 107 л, 113 л, 122 л
–  людина низького росту – 79 л, 80 л, 88 л, 98 л
–  маленький хлопець – 84 л, 95 л
–  низька людина – 85 л
–  маленький, тоненький – 86 л
–  коротун – 89 л
–  хтось маленький – 94 л, 104 л
–  маленька дитина – 97 л
–  палець на руці іноді – 99 л
–  маленький – 100 л
–  малий неважливий – 101 л
–  маленька людина – 102 л, 112 л
–  людина невеликого зросту – 106 л, 115 л, 118 л, 119 л, 124 л
–  нездорова людина – 108 л
–  людина незначних розмірів – 110 л
–  дитина маленького розміру – 111 л
–  невеликий – 117 л
–  дуже мала, крихітка – 121 л
–  дрібна людина – 123 л
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Додаток  7

Номінації дітей, представлені респондентами
до запропонованих лексико-семантичних мікрополів

ЧЕМНА ДИТИНА (ліцей)
–  вихованець – 1 л
–  Ø – 2 л, 3 л, 7 л, 13 л, 20 л, 27 л, 28 л, 29 л, 30 л, 32 л, 33 л, 32 л, 

47 л, 50 л, 51 л, 56 л, 62 л, 102 л, 101 л, 97 л, 72 л, 81 л, 82, 84 л, 
85 л, 92 л, 93 л, 100 л, 125 л, 107 л, 106 л, 112 л, 115 л, 118 л, 122 л

–  розумна – 4 л
–  вихована – 5 л, 6 л, 23 л, 31 л, 43 л, 45 л, 52 л, 60 л, 61 л, 70 л, 74 л
–  сонечко, квіточка, пташечка – 8 л
–  молодчинка – 9 л, 46 л, 91 л
–  гречна дитина – 10 л
–  молодець – 11 л, 16 л, 17 л, 37 л, 49 л, 54 л, 58 л, 73 л, 77 л, 79 л, 

80 л, 83 л, 87 л, 99 л, 103 л, 110 л, 117 л, 124 л, 121 л
–  дитина, яка є вихованою – 12 л
–  вихована – 14 л, 108 л, 113 л
–  охайна – 15 л, 18 л
–  дитина, яка є слухняною – 19 л
–  чемна дитина, молодець – 21 л, 123 л
–  вихованець – 22 л
–  хороша дитина – 24 л, 36 л, 67 л, 90 л
–  умнічка – 25 л
–  мудрагель, розумничка – 26 л, 105 л
–  розумашка – 27 л, 126 л
–  золота – 34 л, 44 л
–  хороша – 35 л, 59 л, 111 л
–  ввічлива – 38 л, 40 л, 41 л, 78 л, 102 л
–  гречний – 47 л, 65 л, 66 л
–  слухняна дитина, яка завжди слухається – 48 л
–  розумниця – 53 л, 64 л, 98 л, 119 л
–  чемний – 55 л, 116 л
–  вихована дитина, культурна – 57 л, 86 л
–  чемко – 63 л
–  зразок – 69 л
–  добре вихована – 71 л
–  гарно вихований – 75 л
–  інтелегент – 76 л
–  зайчик – 88 л
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–  чепурун – 85 л
–  паїнько – 94 л
–  яка поводиться дуже добре – 95 л
–  слухняна – 96 л
–  хорошун – 104 л
–  чемненький – 114 л

(вихованці колонії)
–  Ø – 1 к, 3 к, 6 к, 8 к, 9 к, 10 к, 11 к, 14 к, 20 к, 22 к, 10і, 11і, 13і, 

21і, 29і
–  порядошний, культурний – 2 к
–  чемний – 4 к
–  вихований –5 к, 13 к, 19 к
–  молодець – 7 к
–  отлічнік – 12 к
–  джентльмен, справжній мущина – 15 к, 30 к
–  Альоша – 16 к, 29 к
–  добра хороша – 17 к
–  піонер – 18 к
–  інтелігент – 21
–  воспітаний – 23 к, 24 к
–  вихована підлиза – 25 к
–  чемність – 26 к
–  молодчина – 27 к
–  добряк – 28 к

(с. Голинь)
–  слухняна –1і, 2і, 3і, 23і, 24і, 28і
–  молодець – 5і
–  чемна – 6і
–  охайна – 7і
–  вихована – 8і, 9і, 19і
–  чемнюля – 12і, 25і, 26і, 27і
–  чемнюня, послушна – 14і
–  культурну, виховану – 15і
–  вихована, слухняна – 16і
–  вихована, слухняна – 16і
–  чемнюх – 17і
–  вихована, спокійна – 18і
–  добру – 20і
–  чемна, добра – 22і
–  слухняний, молодчина – 30і
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–  хороша, слухняна – 31і

ПЛАКСИВА ДИТИНА (вихованці колонії)
–  плакса – 32 к, 44 к, 45 к, 47 к, 51 к, 52 к, 53 к, 54 к, 56 к
–  плакса-макса – 33 к
–  рьова – 34 к, 48 к
–  нюня – 35 к, 36 к, 41 к, 43 к, 57 к
–  рюмса – 38 к
–  плаксун – 40 к
–  нитік – 46 к, 49 к
–  плаксій – 50 к

(с. Голинь)
–  плакса – 1і, 2і, 3і, 5і, 7і, 8і, 9і, 11і, 12і, 13і, 14і, 15і, 16і, 17і, 18і, 19і, 

20і, 21і, 22і, 24і, 25і, 26і, 27і, 28і, 29і, 30і, 31і
–  плакса, вереда, нюня – 4і
–  мамин синочок – 10і

РУХЛИВА ДИТИНА (вихованці колонії)
–  Ø – 1 к, 5 к, 6 к, 10 к, 11 к, 15 к, 22 к
–  невсидик – 2 к
–  круть верть – 3 к
–  непосида – 4 к, 9 к
–  крутько – 7 к
–  непосидько – 8 к
–  в ж… мотор – 12 к
–  непосида, шалтай балтай – 13 к
–  стрибун – 14 к
–  рухлива – 16 к
–  пізон – 17 к
–  з шилом в п’ятій точці – 18 к
–  моторчик – 19 к
–  жвавий – 20 к
–  мотор – 221 к
–  йорза – 23 к
–  живчик – 24 к
–  сидить як вош в кублі – 25 к
–  непосидючка, активний – 26 к
–  активний льотчик – 27 к
–  шило в боці, вітер – 28 к
–  дзига – 29 к
–  спортивна, стежить за своїм фізичним становищем (так написав 
інформатор!!!!!!!!!!), крутько – 30 к
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(с. Голинь)
–  крутько, шустряк – 1і
–  крутько – 2і, 3і, 10і, 24і, 25і
–  непосида – 4і
–  заєць – 5і
–  крутько, дзига – 6і, 11і
–  дзига, крутько, непосида – 7і, 8і, 13і
–  дзига – 9і
– крутько непосида – 12і, 31і
–  крутько, непосидючка – 14і, 23і
–  дзига, крутько – 15і, 18і, 21і
–  дзига, дзиглик, крутько, непосида – 16і, 17і, 19і
–  Ø – 20і, 29і
–  енергійна, дзига, крутько – 22і
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