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Світлана Харицька 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНІСТІ  

У СЛОВНИКАХ 

 

У збереженні і розвитку національної культури та 

удосконаленні мови важливе місце посідають словники. Про 

теоретичні проблеми створення лексикографічних праць різного 

типу, про розбудову словникових статей, про розкриття значення 

слова у словниковій статті, про особистість автора в опрацюванні 

словника і т. ін. вже йшлося у багатьох працях різних авторів. Опис 

етапів роботи над укладанням словника можна знати у працях: 

Ю.Д. Апресяна [Апресян Ю. Д., 1979], В.П. Беркова [Берков В. П., 

1971, 1996], В.В. Виноградова [Виноградов В. В., 1977], В.Г. Гака 

[Гак В. Г. 1986], А.C. Герда [Герд А. С., 1986], С.І. Головащука 

[Головащук С. І., 1976], П.М. Денисова [Денисов П. Н., 1993; 11], 

В.В. Дубічинського [Дубичинский В. В., 1994], Ю.Н. Марчука 

[Марчук Ю. Н., 1979], В.В. Морковкіна [Морковкин В. В., 1994], 

А.А. Москаленка [Москаленко А. А., 1961], С.І. Ожегова 

[Ожегов С. И., 1974], Л.С. Паламарчука [Паламарчук Л. С., 1978], 

Полюга Л. [Полюга Л., 2000], О. О. Тараненка [Тараненко О. О., 

1996], Л.В. Щерби [Щерба Л. В., 1958; 1974] та ін.  

Систематизація цих роздумів дала підстави зауважити, що 

під час укладання, і загальномовних, і термінологічних словників не 

аби яку роль відіграє національна ідентичність, яка впливає на 

формування мови вцілому і зокрема кожної галузі знань, 

виробництва, суспільних відносин, моральних норм тощо. 

Епоха розвитку лінгвістики охарактеризована як «епоха 

семантики», адже людська мова виконує три основні функції: 

спілкування, кодування й декодування певної інформації [Апресян 

Ю.Д., 1979, с. 3]. Свого часу це відчував ще Л.В. Щерба, коли 

розробляв теорію лексикографії, він був переконаний у тому, що 

навіть «словникова робота заснована винятково на семантиці, а, 

отже, вимагає особливо тонкого сприйняття мови й такого 

обдарування, яке, ймовірно, є родинно письменницьким даром» 

[Щерба Л.В., 1974]. Ці слова знайшли підтвердження у роздумах 

багатьох науковців. Вони відмічали, що для того, щоб бути хорошим 
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лексикографом, необхідно бути всім одночасно: і етимологом, і 

лексикологом, і фразеологом, й істориком мови, мати знання з історії 

народу, культури, економіки, різноманітних галузей знань, а що це 

як не національна ідентичність народу, втиснута в лаконічну форму, 

що стає у пригоді кожному на шляху вивчення мови. Лексикограф 

повинен і, навіть, зобов’язаний мати мовне чуття і знати, де і що 

треба поставити, щоб зробити словник найдосконалішим.  

Проте, і донині питання комплексного вивчення системи 

роботи лексикографа над укладанням словника залишається 

відкритим, насамперед дослідження тих принципів, якими керується 

укладач/автор словника чи бере до уваги колектив укладачів при 

конструюванні словникової статті.  

Метою статті є встановлення принципів впливу національної 

ідентичності на моделювання змісту мови.  

Завдання:  

– визначити основні функції національної ідентичності у 

формуванні словника;  

– встановити й обґрунтувати основоположні принципи 

лексикографії та їх зв'язок із національною ідентичністю.  

У результаті ознайомлення з теоретичними доробками 

вчених, які в різних аспектах вивчали принципи укладання словників 

будь-якого типу, виявилося, що ця проблема залишається досить 

дискусійною і потребує глибокого аналізу з позицій дотримання 

«золотої середини» між вимогами лексикографічної теорії і 

практики. На підтвердження цієї думки наведемо міркування 

П.М. Денисова, який відмічав, що віддаючи належне сучасним 

захопленням, з одного боку, макроструктурами, макропідходами, 

глобальними кібернетичними схемами електронного майбутнього 

людства, а з іншого, – мікроструктурами, мікроаналізом, 

елементарними стандартними й універсальними одиницями смислу, 

«молекулярними» рівнями знакових систем, лексикографія, як і 

філологія, за своєю суттю орієнтується на «людські пропорції», 

тобто на одиниці «середньої величини» [Денисов П.М., 1993, с. 29]. 

Слід зазначити при цьому, що в ідеальній моделі словника мають 

бути реалізовані всі його універсальні лексикографічні функції. 

Основною функцією є, безумовно, інформаційна. А тому мовознавча 

традиція визначає інформаційне наповнення і структуру словника, 

вважаючи, що до нього звертаються у разі виникнення труднощів, 
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пов’язаних із використанням мови [Кудашев І.С., 2007, с. 43].  

Існує думка, що словники також виконують комунікативну 

функцію, тобто допомагають членам мовного колективу 

спілкуватися один із одним. Особливу роль виконує реєструюча 

функція, оскільки у словниках в узагальненому вигляді зберігаються 

відомості про мову в певний період часу. При цьому одне із завдань 

словника – бути місцем збереження рідкісних й оригінальних зразків 

мови. Інший аспект цієї функції – відображення у словнику 

системних мовних зв’язків [Денисов П.Н., 1993, с. 237]. Тривалий 

час мовознавство було зосереджене на вивченні лише згаданих 

функцій, проте в нормативних словниках на перший план виходить 

функція розкодування. Це стає особливо важливим, адже нормативні 

словники служать не тільки джерелами інформації, а й арбітрами у 

виникненні суперечок про мову. І це природно, бо будь-який 

словник, навіть якщо він замислювався як описовий, все одно так чи 

інакше є нормативним: лексикограф говорить не просто від свого 

імені, він виступає як посередник між суспільством, представник 

певної національності, носій мови, який, надає довідки через 

словникові статті усім, хто хоче дізнатися більше про мову та її 

особливості. 

Дослідники мови також говорять про пізнавальну функцію, 

яка певною мірою зумовлена навчальною функцією. По-перше, вона 

сягає ще давніх часів, бо метою кожної із давніх мовознавчих шкіл 

було укладання словників. Існує навіть думка, що «той чи інший 

словник розробляється з метою навчити чи навчатися» 

[Дубичинский В.В., 1994, с. 67]. Проте, залишаючись довідковим 

посібником, словник завжди виконує допоміжну роль під час 

навчання.  

Перед сучасною лексикографією кожної мови стоїть важливе 

завдання – зібрати якомога більше даних про слова відповідної мови 

безвідносно до їх походження, епохи і призначення. Це дасть змогу 

зробити серйозний крок до створення тезаурусів національних мов, 

про що мріють лексикографи світу. 

Сучасна лексикографічна наука переживає період бурхливого 

розвитку. Помічається тенденція до все більшої диференціації 

термінологічних і лінгвістичних словників.  

Словникові статті термінологічних словників часто 

нагадують статті словників загального типу, але вони розробляються 
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відповідно до типу розбудови словника. Якщо, наприклад, 

термінологічний словник є двомовним перекладним, то він 

розбудовується аналогічно до загальномовних перекладних 

українських словників (українсько-англійських чи англійсько-

українських і т. д.). Однак тут проявляється певна специфіка. 

Оскільки термінологічні словники дуже часто мають на меті 

уніфікувати відповідну термінологічну систему, то в багатьох з них 

на першому місці реєстру ставиться український термін, а справа – 

іншомовний. Якщо ж на першому місці стоїть іншомовне реєстрове 

слово, то тоді в словнику спеціально твориться абетковий показник 

українських реєстрових слів з відповідним відсиланням. 

Проблематичними в термінологічних словниках є виклад 

складних термінів, як відомо, термінологічні поняття дуже часто 

виражаються словосполученнями. Це, перш за все, зумовлене 

вимогою якнайточніше передати суть того чи іншого наукового 

поняття. Але одночасно ця особливість створює важливу проблему її 

подачі в словниковому реєстрі, у цьому випадку авторам доводиться 

знову ж використовувати практику подачі фразеологізмів у 

загальномовних словниках. Термінологічні словосполучення, як 

правило, не наводиться у загальному реєстрі перекладних словників, 

а найчастіше подається під основним словом словникової статті в 

спеціальному словниковому гнізді або у гніздах. Така робота не під 

силу абикому, мало знатися на термінології, необхідно мати мовне 

чуття, вміти подати поняття чи термін залучивши мовні особливості, 

відтінки.  

У зв’язку з цим важко дати хоча б побіжний опис усіх 

існуючих словників, проте зробимо спробу, щоб дізнатися про 

основні їх види, навчитися ними користуватися та зрозуміти 

важливість та значущість словників у житті людини. 

У мовознавстві існує спеціальний розділ, що займається 

теорією і практикою укладання словників – лексикографія (від грец. 

lexis – слово і grafo – пишу). Лексикографія має багатовікову 

історію, великий досвід створення різноманітних словників і 

знаменні досягнення. Як одна з важливих у сучасній лінгвістиці, 

вона набуває дедалі більшого розвитку. Сприяють цьому невпинно 

зростаючі міжнародні контакти, потреба у вивченні 

малодосліджених і поглибленому аналізі всіх мов народів і націй для 

задоволення наукових і загальнокультурних запитів суспільства. 
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Застосування математичних методів в укладанні деяких типів 

словників збагатило теорію і практику цієї лінгвістичної науки. 

Характерною ознакою сучасної лексикографії є 

взаємозв’язок філології і культури у широкому сенсі цього слова. 

Адже значна частина культури будь-якого народу реалізується саме 

через його мову, ідентичність закріплюється у словах, а слова 

формують словники. 

М.Т. Рильський відзначав, що неможливо уявити собі 

культурну людину, яка не мала б потреби у словнику, ніколи б не 

заглядала до нього, ніколи ним не користувалась. 

Словник – упорядкований в алфавітному чи тематичному 

порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих. 

Таке довідкове видання містить впорядкований перелік мовних 

одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх 

характеристиками або характеристиками позначених ним понять або 

з перекладом на іншу мову. Словник є одним із засобів накопичення 

результатів пізнавальної діяльності людства, показником культури 

народу, його національним кодом. 

Словники виконують інформативну та нормативну функції: 

вони універсальні інформаційні джерела для розуміння того чи 

іншого явища та найточніша консультація щодо мовних норм. 

Далекими попередниками словників вважають так звані 

глоси, тобто пояснення значення окремих слів без відриву від тексту, 

на полях і в текстах давніх рукописних книг. Традицію пояснювати 

незрозумілі та малозрозумілі слова за допомогою глос давньоруські 

книжники успадкували від візантійських та старослов'янських. 

Збірники глос – глосарії – були першими і найдавнішими 

словниковими працями. Найстаріший глосарій кількістю в 174 слова 

знайдено в Кормчій книзі (1282). До другої половини XVI ст. 

глосарії – основний вид лексикографічної праці. У Пересопницькому 

Євангелії (1556-1561) налічується близько 200 глос. Глоси були 

матеріалом для перших давньоукраїнських словників. 

Перша пам'ятка давньоруського книжкового мистецтва, яка 

містила лексикографічне опрацювання слів і словники, що стали 

значним явищем української культури, – «Изборник Святослава» 

(1073). Понад 400 статей цієї рукописної книги присвячені 

тлумаченню малозрозумілих слів Святого Письма, літератури, 

фактів історії, відомостей про коштовне каміння. 
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Перша друкована словникова праця в Україні, видана як 

додаток до граматики слов'янської мови цього ж автора. Подано 

1061 церковнослов'янське слово, яке пояснено «мовою простою». У 

наш час словник перевидано у 1964. 

Праця лаврського друкаря, поета і філолога Памви Беринди. 

У словнику 6982 слова. Складається із двох частин. У першій подано 

4980 загальних "словенських" слів, у другій – «Ймень тлькованіє» 

(2002 слова) – власні імена, назви місцевостей, слова з грецької 

міфології, назви наук, предметів церковного вжитку, мір, звірів, 

птахів та ін., взяті з єврейської, латинської, грецької та інших мов. 

Словник цей мав великий вплив, і його було надруковано майже по 

всіх слов’янських землях. І усе це тому, що автор глибоко 

переймався та вивчав національні особливості мов, щоб 

якнайповніше перенести їх багатство та багатогранність у створену 

ним працю. 

Минулого століття цей словник було перевидано і він 

доступний усім: Лексикон словенороський П. Беринди Лексикон 

словенороський П. Беринди / Підгот. тексту і вступна ст. 

В.В. Німчука. – К., 1961. 

Відомий лінгвіст А.А. Москаленко стверджує, що історія 

лексичної системи мови – це в основному історія поповнення її 

новими словами. А ми у свою чергу, можемо доповнити, що це 

перенесення національної ідентичності у формі лексичного 

відображення у словник. 

Праця над укладанням словників вимагає глибоких знань і 

великих зусиль. Про це образно сказав український просвітитель 

початку XVI ст. Феофан Прокопович: «Якщо кого-небудь очікує 

вирок судді, то не слід тримати його на каторзі, доводити до знемоги 

його руки добуванням руди, хай він укладає словники. Ця праця 

містить у собі всі види покарань».  

Укладання словників – процес не тільки складний, але й 

тривалий. Останнє зумовлює деяке відставання лексикографічної 

фіксації від постійного оновлення і безперервних змін словникового 

складу мови. У літературі та пресі з’являються нові слова, або такі 

значення відомих слів, яких у жодному з існуючих словників знайти 

не можна, а ці значення вже міцно закріпилися, увійшли у 

повсякденний вжиток і формують національний відтінок мови 

певного регіону чи групи людей, представників певного класу.  
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Як підкреслював В.В. Виноградов: «Укладання словників 

неможливе без роботи із установлення і кодифікації орфографічних, 

орфоепічних, граматичних, лексичних, стилістичних норм 

відповідних літературних мов. Укладання словника будь-якої мови 

повинно спиратися не тільки на зразкове знання цієї мови у всіх її 

жанрово-стильових різновидностях та інколи її діалектів, а й глибоке 

наукове розуміння структури цієї мови і законів її розвитку». 

Основними критеріями у процесі створення словника є 

великий обсяг, раціональний, продуманий спосіб подачі 

словникового матеріалу, швидкий та зручний пошук потрібного 

слова. Створення кожного словника, незалежно від його типу і 

призначення, розпочинається ретельним відбором реєстрових слів 

(лексичних одиниць), які або витлумачуються, або перекладаються. 

Як зауважує О.М. Бабкін, що зареєструвати склад лексики 

живої літературної мови будь-якої пори її існування так само 

важливо, як і важко. 

Л.С. Паламарчук стверджує, що упорядники мають постійно 

дбати про якнайширше залучення до словника лексичного матеріалу 

з тих джерел, які правильно відображають сучасний стан 

літературної мови народу в обох різновидах її функціонування. А це 

можливо здійснити лише за тієї умови, коли в словниковій картотеці 

будуть представлені численні виписки з авторитетних джерел 

писемної літератури різних видів і жанрів, а також із кращих зразків 

усної народної творчості. 

Питання складу реєстру будь-якого словника – одне з 

найскладніших питань лексикографії. Яким має бути словник і кому 

він призначений – це ті визначальні моменти, що обумовлюють 

реєстр слів, які добираються до філологічного словника із лексичної 

скарбниці конкретної мови. Творці словників зобов’язані завжди 

пам’ятати, що об’єктивність відбору лексичних одиниць для 

словника та наукова розробка словникових статей великою мірою 

залежить від фундаментальності картотеки, від спроможності 

картотечних фондів відбивати не тільки стан, а й тенденції розвитку 

літературної мови на відповідному етапі її функціонування. 

У зв’язку з поширенням електронних словників у наш час 

комп’ютери значною мірою прискорюють працю лексикографа, але 

у справі укладання словників, яка надзвичайно важлива для 

практики пізнання своєї та іноземної мов, без людини не обійтися. 
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Лише вона може вдосконалювати й наповнювати словник. 

Створення словника – це праця, для якої потрібен талант, 

натхнення, а також глибокі спеціальні знання. Кожен успішно 

виконаний у науковому відношенні словник становить собою не 

лише відображення окремого етапу або періоду в розвитку мови, а й 

своєрідне відображення соціально-економічного, культурно-

освітнього й науково-технічного рівня суспільства загалом. 

Словники виходять за межі власне мовознавчого або іншого 

вузькофахового призначення. Їх заслужено називають супутниками 

цивілізації.  

Усі словники залежно від змісту матеріалу і способу його 

опрацювання поділяють два типи: енциклопедичні і філологічні. 

Суттєва відмінність між ними саме в характері матеріалу, який 

описують у словниковій статті: об'єктом опису в енциклопедичному 

словнику є поняття, у філологічному – слово.  

Енциклопедичні словники за характером матеріалу 

поділяють на загальні та спеціальні (або галузеві, тематичні). 

До сучасних загальних енциклопедичних словників 

належать: Українська Радянська Енциклопедія: У 12т. – 2-ге вид. – 

К., 1977 – 1984; Український Радянський Енциклопедичний 

Словник: У 3 т. – К., 1986 – 1987; УСЕ Універсальний словник-

енциклопедія / Гол. ред. чл.-кор. НАНУ М. Попович. - К., 1999. 

Спеціальні енциклопедичні словники подають системні 

знання з окремих галузевих ділянок. Це, для прикладу, такі 

словники: 

 - Енциклопедія історії України: У 4т. – К., 1969 – 1972. 

 - Шевченківський словник: У 2 т. - K., 1983 – 1985. 

 - Українська географічна енциклопедія: У З т. - К., 1989 – 

1997. 

Коли Анатоль Франс зазначав, що словник – це цілий світ в 

алфавітному порядку, він мав на увазі, очевидно, саме 

енциклопедичні словники. Вони в концентрованому вигляді 

описують предмети, явища, події з найрізноманітніших галузей 

(економічної, історичної, фізичної, біологічної, хімічної та ін.), 

розповідають про видатних діячів історії, науки, культури, а, отже, 

пояснюють і загальні, і власні назви, окрім цього, для повноти опису 

подають схеми, таблиці, карти, діаграми, малюнки, репродукції, 

фото тощо. Але філологічні словники – це душа народу, відчуття 
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належності до певної групи людей, які розуміють відтінки мови, 

вживають діалекти і фразеологізми, з легкістю використовують гру 

слів і т.ін. 

Слово «енциклопедія» (з грец. – коло загальноосвітніх знань) 

первинно означало сім вільних мистецтв: граматику, риторику, 

логіку, геометрію, арифметику, музику та астрономію. Праці 

енциклопедичного характеру створювали ще до нашої ери у Давній 

Греції і Давньому Римі, Китаї, а також у країнах арабської 

писемності. У X ст. н. е. перша енциклопедія, складена за 

алфавітним принципом, з'явилась у Візантії. У 1751 – 1780 роках 

передові мислителі Франції – Дені Дідро, Жан Д’Аламбер, Вольтер, 

Шарль Монтеск’є, Жан-Жак Руссо та ін. – підготували 35-томне 

видання «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і 

ремесел». 

Першою українською енциклопедією стала «Українська 

Загальна Енциклопедія» у трьох томах, видана у 1930 – 1935 роках у 

Львові за редакцією Івана Раковського. Вона мала підзаголовок – 

«Книга знання». У 1930-х роках в УРСР планувалося видання 20-

томної енциклопедії, але через репресії проти української культури 

та її діячів цього не відбулося. Намагання уніфікувати усіх під тоді 

безлике поняття «радянський» ледь не знищило цілий пласт 

національної культура, вираженої і занесеної для подальшої передачі 

наступним поколінням у формі лексичних одиниць до довідкового 

джерела. 

Наступні науково вагомі українські енциклопедичні праці 

з’явилися за межами України. Завдяки об’єднанню найкращих 

наукових сил української діаспори, що зберегла національні риси, не 

втратила національної ідентичності в мові, підготовлено та 

здійснено видання 10-томної «Енциклопедії українознавства» (1952 

– 1985) за редакцією професора Володимира Кубійовича.  

У далекій Аргентині протягом 1957 – 1967 років була 

створена та видана так звана Українська Мала Енциклопедія. 

Восьмитомну працю підготував один автор – професор Євген 

Онацький. Це видання стало значним інформаційним явищем, адже 

поширювало у світі правдиві знання про Україну. 

Численні сучасні економічні енциклопедичні словники 

відображають важливі зміни в економічній системі України за 

останнє десятиліття, вказують на особливості і відповідають великій 
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потребі у сучасній систематизованій конкретній економічній 

інформації. Фахові словники допомагають здобути глибокі 

економічні знання, знайомлять з новими реаліями економічного 

буття держави, з надбанням світової економічної науки та практики. 

Тлумачний словник – словник, який пояснює, тлумачить 

значення слів, показує сферу їх використання, подає граматичні, 

акцентуаційні, правописні, стилістичні характеристики слів, фіксує 

стійкі словосполучення термінологічного і фразеологічного 

характеру з розкриттям їхніх значень. Тлумачний словник визначає 

лексичні норми літературної мови на певному етапі її розвитку. 

Розміщення слів у тлумачному словнику алфавітне. Кожне значення 

слова проілюстровано реченнями-цитатами з художньої, наукової 

літератури, публіцистики, фольклору. При реєстрових словах подано 

інформацію про їхні граматичні характеристики, стилістичне 

забарвлення. 

Тлумаченню може піддаватись або все лексичне багатство 

загальнонародної мови, або лише частина її словникового складу. 

Словники, що ставили собі за мету включити до свого складу всю 

лексику мови, одержали назву тезаурусів (від гр. thesaurus – 

скарбниця, сховище). 

Найбільший тлумачний словник в українській лексикографії. 

Він містить близько 135 тисяч слів. Створив його колектив науковців 

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Академії наук України на 

основі матеріалу з літературних, фольклорно-етнографічних та 

інших джерел у широких хронологічних рамках – з кінця XVIII і до 

кінця XX століття. Словник подає загальновживану лексику і 

фразеологію не тільки активного, а й пасивного фонду (діалектизми, 

архаїзми, розмовну лексику та ін.). Уживання слів і фразеологізмів 

проілюстровано цитатами з творів художньої літератури, преси, 

наукових видань. Словник має тлумачно-нормативний характер. 

Науковці висловлюють думку про те, що цей словник, безперечно, є 

досягненням лексикографії радянського періоду, проте сьогодні не 

цілком відповідає потребам часу. 

Словники іншомовних слів є різновидом тлумачних, у них 

пояснюється значення слів, запозичених з інших мов. У словникових 

статтях вказується, з якої мови прийшло слово, який мало вигляд у 

ній. Якщо значень декілька, наведено усі. 

Приклади словників іншомовних слів: 
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 - Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К., 

1974. 

 - Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в 

українській мові / Наук. ред. Л.І.Андрієвський. – К., 1992. 

 - Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. – К., 1999. 

 - Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М. 

Шкарапута. -К, 2000. 

 - Словник іншомовних слів / Уклад.: Л.О.Пустовіт, 

О.І.Скопенко, Г.М.Сюта, Г.В.Цимбалюк. – К., 2000.  

Термінологічні словники містять терміни певної галузі 

науки, техніки, мистецтва. Вони бувають загальними та 

вузькоспеціальними, крім того, можуть бути тлумачними і 

перекладними (або водночас і перекладними, і тлумачними).  

Приклади термінологічних словників: 

 - Рогачова Г.П. Російсько-український словник економічних 

термінів. – К., 1992. 

 - Російсько-український словник наукової термінології. 

Суспільні науки / Й.Ф.Андерш, С.А.Воробйова, M.B.Кравченко та 

ін. – К., 1994. 

Існує велика кількість тлумачних термінологічних словників 

економічного спрямування, наприклад: 

 - Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник / 

В.М.Лінніков, В.В.Борковський, В.В.Рокоча та ін. – К., 1992. 

 - Словник ділової людини / Уклад.: P.Тринько, O.Тринько. – 

Львів, 1992.  

Орфографічні словники подають перелік слів, а також 

словоформи у їх нормативному написанні. Залежно від частини мови 

слово має певний граматичний коментар, додаткові граматичні 

форми змінюваних слів тощо. 

Відомі сучасні орфографічні словники: 

 - Орфографічний словник української мови / Уклад.: 

С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. – К., 

1994. 

 - Великий зведений орфографічний словник сучасної 

української лексики / Уклад.: В. Бусел та ін. – К. – Ірпінь, 2003. 

 - Карачук В. Орфографічний словник наукових і технічних 

термінів/ Наук. ред. Л.І.Андрієвський. – К., 1999.  

Орфоепічні словники є довідниками з правильної 
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літературної вимови і нормативного наголосу. У словниках цього 

типу слова або їх частини, вимова яких не збігається з написанням, 

подаються в транскрипції. 

Приклади орфоепічних словників: 

 - Українська літературна вимова та наголос: словник-

довідник / За ред. М. А. Жовтобрюха. – К., 1973. 

 - Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К., 1984. 

 - Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: 

М.М.Пещак та ін. – Т І. – К., 2001. 

Акцентологічні словники – це словники, у яких подано 

нормативне наголошування слів. 

Найновіші словники наголосів такі: 

 - Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-

довідник. – К., 1995. 

 - Головащук С.І. Словник наголосів української мови. – К., 

2003.  

У багатомовних (перекладних) словниках дається не 

пояснення (тлумачення) значень слів, а переклад, тобто підбирається 

слово-відповідник іншої мови. Найчастіше це двомовні словники. Їх 

створюють для цілей перекладу й активно використовують при 

вивченні іноземної мови. Значно рідше за двомовні створюються 

словники, які охоплюють три і більше мов. Крім того, створено 

чимало диференційних словників, в яких наводяться лише ті слова, 

які не збігаються за значенням. 

Сьогодні в Україні є багато перекладних словників з різних 

мов світу: англійської, французької, німецької, болгарської, 

польської, чеської, іспанської, італійської, турецької, китайської та 

ін..  

Словники скорочень подають складноскорочені слова та 

абревіатури, розшифровують їх, вказують на граматичні ознаки роду 

та числа, подають відмінкові закінчення при змінних формах. 

Приклад такого словника: Словник скорочень в українській 

мові / За ред. Л.С. Паламарчука. – К., 1988. 

Активна поява великої кількості нових абревіатур, їх 

поширеність у пресі ускладнювала сприйняття тексту, правильне 

розуміння. Тому з'явився ще один словник, у якому вміщено 

найновіші абревіатури та скорочення і їх розшифрування: Зінкевич-

Томанек Б., Григор’єв О., Прихода Я. Короткий практичний словник 
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абревіатур та скорочень української мови. – Краків, 1997.  

Етимологічний словник подає інформацію про походження 

слова, його первісне значення, найдавнішу форму, зазначає, чи слово 

споконвіку належало мові-основі, чи воно запозичене, яким шляхом 

відбувалося запозичення, містить наукові припущення щодо того, як 

слово утворилося і яка ознака покладена в основу назви. Успішне 

етимологізування слів залежить від ступеня вивчення тієї чи іншої 

мови, тієї чи іншої групи генетично споріднених мов. 

Історичний словник – це один із різновидів тлумачного 

словника, в якому подають слова певної історичної епохи, 

зафіксовані в тогочасних писемних пам'ятках, з'ясовують їх 

значення, наводять ілюстрації. 

Приклади історичних словників: Словник староукраїнської 

мови XIV-XV ст.: У 2 т. / Ред. кол.: Л.Л.Гумецька (гол.) та ін. – К., 

1977 – 1978. Словник української мови XVI – першої половини XVII 

ст.: У 28 вип. / HAH України, Ін-т українознавства ім. І.Крипякевича; 

Ред-кол.: Д.Гринчишин (від. ред.), У.Єдлінська, Я.Закревська, 

Р.Керста та ін. – Bun. 1-1L – Львів, 1994 – 2004.  

Діалектні словники з’ясовують значення та особливості 

вимови і вживання слів певного діалекту чи групи діалектів.  

Вони бувають двох типів: одні з них відбивають лексичну 

специфіку окремої говірки, діалекту чи наріччя, інші – становлять 

зібрання діалектної лексики різних наріч, відмінної від літературної.  

Приклади таких словників:  

 - Словник полтавських говорів / Уклад. B. C. Ващенко. – Вип. І. – X. 

– 1960. 

 - Словник поліських говорів / Уклад. П. С. Лисенко. – К., 

1974. 

 - Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2 ч. – К., 

1984. 

 - Брилинський Д. Словник подільських говірок. – 

Хмельницький, 1991.  

Фразеологічні словники містять фразеологічні одиниці мови, 

пояснюють їхнє значення, особливості вживання, походження, 

можливі варіанти у живому мовленні. Фразеологічні словники 

бувають одномовні тлумачного характеру (тлумачать значення 

стійкого вислову) і перекладні (подають фразеологічні одиниці 

певної мови і фраземи-відповідники з іншої мови).  
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Приклади фразеологічних словників: 

 - Прислів'я та приказки: У З т. / Упор. М. М. Пазяк. – К., 

1989 – 1991. 

 - Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад.: 

В. Білоноженко та ін. – К., 1998. 

 - Фразеологія перекладів М. Лукаша: Словник-довідник / 

Упор.: О. Скопенко, Т. Цимбалюк. -К.,2000. 

 - Головащук С.І. Російсько-український словник сталих 

словосполучень. – K., 2001.  

Ономастичні словники є цікавим джерелом інформації про 

власні імена і прізвища, назви населених пунктів, гір, річок, озер 

тощо. Іноді вони мають науково-популярний характер.  

Приклади ономастичних словників:  

 - Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. – К., 1968. 

 - Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: 

Словник-довідник. - 2-ге вид., випр. і доповн. – К., 1996. 

 - Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української 

PCP: У 3 т. – К., 1973. 

 - Горпинич В.О. Словник географічних назв України 

(топоніми та відтопонімні прикметники). – К., 2001. 

 - Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв 

поселень України. – К., 2001.  

Словники синонімів являють собою зібрання синонімічних 

гнізд з стрижневими словами, що ставляться у заголовок 

словникової статті. 

Приклади синонімічних словників: 

 - Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови. – 

Львів, 1993. 

 - Караванський С. Практичний словник синонімів 

української мови. – К., 1993. 

 - Словник синонімів української мови: У 2 т. / A.A. Бурячок, 

Г.М. Гнатюк, С.І.Головащук. – К., 1999 – 2000. 

Словники омонімів реєструють і пояснюють значення слів, 

однакових за звучанням, але різних за значенням: 

- Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів 

української мови. – Львів, 1996. 

- Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних 

омонімів («фальшиві друзі перекладача»). – К., 1997.  
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Словник антонімів подає групи слів, що мають протилежне 

значення. У 1971 р. було здійснено першу укласти словник 

антонімів. Через двадцять вісім років, словник було доповнено і 

перевидано: Полюга Л.М. Словник антонімів. – 2-ге вид., допоен, і 

випр. – К., 1999. 

Словник паронімів розкриває значення слів, близьких за 

звучанням, але різних за значенням: Гринчишин Д. Г., Сербенська О. 

А. Словник паронімів української мови. – К., 1986. 

Словники мови письменників містять слова і звороти, які 

використав той чи інший письменник у своїй творчій спадщині. Це 

словник тлумачного типу, бо в ньому розкрито всі значення слів, з 

якими вони функціонують у мові письменника. Також подано 

частоту використання словоформ і типові ілюстрації з творів. 

Приклади словників мови письменників:  

 - Словник мови Шевченка: У 2 т. / За ред. B.C. Ващенка. – 

К., 1964. Реєстр словника охоплює всі українські слова з основних 

текстів та різних редакцій і варіантів поезій Шевченка, а також з 

листів, писаних укр. мовою. Усього в словнику 10 116 слів. 

 - Словник мови творів Квітки-Основ’яненка: У 3 т. – К., 1978 

– 1979.  

Морфемний словник подає структуру слова, словотвірні 

гнізда і словотвірні ряди. 

Прикладами таких словників можуть бути:  

 - Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / 

За ред. Н. Ф. Клименко.– Т. 1 – 2. – К., 1980 – 1981. 

 - Полюга Л. М. Морфемний словник української мови. – К., 

1983. 

 - Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий 

словник. – К., 1985. 

Частотні словники засвідчують частоту вживання слів у 

певний час. Існує понад 600 опублікованих і комп’ютерних 

частотних словників для 40 мов світу.  

У частотному словнику подається перелік слів певної мови з 

вказівкою на те, скільки разів певне слово було вжите у текстах 

відповідної довжини, здатної об’єктивно показати частотність появи 

слова у мовленні. Принцип розміщення слів – не алфавітний, а в 

порядку зменшення частотності. Словник починається з найбільш 

уживаних слів і закінчується найменш уживаними. На основі 
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частотних словників укладаються посібники для прискореного 

навчання перекладу технічної і наукової літератури. В історії 

світової лексикографії перший частотний словник німецької мови 

був створений у 1898 р.. 

В українській лексикографії відомий: Частотний словник сучасної 

української художньої прози: У 2 т. / Гол. ред. B. C. Перебийніс. – 

К., 1981. 

Інверсійний словник групує слова з однаковими 

морфологічними частинами слова, наприклад, з одним і тим самим 

суфіксом. Він є корисним для вивчення словотвору і фонетики. Його 

дані вказують на поширеність тих чи інших морфологічних частин, 

їх продуктивність у певних групах слів. Він може бути використаний 

як словник рим. Його застосовують для розшифровки стародавніх 

текстів. Прикладом такого словника є: Інверсійний словник 

української мови / За ред. С. П. Бевзенка. – К., 1989.  

Словники-довідники з культури мови допомагають закріпити 

лексичні, морфологічні та інші норми літературної мови, адже 

подають проблемні випадки слововживання. Деякі з них мають 

форму посібника, оскільки вміщують широкі коментарі, наукові і 

науково-популярні статті. 

Приклади словників-довідників: 

 - Словник-довідник труднощів української мови / За ред. 

С.Я. Єрмоленко. – К., 1992. 

 - Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно 

говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. 

- Головащук С.І. Українське літературне слововживання: 

Словник-довідник. – К., 1995. 

 - Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. 

Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. 

 - Лесюк М. Словник русизмів у сучасній українській мові 

(неунормована лексика). – Івано-Франківськ, 1993. 

 - Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова: 

Практичний словничок-довідник. – Львів, 2003. 

Останнім часом усе більшого використання набувають 

електронні словники, які дають змогу зберігати в пам’яті значний 

обсяг матеріалу, швидко знаходити потрібну інформацію і подавати 

її на екрані в зручному для користувача вигляді. 

Т. В. Букреєва та Є. Н. Лукаш аналізують лексикографічні 
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відмінності електронного словника від його паперового варіанта. У 

звичайному словнику використовується алфавітний або гніздовий 

порядок розміщення лексичних одиниць. Такий словник показує 

взаємозв’язок і взаємообумовленість лексики мови, але утруднює 

пошук потрібного слова. Вирішити цю проблему допомагає 

електронний словник, який подає лексичні одиниці в тому порядку, 

який у цей момент потрібен користувачеві. 

М. Левицький відзначає, що наявність енциклопедій та 

словників на електронних носіях вважається одним із показників 

інтелектуального рівня нації. 

Програмою «Словники України», затвердженої Президентом 

України ще 7 серпня 1999 р., окрім традиційних, тобто виданих на 

папері, передбачається і створення їх електронних відповідників для 

інформаційних комп’ютерних систем. 

Словники відіграють велику роль у сучасній культурі, у них 

відбиваються знання, накопичені суспільством протягом століть. 

Вони служать цілям опису і нормалізації мови, сприяють 

підвищенню правильності і виразності мови його носіїв. 

Особливо важливе місце посідають словники у житті 

сучасної людини. Чим далі рухається людство у різних сферах, тим 

більше з’являються нових термінів. Особливо важливе місце 

посідають словники у тих професіях, де є багато іншомовних 

запозичень. Для прикладу: медицина, юриспруденція, точні науки. 

Без знання термінології просто неможливо діяти, розуміти хід бесіди 

тощо. 

Для професій, де слово є основним знаряддям праці 

(філологія, журналістика, письменницька та літературна діяльність, 

радіо і телебачення), правильне використовування слів та 

словосполучень, зворотів є вкрай необхідним завданням, оскільки 

представники цих професій є носіями стандартів мовної культури. 

Отже, словники – скарбниця народу, у них зберігаються 

знання і досвід багатьох поколінь. Їм належить важлива роль у 

розвитку національної духовної культури як цінного джерела 

інформації і засобу підвищення комунікативної культури носіїв 

мови. Використовуючи різноманітні словники, людина може не 

тільки орієнтуватися в наукових та технічних спеціалізованих 

термінах, але за допомогою словників слів-синонімів збагачувати 

свою мову, робити її більш досконалою та цікавою для сприймання. 
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Широкий розмах словникарської праці в Україні протягом 

років незалежності засвідчує, що українська лексикографія активно і 

плідно розвивається, вдосконалюються методологічні засади 

лексикографічної роботи, розширюється коло лексикографічно 

опрацьованих галузей знань. Поява нового словника будь-якого виду 

– це значна подія у справі книговидання, тому, незважаючи на 

велику кількість словників, подальше укладання словників різного 

формату є перспективним напрямком роботи. 

 
Юлія Пришупа 

Леся Конопляник 

 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Уявлення щодо національної ідентичності молоді як 

феномену, що конструюється під впливом об’єктивних умов життя 

або свідомо вноситься в індивідуальну чи групову свідомість 

різними соціальними агентами, обумовили наше звернення до 

концепту «аспектів ідентичностей». Йдеться про різну за своєю 

формою та стратегіями діяльність української молоді, яка пропонує 

певний зміст ідентичностей та прагне до того, щоб зазначена 

ідентичність була визнана як легітимна.  

Множинність особистісних стратегій і залучених ресурсів 

створюють підставу інваріантності, множинності проектів 

ідентичностей. Саме така ситуація є притаманною для української 

молоді, яка знаходиться у стані перманентної невизначеності свого 

геополітичного вибору, балансує між соціальною й культурною 

моделлю націєбудівництва, є ареною гострої боротьби різних 

ідеологій. І це, безумовно, позначається не тільки на 

результативності процесів формування національної ідентичності, 

особливо значущої, як зазначалось вище, в умовах розбудови 

незалежної держави, забезпечення її легітимності та стабільності, 

але й на тому змісті, змістовних та цінностях, що стають підставою 

самовизначення особистістю своєї соціальної позиції. 

З перших років незалежності України питання про «зміст» 

ідентичностей постійно дебатується як у публічній сфері, так і в 

повсякденному житті. Офіційні варіанти національної та 
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