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       «…Учітесь,читайте,  

        І чужому научайтесь, 

   Й свого не цурайтесь…» 
(«І мертвим, і живим, і 

ненародженим землякам моїм в 
Україні моє дружнєє посланіє») 

Т.Г.Шевченко 

 

Указом Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо 

зміцнення державного статусу 

української мови та сприяння 

створенню єдиного культурного простору України» за №156/2018 

від 31 травня передбачено затвердження цільової програми на 2018 – 

2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя, створення єдиного культурного простору України 

та збереження цілісності культури. 

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації 

громадянами права на одержання інформації українською мовою, в 

тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо. 

Саме українська мова розвивалась, збагачувалась, власним 

самобутнім шляхом. Тому на сьогодні є виразнішою, тоншою, 

милозвучнішою порівняно з іншими. От, до прикладу, лишень в 

українській мові чітко розрізняють три звуки г, ґ, х, що передаються 

відповідними літерами. В інших мовах розрізняються лише два з цих 

звуків. Нашою мовою складено понад 300 тисяч народних пісень, що 

свідчить також про багатство й повноту її лексики. 
У системі сучасних мов світу (за різними джерелами, їх 

нараховують від 2,5 до 5 тисяч) українська мова займає своє 

визначене місце і має довгу та складну історію. 

Українська мова належить до : 

 індоєвропейської сім’ї мов (час розпаду 2,5-3 тисячі років до н.е.); 

 слов'янської групи мов (праслов'янська мова проіснувала 2,5 тисяч 

років і почала розпадатися приблизно в III - IV ст. н.е. Цей процес 

закінчився в VI ст., і можна вже говорити про консолідацію трьох 

етномовних груп  

 західнослов'янської (польська, чеська, словацька, верхньолужицька 

і нижньолужицька мови),  
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 південнослов'янської, (болгарська, македонська, сербська, 

хорватська, словенська мови),  

 в східнослов'янської підгрупи мов (українська, російська, 

білоруська мови); 

Серед слов'янських мов українська мова на лексичному рівні 

має найбільше розбіжностей з російською (38 %), менше 

відмінностей виявляється порівняно з польською (30 %) і найменше - 

з білоруською мовою (16%). Порівняймо співзвучність слів 

білоруської мови з вірша народного поета Білорусі Янки Купали з 

відповідними українськими словами: 

Чому у сзрцы беларускім 

Песня Тарасова 

Адгукнулася, запела 

Зразумелым словом? 

Чому вецер з України 

З думкаю крылатой 

Далятау да Беларусі 

І шумеу над хатай? 

Отже, українська мова – це самостійна давня слов'янська мова, 

яка має свої особливості на фонетичному, морфологічному рівнях. Це 

підтверджується також на рівні лексики, фразеології та правопису. 

Про красу і багатство української мови у порівнянні з іншими 

слов'янськими мовами говорив видатний український та російський 

мовознавець XIX ст. І. Срезневський: 

"Сила людей переконана, що ця мова є однією з найбагатших 

мов слов'янських, що вона навряд чи поступиться богемській 

щодо рясноти слів і висловів, польській щодо барвистості, 

сербській щодо приємності, що це мова, яка навіть у вигляді 

необробленому може стати нарівні з мовами обробленими; щодо 

гнучкості й багатства синтаксичного – це мова поетична, 

музикальна, мальовнича". 

Історія розвитку української мови – це довготривалий, складний 

процес, який віддзеркалює історію її народу-носія, є неодмінною 

умовою розуміння глибинних змін, що відбуваються в мові, 

можливістю усвідомити цінність та самобутність мови, є 

"інструментом реанімації національної свідомості" 

У своєму розвитку українська мова пройшла кілька етапів. 

За теорією Юрія Шевельова, українського мовознавця,історика 

української літератури, літературного і театрального критика, у 
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розвитку української мови слід виділяти чотири періоди від часу 

розпаду праслов'янської мови:  

1) прото-українська мова (VІІ-ХІ ст);  

2) староукраїнська (ХІ-ХІVст.);  

3) середньоукраїнська (кінця XIV - початку XVIII ст.); 

4) нова українська мова. 

Кожен із періодів мав свої особливості – мова невпинно 

розвивалася, набувала нових ознак, розширювала чи звужувала сфери 

вживання, змінювала свій статус, зазнавала утисків, заборон, 

насильницької асиміляції, знову відроджувалася й сьогодні сягає 

найбільших державних висот. 

Звичайно процес взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу – 

закономірний процес. 

В українській мові є немало законних, унормованих русизмів, 

полонізмів, германізмів, тюркізмів, запозичень з інших європейських 

мов. Вважається, що близько 10% слів нашої мови є іншомовними 

запозиченнями. 

Однак, коли слова з чужої мови вживаються бездумно, 

безсистемно, коли перекручується їх зміст і спотворюється 

звукове оформлення, це засмічує мову. 
Українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, 

зазнала такого негативного впливу російської, що перетворилася на 

суржик, язичіє, на мішанину українських та російських слів, кальок, а 

частіше всього – мовних покручів, які утворилися на базі цих двох 

великих мов. 

Особливо тривожить те, що частина носіїв української мови 

часто вживає російські слова з підкресленою бравадою, хизуючись 

при цьому своїми глибокими знаннями російської мови. 

Інша категорія україномовців – це люди, що не володіють 

українською літературною мовою і вживають російські слова, 

вважаючи при цьому, що це її літературні форми. 

Є ще й така категорія українців, що добре володіє літературною 

мовою, але часто лінується, не хоче напружити пам’ять і віднайти 

правильний український відповідник до російського слова. І як 

наслідок – українсько-російський покруч. 

Змішанням української та російської мов утворився суржик.  

Суржик — елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без 

додержання норм літературної мови (нечиста мова). 
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Спілкування суржиком значно спотворює інформацію, оскільки 

мовець у цьому випадку може вживати слово в лише йому відомому 

значенні та ще й у формі, яка не відповідає загальноприйнятим 

граматичним нормам. Отож порозумінню суржик не сприяє. 
 

Ось деякі з характерних для суржика особливостей: 

 вживання русизмів замість нормативних українських 

відповідників:   даже (навіть), да (так), нє (ні), када (коли), нє 

нада (не потрібно), єлє (ледве), щас/січас (зараз), всєгда 

(завжди), нікогда (ніколи), чуть-чуть (трішки), конєшно 

(звичайно, звісно), навєрно (мабуть), напрiмєр (наприклад), 

допустім (припустимо), мєжду (між), вмєсто (замість), 

вродє/будто (наче, начебто), імєнно (саме), рядом (поруч), язик 

(мова), больнiця (лікарня), циплята (курчата), предохранітєль 

(запобіжник), предсідатель (голова), почта (пошта), 

почтальйон (листоноша) тощо; 
 

 “українізовані” форми російських дієслів – уїхав (поїхав), 

уволився (звільнився), дівся (подівся), поняв (зрозумів), получав 

(отримував), щитав (“вважав” або “рахував” залежно від 

контексту), отдав (віддав), включив (ввімкнув); 

 “українізовані” форми російських числівників – 

первий/перва, послєдній; 

 змішування українських і російських форм займенників – 

хто-то (хтось), шо-то (щось), як-то (якось), які-то (якісь), 

який-то (якийсь), чого-то (чомусь, чогось), кой-шо (щось), кой-

які (якісь); 
 

 порушення дієслівного керування, вживання прийменників 

і відмінків за російським зразком – по вулицям (вулицями), на 

російській мові (російською мовою), зошит по біології (зошит з 

біології);  
 

 утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і 

прислівників за зразком російської мови – самий лучший 

(найкращий), саме тверде (найтвердіше); 

 утворення від українських дієслів активних дієприкметників 

за російським зразком – купивший, прийшовший, зробивший; 

 слова і вирази, кальковані з російської – міроприємство, 

прийняти міри, прийняти участь, так як, бувший у користуванні, 
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на протязі, повістка дня, під відкритим небом, або “насильно 

милим не будеш” (до речі, українською це буде – “на милування 

нема силування”). 

Як відомо, паразитів треба 

позбуватись. А отже, слів-

паразитів це також 

стосується. 

То як із ними боротись? 
 Слова-паразити – це такі 

собі вставні «малі слова» 

(прийменники, сполучники, 

звертання, словосполучення, 

навіть продовження однієї букви і т. п.), що не несуть якогось 

певного змістового навантаження і переважно вживаються для 

зв’язку слів, для зв’язку мовлення.  

 Ці паразитні словечка міцно в’їдаються в лексикон людини і 

стають звичкою в розмовній мові. Вони бувають абсолютно 

безглуздими, часто збивають співрозмовника з пантелику і заважають 

розумінню сказаного. 

Примітним є також факт, що сама 

людина, яка вживає слова-паразити, 

їх не помічає, а на співрозмовника 

вони справляють підсвідоме 

негативне враження. Наприклад, 

часто люди мають звичку, 

підбираючи слово, тягнути звуки 

«е-е-е» або «м-м-м», що, зазвичай, 

дуже дратує слухачів. 

 Існує думка, що слова-паразити найчастіше трапляються в мові 

людей, які мають малий словниковий запас. Але це не завжди так. 

Слова-паразити «пристають» переважно до людини, яка часто робить 

затримки в мові, не може швидко підібрати потрібне слово. Це 

можуть бути і люди з багатим мовним запасом. 

 Британські вчені провели цікаві дослідження про роль слів-

паразитів в ораторському мистецтві. Виявляється, якщо в промовах їх 

багато, то вони запам’ятовуються набагато краще, ніж правильно і 

грамотно побудовані. Найбільше це стосується вигуків, наприклад – 

«ооось» або «е-е-е», при зміні темпу розмови вони змушують 
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«прокинутись» сонну від монотонного викладу публіку і зі свіжою 

увагою продовжувати слухати промовця. 

 Психологи стверджують, що «маленькі слова» відіграють 

ключову роль у підсвідомому сприйнятті нами інших людей. 

Наприклад, вживання «але» чи «а» негативно впливає на емоційне 

сприйняття і відволікає слухача. А от такі, як «і», «та» – зближують 

співрозмовників чи оратора з аудиторією. 

 До навмисного використання людьми слів-паразитів можна 

віднести такі випадки, коли роль їх тактична. Це відбувається, коли 

хтось не хоче відповідати на «незручне» питання – тоді починається 

відтягування часу. Доки людина виспівує протяжне «розумієте, в 

чому справа», «ну, як вам сказати» і т. п., в цей час гарячково 

підбирає потрібний варіант відповіді в думках. 

 Особливо часто людина починає вживати слова-паразити, коли 

хвилюється або спішить виговоритися. Це свідчить про те, що вона 

нервова, неспокійна, поквапна. 

 Існує цікава теорія про те, що для професіонала вживання слів-

паразитів тією чи іншою особою багато про що говорить: 

характеризує натуру людини, мислення і бачення світу, а також дає 

додаткову інформацію для можливого маніпулювання. Для прикладу, 

якщо людина вживає слово-паразит «просто», це означає, що в її 

баченні в житті все повинно бути просто, розумно, навіть банально і 

ніяких складностей. Той, хто часто і без потреби каже «насправді», 

має наміри відкрити людям очі на правду життя, такий собі борець за 

істину. «Самі розумієте» – це класичний приклад «маленької» 

людини, боязкої, що постійно прагне перед усіма вибачатися і це 

свідчить про невпевненість її у своїх діях, словах, думках. 

«Коротше» – людина не має бажання до спілкування, вона не 

полюбляє тривалих розмов, тому намагається скоротити свою 

промову. Однак, через ці нескінченні «коротше» ефект досягається 

протилежний. «Так сказати», що означає для мовця «так, зазвичай, 

не кажуть» або «сказано недоречно», справляє підсвідоме негативне 

враження на співрозмовника. 

 Деякі люди мають звичку всіх називати «Зайчиком», «Кицею», 

«Лапочкою» і т. п. Але коли так звертається до нас близька чи рідна 

людина, то це одне, а коли хтось із знайомих, то це справляє 

неприємне враження. 

 В окрему категорію можна віднести слова-паразити, що 

починаються сполученням букв «йо». Це всім відомі «йоклмн», 
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«йопрст», «йолки-палки», «йомайо», «йоперний театр» і тому 

подібні. Найімовірніше, ці слова на «йо» – цензурний аналог 

лайливих слів на ці ж букви. Значення слова (якщо таке є) не те, а 

функція та ж – слово використовується для сполучення або для того, 

щоб просто висваритись. 

 Найпоширенішими і часто вживаними словами-паразитами є 

самі лайливі слова. Наявність їх у лексиконі свідчить про невисоку 

культуру людини.  

 Слова-паразити, безсумнівно, заслуговують на те, щоб їм 

оголосили війну – розпочати терміново генеральну чистку і 

дезінфекцію своєї мови. Дбаймо про чистоту мови!   

Говори та наріччя України 

Слова, відомі всім носіям мови, якими вони вільно, без будь-

якого обмеження користуються, належать до загальнонародної 

лексики. 

Сюди входять назви спорідненості людей (батько, мати, дід, 

бабуся, внук, тесть, свекруха); назви частин тіла (голова, вухо, груди, 

зуби, рука, серце, ребро); назви свійських і широко відомих диких 

тварин (кінь, корова, вовк, лисиця, ворона, ластівка, чайка, карась, 

щука); назви культурних і широко відомих диких рослин (яблуня, 

слива, жито, мак, картопля, граб, калина, суниці, полин); назви, 

пов'язані з харчуванням (хліб, сіль, молоко, їсти, пити); назви 

будівель, господарських предметів та домашнього начиння (будинок, 

двері, поріг, віник, граблі, відро, миска); назви одягу і взуття 

(сорочка, шапка, черевики); назви почуттів (радість, щастя, жаль); 

назви, пов'язані з природним оточенням (гора, долина, річка); назви, 

пов'язані з часом (понеділок, вівторок, серпень, вчора, сьогодні); 

назви різних дій, станів (сидіти, мити, сіяти, хотіти, могти); назви 

кольору, смаку, розміру та інших якостей (зелений, блідий, солоний, 

кислий, великий, добрий, чистий); назви відомих явищ культури й 

мистецтва (музика, кіно, книга, картина, олівець); числові поняття 

(один, два, тридцятий); займенники і службові слова (я, ти, він, від, 

над, при, і, та, тому що) та ін. 

Слова, активне користування якими обмежується певним 

середовищем, належать до лексики обмеженого функціонування. 

Серед неї виділяють насамперед територіальні й соціальні 

діалектизми. 
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Територіальні діалектизми відомі лише в певній місцевості. 

Розрізняють три групи територіальних говорів української мови — 

наріччя: 

північне — охоплює північ Сумської і Київської областей, 

Чернігівську, Житомирську, Рівненську і Волинську області; 

південно-східне — охоплює більшу частину Київської, Одеської та 

Сумської областей, Полтавську, Черкаську, Харківську, Луганську, 

Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, 

Миколаївську і Херсонську області; 

південно-західне — охоплює частину Київської та Одеської областей, 

Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку, Закарпатську, Львівську, 

Івано-Франківську і Тернопільську області. 

Кожному з цих наріч властиві, крім фонетичних та граматичних, 

певні лексичні особливості, не відомі літературній мові, — 

територіальні діалектизми. 

Залежно від того, у якому відношенні територіальні діалектизми 

стоять до загальнонародного словника, їх поділяють на словникові, 

етнографічні, семантичні та словотвірні. 

Діалектизми, що позначають поняття, для яких у літературній 

мові є інші назви, називають словниковими (лексичними). Це власне 

дублети до літературних слів. Найбільше таких діалектизмів є серед 

іменників, рідше — серед дієслів, прикметників, прислівників, 

службових частин мови. Наведемо деякі з них: 

а) північних говорах: глива (груша), коросліп (пролісок), товар 

(худоба), конопляник (горобець), клювок (дятел), ключина (кроква), 

копаниця (сапа), гладишка (глечик), живець (джерело), веселуха 

(райдуга), ляскавиця (грім), мигунка (блискавка), хупавий (гарний), 

бігме (їй-богу), ік (до); 

б) у південно-східних говорах: жалива (кропива), курай 

(перекотиполе), перетика (перелісок), скот (худоба), бовдур (димар), 

вагани (ночви), кабиця (літня піч), кипяч (окріп), зобува (взуття), 

гарман (тік), киря (сокира), шарівниця (сала), хвища (сильний дощ), 

кура (заметіль), бокасувати (ходити боком), випасатися (тинятися), 

желіпати (кричати), но (але); 

в) у південно-західних говорах: бараболя, крумплі (картопля), 

ярець (ячмінь), трепета (осика), хопта (бур'ян), вивірка (білка), когут 

(півень), льоха (свиня), маржина (худоба), тайстра (торба), нецьки 
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(ночви), плова (дощ), цмок (райдуга), стрий (дядько по батькові), 

вуйко (дядько по матері), нанашко (хрещений батько), банітувати 

лаяти), пантрувати (стежити), окмітовувати (помічати), витуманити 

(видурити), далебі (їй-богу), ід (до). 

Діалектизми, які називають місцеві реалії й поняття, невідомі 

поза межами певного наріччя, говору, називають етнографічними. 

Вони не мають відповідників у літературній „ мові. Це, наприклад: 

а) назви одягу: гуня (свита з домашнього нефарбованого сукна), 

кошуля (вишита сорочка) — у північних говорах кобеняк (довга свита 

з відлогою на негоду), керсетщ (верхній жіночий одяг без рукавів у 

талію), дерга (груба без оздоблення запаска), каптур (головний убір), 

витяжки (чоботи із суцільної шкіри) — у південно-східних горах; 

крисаня (вид капелюха), кептар (кожушок без рукавів з оздобленням), 

гані (вовняні чи полотняні штани), сардак (верхній зимовий одяг), 

черес (широкий шкіряний пояс) — у південно-західних говорах; 

б) назви страв: жур (їжа з вівсяного борошна), ґалаґани(вид 

печива), чулаки (довгасті пампушки з гречаного або ї пшеничного 

борошна), гуґоль (їжа з курятини, приправлена квасолею й цибулею) 

— у північних говорах; балабухи (спечені або зварені з тіста шишки), 

бекмес (мед із бурякового соку або кавунів), кваша (солодка страва зі 

житнього борошна) — у південно-східних говорах; бануш 

(кукурудзяний куліш на овечому лої), гуслянка (ряжанка з овечого 

молока), плачинда (вид печива) — у південно-західних говорах;   

в) назви предметів побуту: ванькир (спальня), овинь 

(примішення для просушування снопів), оденок (дерев'яний настил 

під копицею, стіжком) — у північних говорах; ковганка (дерев'яна 

посудина для затовкування сала), сапетка (велика корзина), підкат 

(навіс для зберігання , сільськогосподарського реманенту) — у 

південно-схід них говорах; оборіг (споруда з рухомим дахом), 

кошниця (високий стоячий кіш, виплетений із ліщини і з дахом,  для 

зберігання кукурудзи в качанах), колиба (чабанська або лісорубська 

хатина з конусоподібним верхом) — у південно-західних говорах; 

г) назви, пов'язані з місцевими природними та кліматичними 

умовами: заплеск (смуга піску, змочуваного хвилями), бабана 

(піщаний острівець на мілині), припай (смуга піщаного берега моря 

під кручею), верховна (вітер із суші), низовка (вітер із моря), 

побережник (вітер уздовж берега), камка (морська трава) — на 

узбережжі Чорного моря; плай (гірська стежка), полонина (пасовище 
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в горах), кичера (лиса гора), ізвор (джерело), бескид (круча, 

ущелина), грунь (верхів'я гори у Карпатах). 

Загальнонародні слова, що мають значення, відмінне від 

загальноприйнятого, називають семантичними діалектизмами. 

Наприклад, у деяких говорах Закарпаття та інших південно-західних 

говорах берег означає «гора», вага — «криничний журавель», вічко 

— «шибка», врода — «врожай», квас — «мінеральна вода», молодиця 

— «дівчина перед весіллям», невістка — «заміжня жінка», квасок — 

«щавель». 

Семантичні діалектизми бувають двох видів: 

слова з додатковим відмінним значенням: 

 гора — «гора» і «горище», верх — «верх» і «димар», вино — «вино» 

і «виноград», загата — «гребля» і «зовнішня обкладка хати соломою 

чи сіном для утеплення»; 

слова з цілком відмінним значенням:  

родичі — «батьки», кум — «весільний батько», ноша — «одяг», обід 

— «сніданок», аркан — «різновид гуцульського танцю». 

Діалектизми, які відрізняються словотвором, називають 

словотвірними. Вони можуть мати інші суфікси, інше поєднання 

складових частин, наприклад, у південно-західних говорах: біпиця — 

«білка», блискіт — «блискавка», димник — «димар», бабакуль — 

«кульбаба», моримуха — «мухомор». 

Територіальні діалектизми під час формування літературної 

мови сприяли її збагаченню. Тепер вони зрідка використовуються в 

художніх творах для надання їм певного місцевого колориту. 

Зрештою, діалектизми є постійним джерелом для поповнення 

лексики літературної мови. 

Слобожанський говір — один з новожитніх говорів південно-

східного наріччя української мови. Поширений у південно-східних 

районах Сумської і Харківської, північних районах Луганської, а 

також на суміжних землях Росії (південні райони Курської, західні, 

центральні, південні, східні райони Білгородської, південні, західні 

райони Воронізької та північно-західні райони Ростовської областей 

Росії). Слобожанський говір значною мірою накладається на 

історичну територію Слобідської України; межує на сході з 

південноросійськими говірками, на півдні — зі степовим говором, на 

заході — з середньо-наддніпрянським говором.  
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Сформувався в загалом у XVI —XVII століть внаслідок 

взаємодії і дальшого розвитку переселенських середньо-

наддніпрянських, східно-поліських, частково подільських та 

південноросійських говірок, структурний зв'язок з якими 

простежується досі.  

Слобожанський говір внутрішньо здиференційований мінімально. 

Лише кількома рисами умовною лінією, яка пролягає по течії річки 

Оскіл, говір поділяється на східні й західні говірки.  

Цікаво: Харків: ампулка, сявка, чинка 

Харків не має такого багатого діалекту, як, наприклад, Львів чи 

Одеса, але теж може здивувати непідготовленого візитера. Так, заряд 

з чорнилом для кулькової ручки тут називають не інакше як ампулки. 

Ну і місцева класика — "тремпель", плічки для одягу. У лексиконі 

жителів міста воно закріпилося ще в минулому столітті, а всьому 

виною назва фабрики, що належала пану Тремпелю. Щоб поширити 

товар в маси, він придумав маркетинговий хід і продавав одяг, 

розвішаний на плічках, де красувався фірмовий знак із назвою 

компанії. Істинно харківським вважають і слово "сявка", яке 

вживають у значенні "хуліган", "шпана". За легендою, походить воно 

від назви банди малолітніх злочинців, які здійснювали набіги на 

фруктові сади, лідером якої вважався якийсь Сава. Вже багато років 

харків'янки завивають волосся "локонами", а не плойками, як сусідки 

в інших областях. У мові незвичайне слово з'явилося завдяки 

упаковці для електричних щипців, де красувався розмашистий напис 

"Локон". Бритвене лезо тут називають "чинкою", а блискавку на одязі 

не інакше як "змійкою". Люди старшого покоління вживають слово 

"марка", називаючи маршрут транспорту: "Сядеш на п'яту марку", 

маючи на увазі транспорт п'ятого маршруту. "Молоді харків'яни 

слова в такому значенні вже не знають", — розповідає заступник 

декана філологічного факультету ХНУ ім. Каразіна, кандидат 

філологічних наук Юрій Кохан. Всі ці слова — діалектна лексика. Є у 

харків'ян і фонетичні особливості в розмові. "Якщо говорити про 

російськомовних харків'ян, то звертає на себе увагу гекання, яке 

навіть не харківське, а слобожанське", — зазначив Кохан. 

Межа із степовим говором. Межа між слобожанським і степовим 

говорами проходить приблизно по лінії: Новомосковськ — Лозова — 

Слов'янськ і далі на схід по ріці Сіверський Донець. Приблизно цією 

лінією, згідно з «Атласом української мови», проходять ізоглоси 
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явищ (першими подаються риси слобожанських говірок, другими — 

степових): 

Степови́й говір украї́нської мо́ви — один з новожитніх говорів, що 

разом з черкасько-полтавськими (середньо-наддніпрянськими) й 

слобожанськими говірками утворює південно-східне наріччя, 

найпізніший за часом формування, найбільший за територією 

поширення. 

Охоплює південні райони Кіровоградської, Дніпропетровської, 

Луганської областей, Крим; окремі райони (крім північно-західних) 

Миколаївської і Одеської областей, Запорізької, Донецької, 

Херсонської області України, Краснодарського краю і західних 

районів Ростовської області Росії; окремі говірки у південно-східній 

частині Румунії (дельта Дунаю). Межує на півночі з середньо-

наддніпрянським говором, на північному сході — із слобожанським 

говором, на південному заході — з румунськими і молдовськими 

говірками, на північному заході — з подільськими говірками, на сході 

— з російськими говірками. 

Степовий говір активно формувався у 17-19 ст. на середньо-

наддніпрянській і слобожанській діалектичній основі, з украпленнями 

говірок північного і південно-західного типів. У різний час зазнав 

впливу російських, болгарських, молдавських, частково — сербських, 

грецьких, німецьких говірок. 

Ареал і межі. У межах степового говору невиразно виділяються 

групи говірок: 

-західну: (південно-басарабську з власне — степовим — між 

Дністром і Богом) з помітнішими подільсько-волинськими рисами,  

-центральну (дніпровсько-запорізьку)  

-східну (донецьку). 

Середньо-наддніпрянський говір 

Охоплює центрально-український ареал середньої течії Дніпра, 

поширений у південних районах Київської, південно-західних 

районах Сумської, Черкаської, Полтавської, північних районах 

Кіровоградської і Дніпропетровської областей; межує на півночі з 

середньо-поліським і східно-поліським говорами, на сході — зі 

слобожанським говором, на півдні — зі степовим говором, на заході 

— з подільським і волинським говорами. 
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Внутрішню, відносно незначну диференціацію середньо-

наддніпрянського говору зумовлює поширення явищ, типових для 

південно-західного наріччя і північного наріччя; ряд виразних рис 

мають правобережно-черкаська та східно-полтавська говірки. 

Середньо-наддніпрянський говір структурно близький до нової 

української літературної мови. 

Сленг як мовне явище 

Сленг (від англ. S (special), lang (language)) – набір особливих 

слів або нових значень уже існуючих слів, уживаних у різних групах 

людей (професійних, громадських, вікових тощо).  

Сленг доволі поширене явище, він є засобом спілкування у 

найрізноманітніших прошарках населення і сягає своїм корінням у 

сиву давнину. В англійській лексикографії термін «сленг» набув 

широкого поширення приблизно на початку XIX ст. Століття тому 

різні соціальні групи мали свій стиль мовлення, притаманний саме 

цій групі. Розповсюдженим видом сленгу є сленг професійний, що 

побутує у мовленні людей певного фаху чи роду заняття.  

Типи слів за сферою вживання. 

Жаргонізми, або сленгові слова, – слова, властиві розмовній 

мові людей, пов'язаних певною спільністю інтересів. Наприклад, у 

студентському мовленні можна почути такі жаргонізми, як хвіст 

"заборгованість", плавати "слабо знати матеріал". Жаргон дуже 

швидко змінюється. Жаргонізми, які активно вживалися в 50-х-60-х 

роках, типу шамати - "їсти", рубон - "їжа" не зрозумілі сучасній 

молоді. Засилля жаргонізмів у мовленні сучасних молодих людей 

завдає великої шкоди. Вони висушують, забруднюють і 

вульгаризують усне мовлення молоді, по-своєму стандартизують 

його, заглушують живу думку, справжню мовну творчість, 

позбавляють мовлення індивідуальної своєрідності.  

Арготизми – спеціальні слова й вирази, типові для якогось 

соціального прошарку, вживані з метою засекречення комунікації. 

Так, в українському жебрацькому й лірницькому арго вживалися такі 

слова, як дулясник - "вогонь", макохтій - "місяць". В умовному 

мовленні сучасних злочинців вживаються такі слова, як гранд-отель 

"велика тюрма", опричник - "працівник органів безпеки". На 

периферії лексико-семантичної системи знаходяться також 

вульгарна та лайлива лексика. Отже, з погляду вживання лексику 
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поділяють на загальнонародну і соціально та територіально 

обмежену. Статистичні дані вживаності слів фіксуються в так званих 

частотних словниках, у яких слова подаються не за алфавітом, а за 

спадом частот. Дані таких словників дуже важливі для вивчення 

іноземних мов.  
 

Загалом межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є 

дуже рухливою, перехідною. Часто статус слова змінюється, і те, що, 

скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося сленгом, 

тепер стало частиною повсякденного словника людей. 

Мова дуже чутлива до змін у політиці, ідеології, науці, духовній 

культурі, тому й сленг, як один із її складників, надзвичайно швидко 

зазнає змін. Так, сленг молоді 50-60-х рр. фактично не зрозумілий 

сучасному молодому поколінню. 

Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-

х був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної 

музики, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість 

епітетів, що стосувалися невдах: "wally", "nurd" тощо. У сленгу 80-х 

переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. 

Єдиного і всеосяжного визначення сленгу немає і дотепер. 

Неодноразові спроби розмежувати сленг і загальновживану лексику 

або сленг і нецензурну мову не дали результатів. Дефініції сленгу, які 

намагаються нашвидкуруч скомпонувати у ході наукових дебатів, 

часто виявляються помилковими. Таким чином, у різних словниках і 

посібниках ми можемо зустріти безліч визначень для сленгу, таких 

як: "нецензурна мова", "мова неписьменних і безпутних людей", 

"поезія простої людини".  

  Сленгові новоутворення можуть бути стилістично невтральні та 

стилістично знижені. Саме на цих поняттях ґрунтується 

взаємозв’язок між культурою мовлення та сленговою лексикою. 

Стилістично невтральні сленгові новоутворення не засмічують мови, 

а стилістично знижені вважають явищем негативним. У переважній 

більшості випадків, коли йдеться про молодіжний сленг, люди 

звертаються саме до тих лексичних одиниць, які є стилістично 

зниженими. Якраз через це виникає нерозуміння молодіжної субмови, 

її заперечення, що одночасно провокує вживання не лише даних 

лексем, але і перехід на нецензурну лексику. 
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Сленгові номінації у контексті сучасної літератури 
Останнім часом поширеним є залучення сленгових номінацій до 

мовлення теле- та радіопередач, газет, журналів тощо. Це 

пояснюється тим, що автори намагаються наблизити їх до кола 

слухачів (читачів), надати відтінку молодіжної розкутости. Це 

підтверджує наявність величезного впливу сленгу як вияву 

молодіжної культури на людей різного віку. 

Але сленг здобуває позиції не лише у ЗМІ та музиці – 

найвідоміші імена нового покоління у сучасній літературі пов’язані з 

цим явищем. Петро Білоус, доктор філологічних наук, говорячи про 

творчу індивідуальність письменника, зазначає: "Часом автори, 

зокрема, з нинішнього молодого покоління літераторів, вдаються до 

навмисного нагромадження вульгаризмів або жаргонізмів, чим 

прагнуть підкреслити власну мовну "незакомплексованість" і 

продемонструвати особисту творчу розкутість". Таке значне 

поширення сленгу у творах літератури можна зачислити до наслідків 

так званого "жаргонного вибуху", про який говорив В. Єлістратов. До 

прикладів сленгу у літературі можна зарахувати твори Юрія 

Андруховича, Світлани Пиркало, Оксани Забужко, Олександра 

Ірванця, Наталки Сняданко, Сергія Жадана, Любка Дереша та інших. 

У поезії спостерігаються дві основні течії розвитку сленгової 

поетики: львівська ("бубабістів") та київська ("пропалограмотисти"), 

перша назва з тих, що подані у дужках, пішла від найменування 

літугруповання "Бу-ба-бу" (засноване 17 квітня 1985 р. у Львові), до 

якого входили Юрій Андрухович (Патріярх), Віктор Неборак 

(Прокуратор) та Олександр Ірванець (Підскарбій), а друга від назви 

збірки поезій "Пропала грамота" Юрка Позаяка (справжнє ім’я – 

Юрій Лисенко), до якої увійшли також і твори Віктора Недоступа, 

Назара Гончара, Сергія Жадана та ін. 
 

 «Мовленневі іммігранти» в українській мові. 

Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на 

розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з 

іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються на слова 

з подібним значенням. Це негативно впливає на стан національної 

мови і на збереження самобутності українського народу.  

Віталій Радчук, доцент кафедри інституту філології КНУ 

ім.Т.Шевченка, кандидат філологічних наук зазначає:  
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"…англійські слова і звороти останнім часом активніше 

поповнюють наш лексикон, ніж російські; наша вимова, морфологія й 

синтаксис зазнають з боку англійської мови чималого впливу. 

Причини цього очевидні: комп'ютеризація, потяг до міжнародних 

стандартів ділового партнерства, до науки й освіти Заходу, 

передове товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство 

англійської мови як міжнародної тощо. Проте чимало англіцизмів 

попросту витісняє з обігу питомі українські слова, а це вже мовна 

агресія. Шкода від неї не лише Україні – людство втрачає унікальні 

знаряддя пізнання світу. Знову-таки, коли "лиха слава завконтори" 

перекладається "низьким рейтингом менеджера офісу", маємо 

приклад зміни не лише мови, а й свідомості”. 

 Лексика кожної мови складається в процесі її тривалого 

історичного розвитку. Тобто українська лексика, як і мова в цілому, 

тісно пов'язана з історією українського народу. Лексика сучасної 

української мови за походженням неоднорідна. Близько 90 відсотків 

становлять успадковані слова, тобто такі, що ведуть свій початок з 

індоєвропейської мовної єдності; слова, що виникли в 

спільнослов'янський період; слова, спільні для східнослов'янських 

мов; відтак лексика, що з'явилася на українському ґрунті за час 

самостійного існування української мови. Решта лексичного складу 

(приблизно 10 відсотків) — слова, запозичені з інших мов. 

 Запозичення в мові – один з важливих чинників її розвитку. 

Залежно від мови, з якої було запозичено слово, такі одиниці 

називають англізмами чи англіцизмами, романізмами, богемізмами, 

латинізмами, полонізмами тощо.  

 В українській мові існують інтернаціоналізми, варваризми, 

екзотизми. Вони позначають назву предметів та явищ не української 

дійсності, у їх семантиці відображені поняття з життя інших народів. 

До екзотизмів належали слова – спікер, мер, долар. 

Від екзотизмів слід відрізняти варваризми – слова, які не 

входять до складу української мови, хоча іноді й уживаються в ній. У 

писемній мові вони здебільшого й оформляються засобами 

іншомовного алфавіту. Останнім часом варваризми заполонили 

українську мову. До них належать такі слова: ланч, хіт, 

пікнік, alma mater, tètè-à-tètè. Також до варваризмів належать назви 

закордонних газет, деяких підприємств, організацій товарів 

іноземного виробництва. Такі іншомовні запозичення часто 
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використовуються в рекламних роликах, наприклад: “Dirol”, 

“Snickers”, “Sprite”. 

Насторожує й тенденція зовсім іншого, протилежного 

характеру: намагання вилучити із словника української мови певну 

частину слів, зокрема англіцизмів, які стали органічним її 

складником, і заміняти їх штучно створеними або пристосованими до 

нових умов функціонування раніше відомими словами, особливо в 

галузі термінології та професійної лексики (буфер – відпружник, 

спортсмен - спортовець). 

Кожне слово має свою індивідуальну історію входження у мову-

реципієнт і завжди залишає місце для дискусій і уточнень, тому 

оцінка питомої ваги окремих історичних джерел у процесі засвоєння 

запозичених лексем східнослов’янськими мовами є відносною. Під 

впливом вагомих зовнішніх чинників ці запозичення могли 

проникати в українську мову не лише через посередництво 

європейських мов (французької, німецької, чеської, польської), а й 

безпосередньо. 

Проблема сучасних англійських запозичень в українській мові є 

актуальною, зважаючи на тенденцію до "американізації" українського 

життя й української мови, що виражається у проникненні в мову 

великої кількості англіцизмів та американізмів.  

Англіцизми, які проникають в українську мову, загалом 

пов’язані із стрімким розвитком техніки та інтернет-

можливостей (гаджет, роумінг, адаптер, смартфон, провайдер, 

хостинг, логін, он-лайн). Адже майже кожного дня, з’являється  нове 

слово чи термін в галузі техніки, які потребують відповідника, 

відсутнього в сучасній українській мові. Також у культурній сфері 

спостерігаємо особливо багато запозичень у зв’язку з великою 

популярністю масової культури західних країн: шоу-бізнес, рімейк, 

промоушен, сингл, саундтрек, черлідинг, бестселер, блокбастер, 

каучсерфінг, мем, мейнстрім, байопік. Орієнтація на здоровий спосіб 

життя, дуже популярна в західних країнах, вплинула і на наше 

суспільне життя. Досить звичними явищами стали заняття шейпінгом, 

бодібілдингом. 

В українському правописі відсутні правила написання деяких із 

запозичених слів, разом чи через дефіс. Таких слів, як нокдаун, 

голкіпер, бебібум, джентльмен, адже в англійській мові вони 

утворилися від двох повнозначних слів і мають дві основи. Але в 

українській мові немає точно визначених правил поділу названих 
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вище слів на морфеми. Це важлива проблема, яка потребує 

вирішення. 

Зазвичай при запозиченні відбувається звуження об’єму 

значення. Після того, як запозичене слово увійшло в мову, воно 

починає "жити своїм життям", незалежним, як правило, від життя 

прототипу цього слова у мові-джерелі. У результаті змін запозичені 

слова настільки засвоюються мовою, що рядові носії сприймають 

запозичене слово як рідномовне, походження такого слова може бути 

розкрите тільки етимологічним аналізом. Основний спосіб 

запозичення новітніх англіцизмів у систему української мови в 

сучасний період – прямий, безпосередній: англійська мова є мовою-

джерелом у 80%, а мовою-посередницею лише у 20% запозичень. У 

зв’язку з безпрецедентним зростанням кількості англомовних 

запозичень у сучасну українську мову природно постає питання про 

можливість керованості цим процесом. З огляду на це мовознавці 

привертають увагу до питань культури мови та організованого, 

цілеспрямованого регулювання новітніх номінативних процесів. У 

цьому аспекті привертає увагу досвід європейських країн щодо 

збереження мовної оригінальності. Але зараз, на жаль, у високий 

період розвитку технологій та глобалізації контролювати цей процес 

дуже важко. Англійські запозичення дуже швидко проникають в усі 

сфери. Якщо у минулому столітті у засобах масової інформації вони 

не використовувалися так часто, то у ХХІ столітті жодна новина не 

обходиться без їхнього вживання. 
 

Пропонуємо вам використати підібрані матеріали в підготовці та 

проведені інформаційних годин, медіа-презентацій, або скористатися 

готовими презентаціями. 

Презентації: 

Суржик в українській мові  https://ppt-online.org/271140  

 Обережно СЛЕНГ… 

https://pt.slideshare.net/LarusaBila/ss-13667764  

Запозичення іншомовних слів в українській мові 

https://ppt-online.org/186607  

Запозичені слова, їх стилістичні функції 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/zapozicheni-slova-ih-stilistichni-funkcii.html  

    Написання іншомовних слів (декілька мовознавчих вправ-ігор) 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/napisannya-sliv-inshomovnogo-

pohodzhennya-bukvi-i-i-podvoennya-bukv-u-.html  

https://ppt-online.org/271140
https://pt.slideshare.net/LarusaBila/ss-13667764
https://ppt-online.org/186607
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/zapozicheni-slova-ih-stilistichni-funkcii.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/napisannya-sliv-inshomovnogo-pohodzhennya-bukvi-i-i-podvoennya-bukv-u-.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-mova/napisannya-sliv-inshomovnogo-pohodzhennya-bukvi-i-i-podvoennya-bukv-u-.html
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Діалектичні слова, їх стилістичні функції  

https://ppt-online.org/16988   

Презентация на тему: "Діалектизми Харківщини.. Історія кожної ...   
http://www.myshared.ru/slide/822380/  

Діалектизми у творі «Тіні забутих предків» 

https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/dialektyzmy-u-tvori-tini-

zabutyh-predkiv-16155/  

Використані джерела: 

Указ Президента України Про невідкладні заходи щодо зміцнення 

державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного 

культурного простору України №156/2018 від 30.05.2018 р.  

https://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258  

Офіційний сайт української мови 

https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/teritorialni_dialektizmi/5-

1-0-66 

Найцікавіші діалекти України: як говорять у Харкові, на Донбасі, в Одесі 

та Галичині 

https://rivnepost.rv.ua/news/naytsikavishi-dialekti-ukraini-yak-hovoryat-u-kharkovi-

na-donbasi-vodesi-ta-halichini  

         ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

https://vseosvita.ua/library/vpliv-zapozicenih-sliv-na-ukrainsku-movu-65258.html  

      Способи збагачення словникового складу. 

https://studfiles.net/preview/5601947/page:4/  

      Карта українських наріч і говорів (2005) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0

%BA#/media/File:Map_of_Ukrainian_dialects.png 

Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад 

–доуніверситетська підготовка –вищий навчальний заклад:зб.наук.праць 

матеріалів ІІВсеукраїнської науково-практичної конференції,25травня 2016р., 

м.Київ, Національний авіаційний університет/наук.ред. Н.П.Муранова. –К: –

НАУ, 2016. –296c. 

http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8

C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD

%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%

BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf  

Сленг, історія виникнення, визначення поняття   

irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.. 

https://ppt-online.org/16988
file:///C:/Users/admin/Desktop/готові%20методички%202019/2019%20методички/мова/%0dПрезентация%20на%20тему:%20%22Діалектизми%20Харківщини..%20Історія%20кожної
file:///C:/Users/admin/Desktop/готові%20методички%202019/2019%20методички/мова/%0dПрезентация%20на%20тему:%20%22Діалектизми%20Харківщини..%20Історія%20кожної
http://www.myshared.ru/slide/822380/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/dialektyzmy-u-tvori-tini-zabutyh-predkiv-16155/
https://gdz4you.com/prezentaciyi/ukrayinska-literatura/dialektyzmy-u-tvori-tini-zabutyh-predkiv-16155/
https://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/teritorialni_dialektizmi/5-1-0-66
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/teritorialni_dialektizmi/5-1-0-66
https://rivnepost.rv.ua/news/naytsikavishi-dialekti-ukraini-yak-hovoryat-u-kharkovi-na-donbasi-vodesi-ta-halichini
https://rivnepost.rv.ua/news/naytsikavishi-dialekti-ukraini-yak-hovoryat-u-kharkovi-na-donbasi-vodesi-ta-halichini
https://vseosvita.ua/library/vpliv-zapozicenih-sliv-na-ukrainsku-movu-65258.html
https://studfiles.net/preview/5601947/page:4/
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA#/media/File:Map_of_Ukrainian_dialects.png
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA#/media/File:Map_of_Ukrainian_dialects.png
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24609/1/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjplfHGx8XgAhWutYsKHb7DCJYQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fnvnau_fil.n_2014_206_12.pdf&usg=AOvVaw0xTqpuCEWwhVLZHXShx5Ec
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjplfHGx8XgAhWutYsKHb7DCJYQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fnvnau_fil.n_2014_206_12.pdf&usg=AOvVaw0xTqpuCEWwhVLZHXShx5Ec
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