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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Історія словникового складу мови віддавна перебуває в центрі уваги 

лінгвістів, оскільки зміни лексикону уможливлюють дослідження динаміки 

мовної картини світу, пізнання змін культури суспільства, з’ясування різновек-

торних зв’язків між мовами і народами в ретроспективі. Одним із важливих 

етапів у розвитку української мови і культури стала мінлива епоха XVI–XVII 

ст., яка була наповнена бурхливими подіями, що на багато століть визначили 

життя українського народу. Це був час інтенсивних змін усталених та встанов-

лення нових зв’язків з іншими народами, їхніми мовами й культурами. 

Названі обставини зумовлюють посилення уваги до мови, писемності та 

мовознавства цієї доби. Важливе значення мають дослідження різних структур-

них рівнів української мови, задокументованих текстами писемних пам’яток. 

Закономірно, що значну кількість студій присвячено лексиці й фразеології, що 

набуло особливої актуальності у зв’язку зі створенням докладної лексичної кар-

тотеки за пам’ятками XVI – першої половини XVII ст. та підготовкою спеціаль-

ного словника української мови цього періоду. 

Активне пізнання української мови зазначеного періоду реалізоване в 

описах низки тематичних груп лексики: увагу зосереджено на складі, семантиці 

та джерелах постання номінативних засобів, пов’язаних з людиною (в її різно-

манітних виявах, діях, характеристиках), матеріальною культурою, виробни-

чою, інтелектуальною діяльністю, довкіллям та ін. (Л. Л. Гумецька, А. А. Мос-

каленко, Ф. Є. Ткач, В. В. Німчук, І. П. Чепіга, Д. Г. Гринчишин, М. Л. Худаш, 

Л. М. Полюга, Р. І. Осташ, Н. Л. Осташ, Р. Й. Керста, Г. В. Войтів, М. І. Чікало, 

О. В. Кровицька, Г. М. Дидик-Меуш, Л. П. Гнатюк, В. М. Мойсієнко, Г. І. Хали-

моненко, Ю. В. Осінчук, І. Й. Ощипко, В. М. Титаренко, Н. А. Титаренко, 

Л. І. Батюк, Р. А. Юналаєва, О. А. Крижко, С. П. Руда, Т. Г. Файчук, І. Б. Цара-

лунга, Р. О. Гринько, Н. Й. П’яст, О. З. Слободзяник, Г. М. Наєнко, В. Й. Горо-

бець, В. В. Денисюк, Є. І. Чернов, Я. І. Рибалка, О. Я. Андріянова, О. Ю. Зелін-

ська, Л. П. Бойко, А. Й. Пашук, І. Г. Букарєва, Б. Р. Стецюк, І. Огар, Д. Б. Яки-

мович-Чапран, Н. В. Піддубна, І. В. Черевко та ін.). Чимало цінної інформації 

містять докладні студії про історію та географію окремих слів і фразеологізмів, 

описи пам’яток різних стилів (офіційно-ділового, конфесійного, публіцистич-

ного, епістолярного) та коментарі до них, текстологічні зауваження до творів 

староукраїнської словесності, узагальнювальні праці про розвиток лексики 

української мови в ширших часових проміжках; особливо цінними є історичні, 

етимологічні словники, у яких синтезовано інформацію про взаємодію мов та 

джерела поповнення лексикону. 

Методологічну цінність зберігає застереження В. М. Топорова про те, що 

самодостатність і іманентність мови роблять зайвим питання про сенс і мету 

опису мовних елементів, бо сенс і мета – в самому описі, тому їх потрібно 

шукати в самій мові. 

Аналіз формальних, семантичних і функційних змін у мові актуалізує 

загальнотеоретичну проблему рівноваги між відносною статикою і динамікою 

мови. Визначальними в дослідженні розвитку лексикону мови залишаються 
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встановлення репертуару змін словникового складу, з’ясування причин, поза-

мовних чи внутрішньомовних чинників та їх поєднання, напрямків і часу 

зафіксованих пам’ятками перетворень.  
 Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пізнання еволюції 

української мови на лексичному рівні в окресленому часовому проміжку (XVI–

XVII ст.) зі спеціальною увагою до причин, форм, інтенсивності їх оприяв-

нення, хронології структурної та семантичної динаміки ідіома. Створення ви-

черпного лексичного портрета української мови XVI–XVII ст. актуалізує проб-

лему зіставлення в майбутньому різночасових етапів розвитку мови за обра-

ними параметрами як передумови створення узагальнювального дослідження 

змін лексикону української мови. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Мови та літе-

ратури народів світу: взаємодія та самобутність” (номер державної реєстрації 

11БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України, та науково-

дослідної теми кафедри загального мовознавства, класичної філології та 

неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

„Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог” (номер 

державної реєстрації 16БФ044-01).  

 Мета роботи – виявлення змін у лексиконі української мови XVI–XVII 

ст., шляхів його розвитку; визначення чинників динаміки словникового складу 

(позамовних, внутрішньомовних та їх поєднань); окреслення еволюції різних 

ідеографічних сфер лексики та сегментів мовної картини світу; дослідження 

інтенсивності перетворень у різних фрагментах лексичної системи; з’ясування 

ролі міжмовної взаємодії у трансформації лексикону; верифікація часу 

постання нових номінативних одиниць; з’ясування глибини входження запози-

чень в українську мову. 

 Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність розв’язання таких 

завдань: 

1) проаналізувати склад лексики, зафіксований пам’ятками україн-

ської мови XVI–XVII ст.; 

2) окреслити відношення лексикону української мови XVI–XVII ст. до 

словникового складу попередніх епох та виявити зміни в системі номінативних 

засобів; 

3) дослідити чинники та механізми змін лексикону; 

4) встановити роль міжмовної взаємодії в розвитку номінативного ре-

сурсу української мови; визначити склад запозичень різних ідеографічних сфер 

лексики та проаналізувати динаміку їх формальної і семантичної структури; 

5) з’ясувати часову стратифікацію запозичень та пов’язаних з ними 

елементів матеріальної й духовної культури; 

6) передумовою реалізації зазначених завдань (1–3) є: узагальнення 

стану вивчення лексики української мови XVI–XVII ст. та дослідження мовної 

ситуації в Україні XVI–XVII ст. 
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Об’єкт вивчення – лексика українськомовних писемних пам’яток як 

відтворення мовної картини світу українців XVI–XVII ст. 

Предмет дослідження – розвиток лексикону української мови XVI–XVII 

ст., його форми та чинники.  

Матеріалом студіювання слугували:  

1) українськомовні писемні пам’ятки XVI–XVII ст. різних стилів:  

- офіційно-ділового (жанри юридичний та урядового (адміністративного) 

управління (акти; ратушні, замкові, міські, митні книги; протоколи, артикули; 

грамоти, універсали, права; документи воєводств, братств, шкіл; інвентарі, 

реєстри, ревізії; описи замків, меж володінь);  

- конфесійного (катехізиси, апостоли, устави, приписи, молитослови, 

євангелії);  

- художнього (вірші, пісні, елегії, присвяти, подяки, інтермедії, літописно-

мемуарні твори);  

- публіцистичного (жанри полемічний, ораторсько-проповідницький);  

- наукового („науково-практичний жанр”);  

- епістолярного; 

2) картотека Словника української мови XVI – першої половини XVII 

ст. (зберігається в Інституті українознавства імені І. П. Крип’якевича НАН 

України, м. Львів); 

3) інформація історичних, етимологічних та діалектних словників 

слов’янських мов, лінгвістичних атласів; 

4) дослідження лінгвістів, літературознавців, етнографів, фольклорис-

тів, істориків, археологів. 

Методологічну базу дослідження становлять теоретичні положення про: 

1) мову як цілісну систему елементів (Ф. де Соссюр, А. О. Білецький, С. В. Сем-

чинський, О. О. Реформатський); 2) історичний розвиток мови (І. Бодуен де Курте-

не, А. Мартіне, Р. О. Будагов, О. О. Реформатський, О. М. Трубачов, О. С. Мельни-

чук); 3) співвідношення і взаємодію статики та динаміки мови, чинники та 

передумови їх кореляції (М. В. Крушевський, І. О. Бодуен де Куртене, Е. Косе-

ріу, А. Мейе, В. А. Звегінцев, А. О. Білецький, Б. О. Серебренников, О. С. Мельни-

чук, Ю. С. Сорокін, С. В. Семчинський, Н. Ф. Клименко, М. П. Кочерган); 4) взає-

модію мов (Л. П. Якубинський, І. І. Огієнко, Л. А. Булаховський, Ю. Шевельов, 

С. В. Семчинський, О. Б. Ткаченко, Н. Ф. Клименко, В. В. Мартинов, І. Г. Добродо-

мов, Г. О. Хабургаєв, О. Горбач, Я. Сятковський, О. В. Калінін, О. І. Голанова, 

О. В. Маринова); 5) лексико-семантичну систему мови та типи її сегментації 

(Ф. Дорнзайф, Й. Трір, Й. Вайсґербер, Ф. П. Філін, Ф. П. Сороколєтов, Р. О. Будагов, 

Ю. Н. Караулов, В. В. Левицький); 6) формальні і семантичні аспекти деривації 

(Л. Л. Гумецька, С. П. Бевзенко, С. П. Самійленко, І. І. Ковалик, А. В. Майборода, 

Н. Ф. Клименко, В. В. Німчук, П. І. Білоусенко, В. В. Ґрещук, Є. А. Карпілов-

ська, О. В. Меркулова); 7) час як параметр опису динаміки лексикону (І. О. Бо-

дуен де Куртене, В. В. Виноградов, Ф. Славський, В. І. Литкін, С. Кохман, 

Я. Сятковський, Л. П. Гарбуль). 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта і поставлені завдання зумовили 

застосування загальнонаукових (індукція, дедукція, аналіз, синтез) і спеціаль-
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них лінгвістичних методів та прийомів. Як основні методи дослідження вико-

ристано описовий метод для докладного аналізу й презентації мовного мате-

ріалу, оцінки явищ історії мови, мовного контактування, формування результа-

тів зіставлення лексичних систем української мови різних часових проміжків у 

її розвитку, встановлення визначальних ліній еволюції лексикону мови; лінгво-

культурологічний – для пізнання впливів позамовних чинників на зміни лекси-

кону; системно-класифікаційний – для дослідження закономірностей поділу 

лексики на тематичні та лексико-семантичні групи (далі – ТГЛ, ЛСГ), ідеогра-

фічні сфери, для визначення взаємодії та взаємозалежностей між питомою й 

запозиченою лексикою. Метод функційного аналізу слугував з’ясуванню 

передумов і специфіки використання іншомовних елементів у текстах різних 

стилів і жанрів.  

Для встановлення ступеня поширення іншомовних запозичень у різних 

сегментах лексичної системи, окреслення продуктивності моделей деривації 

застосовано прийом кількісних підрахунків, а прийом трансформаційного 

аналізу – для виявлення базових та похідних іншомовних лексем у мові-

реципієнті та в мові-джерелі; методику зіставлення часу появи лексеми в мові 

та історії часу виникнення позначуваних реалій застосовано для окреслення 

хронології мовних одиниць. 

 На захист винесено такі положення. 

1. Мова як поєднання сталого й змінного, статики й динаміки оприяв-

нюється в просторі й часі, реалізується в тяглості – від давніших форм її існу-

вання до сучасних. Мова як засіб вербалізації навколишнього світу постійно 

зазнає внутрішніх структурних змін; соціальні фактори, історичні події та 

діяльність окремих особистостей стимулюють і скеровують – безпосередньо чи 

опосередковано – напрямки мовної динаміки. Найбільше на зміни лексики і 

семантики впливає динаміка позамовної дійсності, зміни матеріальної та 

виробничої сфер, культурних домінант суспільства. 

2. Потужним чинником динаміки української мови, зокрема в XVI–XVII 

ст., виявилися широкі контакти українців з іншими народами, що зумовило 

міжмовну взаємодію і як наслідок – зміну складу та функцій структурних 

елементів мови. Важливими для дослідження історії мови є не лише наслідки 

взаємодії, а й особливості протікання змін. 

3. Комбінаторика різних форм динаміки лексикону є багатоплановою 

(формування вторинних значень питомих і запозичених лексем (унаслідок 

метонімії, семантичної атракції), генералізація та спеціалізація значення; вико-

ристання запозичень у складі фразеологічних одиниць, клішованих виразів; 

розбудова ТГЛ і ЛСГ шляхом полісемантизації, міжстильової транслокації; 

активізація процесів формування абстрактної лексики; збільшення виразно 

конотованих, оцінних елементів), унаслідок чого постали різні типи змін, 

представлені  неоднаковою кількістю нових лексем і значень. 

4. Динамікою охоплено й ті елементи лексики, які функціонували в мові 

до XVI ст.: за умови збереження формальної структури багато лексем зазнали 

семантичної еволюції. Хоча пам’ятки не відтворюють нових чітко окреслених 

лексико-семантичних варіантів слова, усе ж незмінною цю лексику назвати не 
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можна, оскільки змінювалися відношення між лексемами в межах ТГЛ і ЛСГ, 

контури семантичних полів умовно „сталих” лексем. Зіставлення лексиконів 

різних часових зрізів – до кін. XV ст. і XVI–XVII ст. – засвідчує функційну 

редукцію низки лексем чи їхніх значень.  

5. Іншомовні елементи розширили лексико-семантичні групи всіх ідео-

графічних сфер. Переймання лексем із чужих мов залежали від низки факторів: 

стану розбудови в українській мові ТГЛ і ЛСГ; актуальності сфери номінування 

в мовній картині світу і наявності чи відсутності відповідних номінативних 

засобів (питомих та іншомовних) в українській мові, змісту, стилю та жанрової 

специфіки пам’яток.  

6. Розвиток лексики окреслює соціокультурні домінанти у свідомості  

українців, зокрема  „виробнича діяльність”, „навчання”, „пізнання”. Важливими 

константами концептосфери для українського соціуму XVI–XVII ст. (як і попе-

редніх періодів) залишалися „довкілля” („жива і нежива природа”), „людина: 

зовнішня характеристика; розумова діяльність і емоційні стани”. Насичення 

одних ТГЛ новими елементами і незмінність чи редукція інших ТГЛ віддзер-

калюють динаміку архітектоніки концептосфери відповідного часу. До ядра 

концептосфери, за українськомовними пам’ятками XVI–XVII cт., також нале-

жать: „оборона держави / власних володінь, війна”, „віра / релігія”, „справед-

ливість / право”.  

7. Адаптацію запозичень до структури української мови, руйнування ізо-

льованості перейнятих з чужих мов елементів засвідчує включення їх у фор-

мальну та семантичну деривацію; деривати від запозичень кількісно значно 

перевищують недеривовані вихідні форми. Дослідження міжмовної взаємодії як 

фактора динаміки української мови актуалізує розрізнення монолінгвальних і 

гібридних утворень, з’ясування потужності питомого і запозиченого ресурсів 

деривації.  

8. Пізнання історії запозиченого слова передбачає окреслення його шляху 

до мови-реципієнта, зокрема: з’ясування особливостей функціонування в мові-

джерелі, у мовах-посередницях, установлення часу переймання, формальної та 

семантичної адаптації.  
Визначення часу появи та укорінення запозичення в мові-реципієнті 

передбачає залучення належної доказової бази для верифікації припущень; 

запропонована дослідницька процедура – умовна оцінка часу першої фіксації 

лексеми в пам’ятці як часу запозичення – дозволяє виділити групу лексем із 

умовно „точним” часом переймання. Показовим є поступове в часі розгортання 

дериваційних гнізд зі спільною твірною основою-запозиченням; особливий ін-

терес викликає „інверсоване” в часі фіксування писемними джерелами елемен-

тів дериваційного гнізда: відтворення раніше похідних елементів, а пізніше – 

вихідного компонента формальних дериваційних ланцюжків; останнє вказує на 

відносну цінність „точної” інформації. Для окремих лексем їх час постання в 

українській мові можна визначити релятивно – віднесенням до часового про-

міжку (від року до року) чи до століття. Чимало запозичень засвідчені пам’ят-

ками різних періодів, що демонструє неперервність їх існування в мові; 
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багатьом лексемам притаманне перервне, з часовими лакунами, відтворення в 

писемних джерелах.   
9. Залучення свідчень історії (інформації про реалії матеріальної культу-

ри, окремі події, ситуації) дозволяє в багатьох випадках з високим ступенем 

доказовості визначати час появи лексеми в мові: не раніше від точно окресле-

ного часу появи номінованої реалії чи події. Водночас визначення часу, від яко-

го функціонує в українській мові запозичений елемент, може відіграти важливу 

роль верифікатора джерела та шляху запозичення. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше досліджено 

лексику української мови XVI–XVII ст. як системний динамічний феномен, 

розроблено і застосовано для його пізнання комплекс прийомів, окреслено 

природу, механізми, джерела та чинники розвитку лексичної системи мови у 

визначеному часі, виявлено співвідношення статичних і динамічних складників 

лексикону; розкрито закономірності насичення іншомовними елементами різ-

них ТГЛ і ЛСГ у контексті концептуальної організації мовної картини світу. 

Теоретичне значення роботи полягає в розвиткові прийомів системного 

дослідження лексики мови на підставі писемних пам’яток; виявленні законо-

мірностей динаміки вербалізації позамовної сфери; встановленні факторів роз-

витку лексикону мови; визначенні джерел та їх взаємодії в розширенні номіна-

тивних засобів мови; з’ясуванні зв’язку динаміки лексикону з осмисленням і 

профілюванням пізнаного позамовного світу. 

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання 

теоретичних положень студії в підготовці узагальнювальних праць з історичної 

лексикології української мови, етнолінгвістики та когнітивної лінгвістики; ма-

теріали дослідження можуть бути використані в університетській лінгводидак-

тиці (курси історії української мови, лексикології, загального мовознавства, 

етнолінгвістики; спецкурси з теорії мовної взаємодії, когнітивної лінгвістики); 

у лексикографічній практиці (удосконалення засад укладання словників істо-

ричних, іншомовної лексики, мови письменників XVI–XVII ст.). 

 Дисертацію виконано на матеріалі структурно близьких і віддалених мов. 

Дослідження побудоване на висуванні й подальшому обґрунтуванні авторської 

концепції щодо стверджування ідеї взаємозв’язку динаміки і відносної статики 

лексикону української мови XVI–XVII ст.  

Особистий внесок здобувача полягає в системному аналізі лексики 

пам’яток, ексцерпції емпіричного матеріалу з різних джерел, доборі теоре-

тичних засад дослідження, методів і дослідницьких аналітичних процедур і 

розширенні їх кола. Авторці належать ідея, добір та опрацювання матеріалу, 

формулювання теоретичних положень та висновків. Результати дослідження 

опубліковано в наукових фахових виданнях без співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Положення і результати дисерта-

ційної праці представлено в доповідях на міжнародних наукових конференціях: 

„Взаємодія лексичної і граматичної семантики” (Київ, 2008), „Діалектна мова: 

сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя від дня народження професора 

Федота Трохимовича Жилка” (Київ, 2008), „Розвиток словникового складу та 

граматичного ладу української мови у зв’язку з демократизаційними та глобалі-



7 
 

 

заційними процесами” (Рівне, 2009), „Ukrajinistika: minulost, přitomnost, 

budoucnost” (Брно, 2009), „Europejska nauka XXI powieką – 2009” (Перемишль, 

2009), „Dny vĕdy – 2009” (Прага, 2009), „Думка й слово: традиції О. Потебні й 

сучасна філологічна наука (до 175-річчя О. Потебні)” (Київ, 2010), „Міжна-

родна наукова конференція до 80-річчя від дня народження професора 

Станіслава Володимировича Семчинського (1931–1999)” (Київ, 2011), „Етно-

знакові функції культури: мова, література, фольклор” (Київ, 2013), 

„Ukrainistyka: tradycje і współczesność” (Варшава, 2013), „Ukrainistyka: wczoraj, 

dzisiaj, jutro” (Познань, 2013), „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka” (Вроц-

лав, 2013), „Modern problems of education and science” (Будапешт, 2014), 

„Українська термінологія і сучасність” (Київ, 2015), „Діалектний текст як 

джерело лінгвістичних студій” (Київ, 2015), „Пріоритети мовознавчої науки у 

контексті глобалізаційних процесів” (Київ, 2015), „Philology and linguistics in the 

digital age” (Будапешт, 2017); міжнародних наукових симпозіумах: „Совре-

менная славистика: между традицией и инновацией” (Клуж-Напока, Румунія, 

2012), „Диалог славистов в начале ХХІ века” (Клуж-Напока, Румунія, 2014); 

всеукраїнських наукових конференціях: „Діалог культур: лінгвістичний і літе-

ратурознавчий виміри” (Київ, 2008), „Етнічні виміри універсуму: мова, літера-

тура, культура” (Київ, 2010); наукових читаннях: „Фольклор і література в 

історичному розвитку та державотворенні України” (Бориспіль, 2008), „Класич-

ні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики. Наукові 

читання, присвячені 80-річчю доктора філологічних наук, професора Нікітіної 

Фіонілли Олексіївни” (Київ, 2009), „Мови та культури у новій Європі: контакти 

і самобутність. Міжнародні наукові читання, присвячені 70-річчю від дня 

народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, 

професора Ніни Федорівни Клименко” (Київ, 2009), „Античний світ і сучас-

ність” (Київ, 2014); регіональній науково-практичній конференції „Калужский 

государственный университет имени К. Э. Циолковского. Региональная универ-

ситетская научно-практическая конференция” (Калуга, 2013). 

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики 8.12.2017 р. 

Публікації. Теоретичні положення й практичні результати дисертацій-

ного дослідження викладено в одноосібній монографії „Динаміка лексикону 

української мови XVI–XVII ст.”, у розділі колективної монографії „Латинська 

мова в Україні XV – початку XVIІI ст.” (співавтори монографії В. М. Миронова, 

Н. В. Корольова та ін.), 36 одноосібних статтях, з яких 29 опубліковано в науко-

вих виданнях України, затверджених МОН як фахові (зокрема 7 статей – у 

закордонних виданнях), 7 статтей – в інших виданнях (з них 4 – в закордонних).  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень назв мов, вступу, п’яти розділів, висновків, списків джерел, словни-

ків, довідників, використаної літератури (1136 позицій), п’яти додатків та 

індексу аналізованої лексики. Загальний обсяг роботи – 1152 с., обсяг 

основного тексту – 470 с., додатки нараховують – 516 с. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У „Вступі” обґрунтовано актуальність дослідження динаміки лексикону 

української мови XVI–XVII ст. для побудови цілісної історії словникового 

складу української мови; сформульовано мету й основні завдання дослідження; 

визначено об’єкт і предмет, методи, наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення дисертації та окреслено джерельну базу; зазначено особистий внесок 

автора, апробацію здобутих результатів, викладено положення, що виносяться 

на захист; схарактеризовано структуру дисертаційної праці, наведено базові 

терміни метамови дослідження. 

У першому розділі „Динаміка лексикону як об’єкт лінгвістичного 

опису” обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження, сформульо-

вано базові положення, узагальнено здобутки лінгвістів у вивченні пам’яток 

української словесності XVI–XVII ст. та висвітленні проблем міжмовної 

взаємодії, проаналізовано соціальне, лінгвальне й культурне тло розвитку 

лексики окресленого часового проміжку. 

Змінність мови як її іманентну властивість відзначали багато мовознавців 

(І. О. Бодуен де Куртене, Е. Косеріу, В. А. Звегінцев, О. С. Мельничук, Б. О. Се-

ребренников, В. І. Кодухов, А. О. Білецький, Л. А. Булаховський, С. В. Семчин-

ський), зосереджуючи, зокрема, увагу на змінах мовної структури за окремими 

рівнями мови (Н. Ф. Клименко) чи сферами функціонування (М. І. Навальна); 

сьогодні не втратили актуальності думки А. О. Білецького про мову як динаміч-

ну знакову систему, що здатна видозмінюватися не лише в часі та просторі, а й 

в окремому акті мовного спілкування. Змінюючись під тиском потреб комуніка-

ції, перебуваючи в постійній залежності від економії зусиль у мовленні й 

водночас від традиції функціонування мовних засобів (А. Мартіне), мова як 

система не порушує своєї динамічної рівноваги, чому сприяє вибірковість 

відтворення мовою інноваційних позамовних змін, до того ж не будь-яке нове 

явище в мові є корисним і не завжди йому належить майбутнє (С. В. Сем-

чинський). 

Динаміку лексикону, крім іманентних внутрішньомовних чинників, зумов-

люють зміни культури суспільства (динаміка матеріальної сфери, оновлення 

форм виробництва, зміни суспільних відносин, трансформація культурних ко-

дів), що продукує вербалізацію за допомогою вже наявних формальних засобів 

чи нових номінативних одиниць. Мові притаманні й протилежні процеси: 

унаслідок змін її елементи можуть поступово згасати, зазнавати функціональної 

пасивізації, виходити з ужитку, порушуючи (хоча й не глибоко) систему мови в 

цілому. Виникнення нового чи зникнення наявного в мові структурного елемен-

та – це не лише кількісні зміни, а формування нових зв’язків, відношень, залеж-

ностей. В історичній ретроспективі мова становить динамічну систему з прита-

манними їй змінністю під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, водночас – 

зі збереженням визначальних функцій та відносною стабільністю структури. 

Розвиток мови – це послідовна зміна нетотожних станів того самого об’єк-

та на різних часових зрізах, перехід від попереднього буття до наступного. Ін-

тенсивність змін у різні часові проміжки неоднакова, що зумовлене дією домі-
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нантних чинників, притаманних відповідним проміжкам часу. Аналіз мовних 

змін вимагає комплексного врахування всіх чинників у досліджуваний період 

(А. Мейе), хоча важко заперечувати існування стимулювального чинника: праг-

нення до зручності у фонації, аудиції та церебрації (І. О. Бодуен де Куртене).  

Зв’язок мови з колективною інтелектуальною діяльністю зумовлює зміну 

наявних у мові значень, освоєння чужого чи відтворення нових результатів 

розумової практики. Семіотична сфера пов’язана, з одного боку, із пізнанням, 

установленням нових зв’язків (кореляції, похідності, асоціації) з раніше відо-

мим, що оприявнює інтелектуальну деривацію, – прирощення нового у сфері 

інтелекту, а з другого, – з вербалізацією пізнаної дійсності. Інтелектуальна 

деривація як передумова динаміки мови потребує в майбутньому більшої уваги 

дослідників.  

Важливим чинником динаміки будь-якої мови, української зокрема, є взає-

модія з іншими мовами, наслідком чого є зміна складу структурних елементів 

та їхніх функцій. Недостатнє опрацювання метамови теорії запозичень, різне 

тлумачення процесів і явищ мовного контактування свідчать про багатопла-

новість і складність цієї проблеми. Термін мовна взаємодія передає різноманіт-

ні форми і результати впливу однієї мови на іншу; для історика мови важливі 

не лише результати взаємодії, а й особливості, форми цього процесу. 

Проблеми взаємодії української з іншими мовами в XVI–XVII ст. були в 

полі зору багатьох українських та зарубіжних лінгвістів, які досліджували впли-

ви на українську мову (і навпаки) польської (С. Урбанчик, В. М. Русанівський, 

Л. Л. Гумецька, Н. П. Романова, Д. В. Костюк, В. М. Титаренко, Л. В. Гонтарук, 

О. М. Лазаренко), чеської (Л. Л. Гумецька, В. М. Русанівський, Й. Ф. Андерш, 

М. А. Жовтобрюх, І. К. Білодід), білоруської (І. К. Білодід, Л. Л. Гумецька, 

А. Й. Журавський, Г. І. Гримашевич, І. Б. Царалунга), російської (І. К. Білодід, 

Л. М. Полюга, Н. П. Романова, В. М. Мойсієнко, П. Цимбалістий), німецької 

(І. В. Шаровольський, Д. І. Шелудько, О. Горбач, В. В. Акуленко), румунської 

(Д. І. Шелудько, І. В. Шаровольський, С. В. Семчинський, Н. М. Головач), 

тюркських (Д. Г. Гринчишин, М. С. Рогаль, Г. І. Халимоненко), арабської 

(Н. В. Піддубна), перської (Моллаахмаді Аміррез), грецької (А. О. Білецький, 

Т. І. Чернишова, Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів), угорської (Е. Д. Балецький, 

Л. Деже, М. Кочіш, П. М. Лизанець) мов. 

Потужний іншомовний вплив на українську мову XVI–XVII ст. був зу-

мовлений складною політичною, релігійною, культурною ситуацією в Україні, 

а поширені на її теренах мови (українська (руська), церковнослов’янська, вір-

менська, турецька, кипчацько-татарська, польська, чеська, німецька, угорська, 

італійська, французька та використовувані грецька й латинська) засвідчують 

наявність потенційних джерел впливів на українську мову, водночас маніфес-

тують змагання різних центрів ідеологічних та політико-економічних впливів 

на Україну. Складність мовної ситуації XVI–XVII ст. в Україні виявилася в 

боротьбі різних тенденцій: онароднення староукраїнської літературно-писемної 

традиції; набуття старою мовою загальнодоступності; усвідомлення церковно-

слов’янської мови як інтегрувального фактора нації зі спільною релігійною 

спадщиною; наявність відчутної польськомовної та латинськомовної експансії. 
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Більшість освічених людей у цей період перспективу мовного розвитку 

держави вбачали в розбудові староукраїнської літературної мови, розуміючи 

водночас важливість для наукового, культурного і політичного поступу знання 

й використання інших мов. 

Кожен період в історії мови, зокрема й XVI–XVII ст., залишив по собі 

пам’ятки, відтак для кожного часового проміжку історії мови можна визначити 

характерні ознаки розвитку мови, встановити ступінь інтенсивності протікання 

важливих процесів; така інформація є передумовою для зіставного системного 

вивчення динаміки мови за окремими часовими зрізами.  

Унаслідок зіставлення впливів різних факторів на розвиток мови з 

урахуванням неоднакової інтенсивності їх оприявнення в текстах пам’яток 

видається можливим створення об’єктивної й різнопланової історії лексичного 

складу мови. При цьому вичерпне охоплення свідчень писемних пам’яток може 

стати однією з передумов глибокого пізнання еволюції лексикону як евристич-

но особливо цінного рівня мовної структури. 

У другому розділі „Статичне і динамічне в українському лексиконі 

XVI–XVII ст.” проаналізовано комбінаторику статики одних елементів мовної 

структури на тлі змінності інших, репрезентовано форми динаміки лексикону; 

підкреслено, що зміни словникового складу в різних сегментах лексикону як 

цілості представлені неоднаковою кількістю нових одиниць. 

Однією з форм розвитку словникового складу досліджуваного періоду 

було формування нових значень як питомих, так і запозичених лексем. Зміни 

значень слів можуть відбуватися в кілька етапів, прикладом чого є лексема 

кресь: на основі вихідного значення ‘край, межа’ постала низка нових значень 

(див. схему 1). 

Схема 1. Етапи змін семантики лексеми кресъ. 

 

 

 

 

Розвиток семантики запозиченої з латини (з гр.) лексеми лямпа / лампа 

‘ліхтар, світильник, смолоскип’ також засвідчує кілька етапів зміни значень: 

позначення інших предметів, що дають світло, зокрема ‘зірка, світило, сузір’я 

Плеяд’, а внаслідок перенесення дії ‘світити’ й ‘освітлювати’ у сферу інтелек-

туальної діяльності постали значення ‘світоч – носій правди, добра, освіти’, 

охоплення і сфери моралі та етики зумовило виокремлення значення ‘вияв 

Божої благодаті, світло, сяйво’, ‘чеснота, доброчесність’, ‘жага, пристрасть’. 

Таким чином, зберігаючи вихідне значення ‘засіб освітлення’, лексема лампа 

новими семами увійшла в різні ідеографічні сфери, пов’язані між собою 

десигнатом чи асоціативно. 

Розвиток лексикону української мови досліджуваного періоду засвідчує 

генералізацію (пол. быдло ‘свійська тварина, худоба’ → ‘тварина, заг. назва’) та 

кресъ 

‘край, межа’ 

 

‘кінець’ 
‘закінчення, 

завершення  

чого-небудь’ 

‘~ у просторі’ 

‘~ у часі’ 

‘мета, ціль, 

прагнення’ ‘результат [дії]’ 
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спеціалізацію значення (пол. (з нім.) пляша, флаша ‘велика пляшка’ → флѧшка, 

фляшечка ‘посудина невеликого розміру, пляшечка’, ‘невеликий аптекарський 

флакон’); використання запозичень у складі сталих словосполук, клішованих 

виразів (герм. пҍнязи ‘гроші’, ‘українська назва динарія’ → голодный на пенези 

‘той, хто не має грошей’, готовыи пҍнязи ‘готівка’; пол. кламство ‘наклеп, 

брехня’ → задати кламство ‘звинуватити у брехні’; пол. (з нім.) жеґлѧрскій 

‘веслярський; моряцький’ → звҍзда жеґлѧрскаѧ ‘провідна зірка’), терміноло-

гічних словосполук, які є типовими для пам’яток офіційно-ділового стилю 

юридичного жанру та жанру урядового управління (лат. инстанцыя ‘заява, 

подання, прохання; судова сесія; рішення’ → инстанцыю чинити ‘звертатися з 

проханням; домагатися чогось’, лат. баниция ‘позбавлення людини громадян-

ських прав і вигнання її з країни’ → баницию на собе носити / баницию 

ωдє(р)жати ‘бути засудженим на вигнання’); рідше термінологічні сполуки 

фіксуються пам’ятками інших стилів, зокрема конфесійного (у творі ієромонаха 

Азаріаса „Ѡ образҍхъ. Ижъ якъ в старомъ законҍ з розказан  б жго были, так и 

в новомъ  т самого Х а Б га початокъ маютъ” (1619 р.) засвідчений вираз 

контроверсїю чинити ‘вступати у суперечку’ ← лат. контроверсия ‘процес; 

суперечка; заява; диспут’). Більшість таких сполук утворена з елементів пито-

мих та запозичених; рідше засвідчено сполуки лексем, до складу яких входять 

лише запозичення (брамы адовы ‘пекло’, квит скарбный ‘розписка, видана 

скарбницею’). 
Аналіз пам’яток засвідчив використання запозичень у складі фразеологіч-

них одиниць, де вони набули дещо іншого значення, нових відтінків значення 

чи втратили вихідну самостійну семантику, що також є виявом розвитку лекси-

кону (на шрот губу пустити ‘розпустити язика, говорити дурниці’, заглядати в 

мою манътыку ‘втручатися у справи інших’, карки до  рма подкладати ‘брати 

на себе зайвий клопіт, важкий тягар’, на свою руку выцвичити ‘привернути на 

свій бік, переманити’). Розбудова різних ТГЛ і ЛСГ унаслідок полісемантизації 

запозичень сприяла динаміці українського лексикону XVI–XVII ст. (лат. квар-

та позначав: ‘міру місткості рідких і сипких тіл’, ‘податок з четвертої частини 

доходів королівських земель на утримання війська, кварцяне військо’, ‘кухоль 

відповідної місткості’). Важливим показником розвитку лексикону української 

мови досліджуваного періоду була зміна стильової належності запозичень 

(військовий термін германського походження штурмъ ‘напад, захоплення’ 

засвідчений: у геральдичній поезії, у пам’ятці полемічного жанру публіцис-

тичного стилю, у пам’ятці літописно-мемуарного жанру художнього стилю). 

Свідченням розширення лексикону є витворення рядів семантичних 

дублетів як із запозичень (тюрк. изюм – пол. родзҍнка; пол. (з  нім.) шафа – пол. 

(з фр. або іт.) креденсъ; пол. зверцадло – цсл. зерцало), так і з питомих та 

запозичених лексем (пол. шлюбъ – пит. весҍлля, одруження); при цьому часто 

відсутня семантична чи стильова диференціація між такими еквівалентами. 

Найбільше дублетів виявлено серед агентивів: часто це дублети-пари з 

питомого і запозиченого елементів (поворозникъ – линникъ, гонецъ – куріеръ) і 

дублети-багаточлени (дублетні ряди); нерідко до синонімічних рядів входять 

кілька питомих і кілька запозичених лексем (прошак, вҍчний старецъ – 
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жебракъ, ковдошъ; сапожникъ, сапогошвецъ – чоботаръ, чижмаръ) з 

перевагою питомих елементів (торговникъ, торговецъ, гость, купецъ, 

перекупецъ, перекупникъ – гандлювникъ, крамаръ) чи запозичених одиниць 

(грабитель, злодюга – лотръ, выдирца, опричникъ, збойца, драпҍжникъ, 

драпҍжца, драпҍжливый, лупҍжца, коррупторъ, виоляторъ, ексъцесоръ). 

Помітний розвиток абстрактної лексики засвідчив інтелектуалізацію 

носіїв української мови (пол.: гойностъ ‘щедрість, багатство’, жарливость 

‘вірність, відданість, щирість’, звазнєнє ‘незгода, неприязнь’, бенкартъ 

‘неправда, вигадка’, окрутенство ‘жорстокість’, доткливость ‘образа, 

прикрість’, отуха ‘мужність, сміливість’, встѧжливость ‘стриманість’, 

зацность ‘честь’; лат.: бановань ‘смуток, туга, печаль’, анҍмушъ ‘сміливість, 

впевненість, відвага’, гоноръ ‘пошана, честь, слава’; нім.: ґвалтованьє 

‘гвалтування, безчещення’, зневага ‘(відсутність поваги, шанобливості) 

зневага’; гр. егкомїа ‘похвала’ та ін.). Нерідко пам’ятки фіксують формування 

нових конотативних значень у семантичній структурі запозичень (пол. zbytni 

‘niepotrzebny, zbędny, zbyteczny’, ‘nieumiarkowany, nadmierny’, ‘istniejący nadal 

(po zniknięciu czegoś), pozostały’, ‘(o smiechu) niepohamowany, swawolny’ // укр. 

збытний ‘надмірний (про розмір, міру вияву)’, ‘зайвий, непотрібний’, а також 

‘аморальний, розпусний’).  

Значна частина лексем, відомих з XI–XV ст., у XVI–XVII ст. зберегли 

своє значення (за винятком уг. терхъ ‘товар’, ‘міра рідини’ та нім. крамарє, 

крамарїа ‘товар роздрібного продажу’, які не засвідчені в пам’ятках досліджу-

ваного періоду).  

Запозичення виявлено в усіх ТГЛ: освіта і наука (1); рослинний світ (2); 

назви фауни (3); назви їжі, напоїв, приготування та споживання їжі (4); назви 

одягу і взуття (5); назви речей хатнього вжитку (6); назв господарств і 

належних їм будівель (7); назви споруд негосподарського призначення (8); 

торговельна номенклатура та економічна лексика (9); назви суходольних та 

водних засобів пересування (10); військова справа (11); назви кольорів (12); 

назви осіб за професією чи родом занять, назви представників соціальних 

верств (13); судочинство (14); їх насичення іншомовними елементами було 

різним (пор.: у ТГЛ назви речей хатнього вжитку засвідчений лише один 

полонізм келих), див. таблиця 1. 

Таблиця 1. Відтворення запозичень різних ТГЛ за пам’ятками XI–XV ст. 
Мова / ТГЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пол.    1 1 1 1 2 9  7  9 4 

нім./герм. /2 1  /1 /2  /2  21 1  1 11  

тюрк./тур.   1 1 3    5  5 1 /3  

тат./крм.тат.          /1 1  /1  

гр. 5 2  4 3   2 6 5   8  

лат. 17 1 1 2 1  1  12 1 1  2 1 

цсл.         1 1 3  7  

чес.     1    1      

рум. 1              

фр.     1          

лит.  1       1      
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уг.         1  2  1  

ар.    1 2    1    1  

перс.     2      1    

дісл.    1     1      

швд.         1      

Чимало запозичень, які потрапили в українську мову в попередні періоди, 

у писемних пам’ятках XVI–XVII ст. засвідчені з незначними (мінімальними) 

змінами семантики (герм. пляцъ ‘земельна ділянка, місце під забудову’ 1389 р. 

→ ‘місце, площа; земельне угіддя, земельний наділ; поле битви’ 1552 р.).  

Зіставлення лексики різних часових зрізів – до XV ст. і XVI–XVII ст. – 

засвідчило, що низка лексем, словоформ, значень, відтворених пам’ятками 

раніше, у пізніших пам’ятках відсутні, що уможливлює припущення про їх 

деактуалізацію в мовленні, функційну редукцію. Це явище за особливостями 

протікання та наслідками не є однорідним. Це й зниклі лексеми (тат. болкоу-

новщина ‘збір на утримання почету князя, його послів та гінців’ 1471 р., уг. вигъ 

‘сувій, міра довжини тканини’ 1449 р., молд./рум. друмъ ‘дорога, шлях’ 1473 

р.), утрачені значення полісемантичних лексем (цсл. рать ‘військо’, 

‘ворожнеча’, ‘ворог’, ‘війна’ (Х–ХІІІ ст.) → ‘військо’, ‘битва, бій’ (XIV–XV ст.) 

→ ‘боротьба внутрішня, душевна’ (1598 р.); лат. цата / цѧта ‘дрібна монета, 

гріш’,  ‘гроші’ (ХІ–ХІІ ст.) → ‘дрібна монета’ (XVII ст.)), запозичення з 

утраченою формою (двн. пискупъ 1378 р. / бискупъ 1347 р. ‘єпископ’ → бискупъ 

1507 р.) або ж заступлені семантично тотожним дериватом (тюрк. єсакъ 

‘податок натурою’ 1484 р. → єсачъчизна ‘тс.’ 1552 р.). 

Пам’ятки XVI–XVII ст. демонструють значне розширення лексикону 

української мови внаслідок переймання іншомовних номінативних одиниць, 

існування яких у попередній період не було підтверджене писемними 

джерелами. Насичення ідеографічних сфер запозиченнями залежало від: стану 

розвитку відповідних ТГЛ і ЛСГ, зокрема наявності номінативних лакун; 

актуальності сфери номінування; стилю і жанру пам’ятки, див. таблицю 2.  

Таблиця 2. Відтворення запозичень різних ТГЛ за пам’ятками XVI–XVІІ ст. 
Мова/ТГЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пол. 26 2 4 13 27 25 17 26 38 18 88 14 75 36 

нім./герм. 20/5 5/1 1/ 5/3 19/16 4/6 6/11 18/8 33/7 5/3 8/23 4/4 78/  

тюрк./тур. 4/3 2/1 3/ 4/2 8/21 2/7   4/ 6/2 13/13 1/ 23/  

тат./крм.тат.     3/      1/2    

гр. 30 8 2 3 3 1 2 1 4 5 1  49 3 

лат. 30 21  2 3 5 3  26  12 3 156 282 

цсл. 1     1 2 11 3 1 3  12 10 

чес.         1  1  2  

рум. 2   2  2  1 2    1  

фр. 2   1 7    1 3 4  6  

лит.    2    2     2  

уг. 1 1   2 1 1  3 3 3  6 6 

ар.     5       2 1  

перс.  1   5      2    

дісл.  1  1           

швд.               
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голл. 1         3  1 2  

іллір. 1      1        

блр.             1  

рос. 1      1    2  2  

серб. 1              

болг.              1 

іт. 3 5  1 3 1 2   4 6 1 6  

ісп.  1          1   

гот.  1             

ног.   1            

англ.     1          

У досліджуваний період активного розвитку зазнала ТГЛ розумової і 

психічної діяльності (психічний стан) людини (пол. – 43, цсл. – 15, лат. – 5, нім. 

і уг. – по 2 лексеми) та значного розширення – ТГЛ мовленнєвої діяльності 

людини (пол. – 47, цсл. – 27, лат., гр., уг., нім. – по 1 лексемі); таке насичення 

ТГЛ новими елементами може свідчити про важливість антропоцентризму в 

організації лексичного рівня тогочасної писемної мови. Зауважимо, що генезу 

окремих запозичень довідно встановити складно (пол. або уг. гермекь ‘джура, 

зброєносець’); етимологія багатьох лексем має альтернативні розв’язання 

(пигва ‘айва’ – германізм [ЕСУМ 4, 366] чи орієнталізм (І. В. Сабадош); щерба 

‘юшка з риби’ – тюркізм [ЕСУМ 6, 505; Фасмер IV, 504], запозичення з 

полабської мови (О. М. Трубачов) чи питоме утворення (А. А. Москаленко); 

бехтеръ ‘кольчуга, кіраса’ – запозичення з перської або монгольської [ЕСУМ 1, 

179] чи татарської [Brückner, 19; Абаев І, 241] мов). Вивчення розвитку лексики 

мови в часово віддалені періоди залишає відкритим питання ролі усної 

комунікації в запозичуванні, оскільки письмо, як зауважив Ф. де Сосюр, 

приховує мову від наших очей; важко вичерпно окреслити роль писаря, його 

ідіолект та мовно-етнічну належність, оскільки писемні пам’ятки чи інші 

джерела здебільшого такої інформації не дають.  

У третьому розділі „Деривація як шлях розвитку номінативного 

ресурсу мови” виокремлено словотворення з-поміж інших шляхів розвитку 

лексикону; досліджено семантичний та формально-семантичний типи 

деривації; проаналізовано гібридний та негібридний типи словотворення; 

встановлено продуктивні та малопродуктивні їх моделі. 
Спостереження засвідчили, що запозичення у процесі їх адаптації 

українською мовою втрачають свою ізольованість, зазнають семантичних чи/й 

формальних змін; нерідко утворюється новий формально-семантичний 

комплекс із вершиною – запозиченою лексемою. У писемних пам’ятках 

кількість похідних від запозичень значно перевищує недеривовані словоформи.  

Чимало лексем демонструє зміну семантики за їх сталої формальної 

структури. Так складні перетворення (від філіації семантичної амплітуди до 

створення полікомпонентної номінативної структури) засвідчує лат. (з гр.) 

комора: 
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У семантичній деривації широко представлена метонімія, яка реалізована 

в багатьох моделях (‘посудина’ → ‘місткість посудини’ – барило; ‘матеріал’ → 

‘виріб із цього матеріалу’ – блаватъ, камка, скло; ‘матеріал’ → ‘виготовлення 

цього матеріалу’ – гартъ; ‘назва закладу’ → ‘засоби, що використовуються в 

цьому закладі’ – аптека), метафора (журавель ‘птах, журавель’ → ‘пристрій 

для набирання води з колодязя’, чайка ‘птах, чайка’ → ‘корабель, який 

використовували козаки під час походів’).  

Адаптація запозичень часто супроводжувалася зміною значення і форми: 

‘ознака’ → ‘носій ознаки’ – горливий ‘ревний, пильний; старанний; уважний’ → 

горливецъ ‘поборник’, ‘дія’ → ‘узагальнена назва дії’ – форитовати 

‘підтримувати, захищати’ → форитоване ‘захист, підтримка’, ‘інструмент’ → 

‘виконавець дії’ – реґалъ ‘великий оргáн’ → рекгалиста ‘той, хто налаштовує 

орган’, ‘продукт харчування’ → ‘страва із вмістом цього продукту’ – шмалець 

‘перетоплене сало чи здір’ → шмальцований ‘жирний, сальний’, ‘приміщення, 

заклад’ → ‘особа, яка працює в цьому приміщенні, закладі або володіє ним’ – 

кухня ‘приміщення для приготування їжі’ → кухаръ ‘кухар, куховар’; також 

засвідчене творення збірних та абстрактних іменників від дієслів унаслідок 

усічення: заступати → заступ, гарцовати → гарцъ (явище було притаманне 

питомим і запозиченим номенам).        

У контексті міжмовної взаємодії актуальним є поділ дериватів на 

монолінгвальні та гібридні; джерела XVI–XVII ст. засвідчують як негібридні 

(монолінгвальні), так і гібридні деривати.  

Аналіз дериватів іншомовної генези, встановлення історії їх появи в 

українській мові XVI–XVII ст. та з’ясування функціонування цих елементів у 

мові-джерелі та ймовірних мовах-посередницях дозволяє оцінити такі похідні 

або як утворення в мові-джерелі (пол. knafel → knaflik) чи мові-посередниці (іт. 

cavalkata → стп. kawalkator) з пізнішим перейманням українською мовою таких 

‘приміщення 

(заг. назва)’ 

‘приміщення в житловому будинку’ ‘будівля нежитлового призначення’ 

‘кімната’ ‘комора’ 

‘кімната для 

орендування житла’ 

‘установа,  

розташована в нежитловій будівлі’ 

‘державна скарбниця’ ‘митниця’ ‘крамниця’ ‘склад’ 

‘приміщення для зберігання 

хатніх речей та продуктів’ 

‘приміщення для 

зберігання товарів’ 
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готових елементів (кнафель, кнафликъ; кавалкаторъ), або як утворення за 

поширеними в багатьох мовах (зокрема і в мовах-донорах, і в українській мові) 

спільними словотворчими моделями на ґрунті української мови (кобзаръ, 

собакаръ). 

Час постання окремих дериватів нерідко визначити довідно неможливо; 

проте окремі періоди в історії мови можуть бути прийняті як час активного 

насичення похідними окресленого типу, що дає підстави говорити про такий 

період як час виразної активності відповідних словотворчих моделей. 

До продуктивних моделей словотворення в досліджуваний період нале-

жать творення іменників питомої генези із суфіксом -ач, -ак, -ар, -тель, -ьник,   

-к-; прикметникові похідні з суфіксом -к-; творення віддієслівних іменників, 

прикметників із суфіксом -н- (афікс широко представлений у дериватах від пи-

томих і запозичених основ) та похідних від іншомовних основ із суфіксами -ик, 

-ник; зафіксовано чимало похідних із -ат, утворених як у мові-джерелі, так і в 

українській мові. До продуктивних моделей належать префіксальні утворення 

від питомих та запозичених основ з за-, во-, вы-, по-, у-/в-, пол-/полу-, про-, о-

/об-.  

Засвідчено багато дериватів малопродуктивних моделей (зокрема з фіна-

лями -ит, -ист, -льник, -ор). Окремі виявлені за пам’ятками моделі були мало-

продуктивними в минулому, такими залишилися донині, поступившись похід-

ним інших структур (з суфіксами -тель – змоцнитель, опатритель, -ц(а) – пе-

решкодца, дознавца, державца, -тельн-, -ельн- – чистительный, томительный; 

більшість таких дериватів не збереглися в українській мові.  

Окремі деривати мають у своїй структурі префіксальний і суфіксальний 

компоненти; проте етапи творення не завжди прозорі, напр.: можливість різних 

шляхів деривації засвідчує лексема полуботки:  

боткы полуботки 

боты   полуботы      полуботки 

полуботки 

На динаміку українського лексикону XVI–XVII ст. впливало також 

творення складних, переважно двоосновних слів, які містили питомі елементи 

(великосилный, плодоносный, темнозеленый), запозичені (цехмистръ, аква-

вита), поєднання питомих і запозичених елементів в одному дериваті (ковро-

ткачь, шафранолюбецъ, темнолазуровый). Словотворення охоплювало іменни-

кові, прикметникові, числівникові і прислівникові основи, що дає підстави 

оцінювати деривацію в досліджуваний період як активне джерело розвитку 

лексикону. Важливо, що композити не становили кінцевого етапу структурного 

розвитку, виступаючи базою для нового кроку деривації:  

       кухмистр-ов-ск-ий 

кухмистръ     кухмистровъ  кухмистр-ов-ств-о 

           кухмистр-ов-ичъ. 

У багатьох випадках деривації із запозиченими елементами питання, в якій мові 

відбулося творення (у мові-донорі чи в мові-реципієнті), може мати альтерна-

тивне розв’язання. 
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Пам’ятки XIV–XVII ст. демонструють різноспрямовану деривацію як від 

питомих, так і від запозичених основ, що є свідченням глибокої структурної і 

семантичної адаптації іншомовного елемента; нерідко дериваційне гніздо 

розросталося й збереглося у сучасній українській мові, див.: схеми 2 і 3.  

Схема 2. Похідні від основи жебр- у XVI–XVII ст.: 

жебрак / źebrak                ←→    жебрати / źebrać 

(1598 р.) / (I пол. XV ст.)      (1566 р.) / (кін. XIV ст.) 

     ↓               ├─ → жебровати (поч. XVII ст.) 

жебрацтво         ├─ → жебручий (1637 р.) 

  (1637 р.)                 ├─ → жебранина (1598–1599 рр.) 

                                   └─ → выжебрати (1598 р.) 

                                                                            └─ → выжебраный (1597 р.);  

Схема 3. Похідні від основи жебр- у сучасній українській мові: 

     ┌──────────── жебр-  ──────────┐ 

жебрак           жебрати / жебровати / жебракувати / жебрачити 

     ├─ → жебрачка       ├─ → жебраний 

     ├─ → жебруха       ├─ → жебрачий  

     ├─ → жебрун        ├─ → жебрацький 

     └─ → жебрацтво        │        ├─ → по-жебрацькому 

          │        └─ → по-жебрацьки 

  ├─ → жебрання 

                 ├─ → жебри 

               ├─ → вижебрати 

                 │      └─ → вижебраний 

                 └─ → жебручий / жебрущий 

                                 └─ → пожебрущий. 

У четвертому розділі „Іншомовні впливи як чинник динаміки 

лексикону української мови XVI–XVII ст.” розкрито позамовні чинники 

значного насичення пам’яток запозиченнями з інших мов. Кардинальні зміни, 

що відбувалися в українському суспільстві XVI–XVII ст., спонукали до 

поширення в Україні різних мов, зокрема: церковнослов’янської, польської, 

литовської, російської, білоруської, тюркських, латинської, грецької, німецької, 

а також в окремих регіонах – чеської, угорської, румунської та значно рідше –

італійської, французької, голландської, арабської мов. Використання різних мов 

мало свої територіальні, функційні, стильові особливості, що корелювало з 

інтенсивністю та ступенем проникнення запозичень у структуру української 

мови. Так, інтенсивне запозичування лексем з італійської мови на позначення 

понять водного транспорту та пов’язаних із ним елементів було зумовлене 

тісними економічними зв’язками італійців та мешканців Чорноморського 

узбережжя, пануванням на морі з 1571 р. генуезців; з цієї ж мови потрапило 

також чимало назв вогнепальної зброї та її частин і назв оборонних укріплень, 

споруд. Католицька експансія спричинила проникнення в українську мову 
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запозичень з латинської та польської мов, активізацію грецьких та 

церковнослов’янських елементів, що засвідчує протидію католизації боротьбу 

за православну віру. 

 Вплив германських мов на українську мову XVI–XVII ст. був дуже 

потужний, хоча переважно опосередкований; його наслідки проступають у 

багатьох ТГЛ і ЛСГ, серед яких назви осіб за професією та родом занять, 

торговельна номенклатура та лексика економічної сфери, військової справи, 

освіти й науки, назви одягу та взуття, назви продуктів харчування та процесів 

приготування, споживання та зберігання їжі.  

 Польськомовний вплив в українській мові XVI–XVII ст. простежується в 

усіх ТГЛ, що було зумовлено тісними політичними, економічними, релігій-

ними, культурними зв’язками та ступенем поширення польської мови на 

теренах нашої держави. Особливо відчутним він був серед назв психічних та 

емоційних станів людини, осіб за професійним спрямуванням та родом занять, 

споруд негосподарського призначення, у військовій справі, у торговельній 

номенклатурі та економічній сфері, у галузі освіти й науки.  

Тюркськомовні впливи на лексикон української мови досліджуваного 

періоду оприявнюються найбільше серед назв одягу і взуття, понять військової 

справи.  

Розвиток освіти і науки в досліджуваний період спричинив проникнення 

запозичень з грецької та латинської мов. Поліваріантність наявних в Україні 

XVI–XVII ст. політичних моделей, неузгодженість актів права спричинили 

зміни політичної культури, створення унікального симбіозу правових норм, що 

знайшло своє відтворення в мові: писемні пам’ятки засвідчили значну кількість 

юридично-правової термінології латинського походження: специфічні 

юридичні терміни, позначення понять зі сфери слідчо-виконавчої діяльності 

судових органів (загальні й часткові поняття судоведення, міри і способи 

покарання, юридичні документи та судові інстанції). На більшій території 

України того часу юридична структура і судово-виконавча справа формувалися 

значною мірою за зразком польської юриспруденції, що стимулювало 

проникнення в українську мову полонізмів. 

 Жанрова специфіка пам’яток суттєво впливала на ступінь представлення 

в них запозичень різних ТГЛ. Показовим щодо цього є використання іншомов-

них слів на позначення кольору в ділових писемних пам’ятках, у яких автори 

намагалися якнайточніше описати предмети й речі, зокрема масть дарованої, 

купованої чи краденої або знищеної худоби; експресивна лексика, навпаки, 

була небажаною в офіційно-діловому стилі, зате широко представлена в 

художніх жанрах. 

У п’ятому розділі „Час запозичування як параметр опису динаміки 

лексикону української мови XVI–XVII ст.” наголошено, що  пізнання історії 

слова зобов’язує до хронологізації мовних одиниць, з’ясування передісторії 

функціонування мовних елементів у мові-джерелі, мовах-посередницях, уста-

новлення часу запозичування (моменту входження), поширення та адаптації в 

українській мові. Це складне завдання передбачає створення доказової бази та 

процедури доведення. Запропонований у роботі дослідницький прийом – 
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умовне ототожнення часу першої фіксації з часом запозичення – дозволив 

окреслити групу лексем, для яких можна встановити умовно „точний” час 

переймання, на який вказує  рік, зазначений у писемному джерелі (коубара 945 

р.) або рік написання пам’ятки (колбаса 1280 р., цата 1056–1057 рр.). Зрозуміла 

умовність такого ототожнення, оскільки:  

а) лексема могла існувати в усному мовленні задовго до часу першої 

писемної фіксації;  

б) час фіксації запозичення в пам’ятці – це лише відправна точка в 

пізнанні динаміки лексичної системи мови. І все ж таке датування є важливим 

орієнтиром, який актуалізує низку нових дослідницьких проблем. 

Показовим є поступове в часі нарощування дериваційних гнізд зі спіль-

ною твірною основою – запозиченням: 1526 р. – мордовати ‘катувати, мучити, 

завдавати болю’, 1563 р. – мордерство ‘катування’, 1573 р. – мордованє ‘тс.’, 

1597–1599 рр. – мордъ ‘вбивство, самогубство’, 1616 р. – мордєрца ‘кат, мучи-

тель’, 1631 р. – мордерско ‘катовано, вимучено’, 1501 р. – змордовати ‘скату-

вати, побити, змордувати’, 1567 р. – змордованє ‘мука, катування, побиття, 

мордування’, 1601 р. – змордований ‘скатований, побитий’. Особливий інтерес 

становить „інверсований” порядок відтворення писемними джерелами елемен-

тів дериваційного гнізда – спершу похідний елемент, а пізніше – вихідний, що 

вказує на релятивність свідчень часу писемного відтворення запозичень (1503 

р. – коштовне ‘розкішно, багато, коштовно’: 1539 р. – коштовати ‘мати певну 

ціну, вартість у грошовому вираженні, коштувати’, 1552 р. – коштовный ‘(який 

має високу вартість, дорого коштує) коштовний’, 1619 р. – коштовней ‘розкіш-

ніше, дорожче’, 1627 р. – коштовностъ ‘висока вартість, коштовність’).  

 Окремі запозичення також зафіксовано в пам’ятках попередніх та 

досліджуваного періодів, що слугує свідченням „неперервності історичного 

існування слова” (В. В. Виноградов) (як буда, ветовати, катартъ, голдовати, 

валка, жолнҍръ, шелюгъ). У відтворенні переважної більшості запозичень 

простежуються часові лакуни (шлемъ 1097 р. – 1627 р.; живописецъ 1097 р. – 

1599 р.; икономъ 1100 р. – економъ поч. XVII ст.; γксγсъ 1136 р. – уксус 1664 р.; 

мынцаръ 1388 р. – 1500 р. та ін.).   

 Для багатьох лексем можна встановити лише „релятивний” час із зазна-

ченням або часового проміжку (від року до року: 1141–1180 рр. – кадъ, 1327–

1328 рр. – шолкъ, 1597–1599 рр. – мордъ та ін.), або століття (XI ст. – чеканъ, 

епеньдитъ, дуксъ, кордъ, дафнія, дафина, лявръ, вертоградаръ, вертоградъ, 

влодаръ, комисъ, кресъ, драхма, острономҍѩ, архитектонъ, галҍя; XII ст. – 

литра, кметъ, майстеръ, сахаръ, астрологъ, дидрагъма; ХІІІ ст. – копръ; XIV 

ст. – катарть, дващи, редковъ, гайдукъ, жолнҍръ, жолнҍрско, булатний, 

чамбулъ, достатечный, карчмаръ, рота; XV ст. – оправца, сукня, центнаръ, 

квалтовная вина; XVI ст. – инкедливъ, кедвезовати, бановань, зневажати, 

блюзнҍръ, кламъ, омилити, гамҍшно, бетегъ, биндасъ, годножъ, клецокъ, оздо-

ба, басаликъ, фиалковый, каштановый, веты, изюм, карбунклъ, лактука, муш-

тарда, паштет, микдалъ, цыкляръ, рекгалиста, выдавца, зедликъ, ищаловати, 

ковдошъ, лементҍйка, абордаж, бурундук, тратва, валтовати, жаґелъ, ищало-

вати, каюкъ, котва, коронатъ, кельтовати, лотъ, морговати, чал, чебанъ; 
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XVII ст. – зваленьє, анҍмушъ, гаталомъ, земститися, лярва, опилство, шляхет-

ность, павҍза, райтария, аркан, сагайдачче, канчук, курінь, ойстро, сердюкъ, 

сердюцкій, комісар, шуствалъ, штампетовый, колтрина, мамзеръ, кабатикъ, 

кобелъ, куклѧръ, зґляґаный, книшъ, ігнациктовый, бурштиновый, родзҍнки, 

трунковый, щерба, штыхаръ, тлумачь, форытаръ, ретръ, шаповалъ, рандаръ, 

выдирца, выналҍзца, ґалѧнцҍкъ, практикаръ, берлин, гемія, дарабъ, валчакъ, 

галіотъ, галеас, гинъ, мгненя, ортъ, чардак, статура). 

 Застосування прийому визначення часу появи лексеми в опорі на історію 

позначуваної реалії виявилося результативним для окреслення часу переймання 

окремих запозичень на позначення реалій матеріальної культури, історія виник-

нення яких дозволяє встановити час, раніше якого ці запозичення не могли 

з’явитися в українській мові, зокрема це назви зброї – мушкетъ, флинта, фузҍя, 

аркабузъ, карабинъ, сагайдак, грошових одиниць та грошових операцій – чехъ, 

чиншъ, дукатъ, таляръ, денга / тенка, полугрошокъ, мынца, трыбутъ, напоїв – 

понтакъ. Історія цих лексем є промовистою щодо шляху виникнення і проник-

нення в українську мову в проміжку (від 14 до 130 років) між появою десигната 

і фіксацією його назви в українських пам’ятках. Зокрема, у ІІ пол. XV ст. в 

Іспанії було сконструйовано аркабузъ ‘різновид ручної зброї без багнета з мон-

товим запалом’, який став відомий після битви при Павії у 1525 р., коли 3 тис. 

солдатів, озброєних аркебузами, здобули перемогу над 8 тис. французів, 

поклавши край пануванню лицарських армій у Європі. Германізм Arkebúse 

через польське посередництво (arkabuz ‘dawna ręczna broń palna’ 1544 р. [SP 1, 

216]) проникає в українську мову у ІІ пол. XVI ст. – аркабузъ (1572 р.);  

лексема дукатъ позначала ‘срібну, а потім золоту монету’. Перший сріб-

ний дукат (дукал) був карбований у Сицилії в 1140 р. На монеті був зображений 

Христос, а напис був таким: „Sit tibi Christe datus, quem tu regis iste ducatus” (‘Це 

герцогство, яким ти керуєш, тобі, Христе, присвячується’). Пізніше, у 1284 р., 

за дожа Дж. Долуоло у Венеції відкарбовано золотий дукат. З часом назва 

дукат перейшла на всі інші золоті монети, карбовані за венеціанською стопою. 

В українських пам’ятках германізм дукат уперше засвідчений на поч. XV ст. 

(1421 р.) на позначення ‘золотої монети, дуката’ [ССУМ І, 330].   
 Водночас історія реалії сприяє уточненню джерела та шляхів переймання 

запозичення, зокрема за умови наявних лінгвістичних альтернативних 

інтерпретацій. Показовим може виявитися зіставлення часу фіксації лексеми в 

імовірних мовах-посередницях та характеру дериваційних гнізд у цих мовах: 

герм. канцлєръ зафіксований українськими джерелами з 1436 р. [ССУМ 1, 

470]; він проник у мову-реципієнт через старопольське (1414 р. [SSP 3, 3, 234]) 

чи старочеське (1417 р. [SSČ ІІ, 16]) посередництво. Старочеські пам’ятки 

засвідчують один дериват (kancelařie XV ст. [SSČ II, 16]), на відміну від 

старопольських (podkanclerzy 1401 р. [SSP 6, 4, 243], podkanclerz 1587 р. [SP 25, 

438–439], kanclerstwo 1500 р., kanclerzowy, kancelaria 1410 р. [SSP 3, 3, 234]), які 

були зафіксовані в пізніших писемних пам’ятках української мови XV ст. (под-

канцлерій 1415 р. [ССУМ 2, 165], канцлҍрии 1445 р. [ССУМ 1, 470]), XVI ст. 

(канцелярия 1537 р. [ІСУМ 14, 38], канцлерейский 1552 р. [ІСУМ 14, 40], вице-

канцлерий 1581 р. [ІСУМ 4, 76], канцелерий 1583 р. [ІСУМ 14, 38], канцелларей-
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ный 1598–1599 рр. [ІСУМ 14, 38], канцлерство 1598–1599 рр. [ІСУМ 14, 40]) і 

XVII ст. (канцлериная 1638 р. [ІСУМ 14, 40]). Тому за умови наявності відпо-

відної словоформи в обох мовах – старопольській і старочеській – є підстави 

говорити про ймовірність старопольського вектора в перейманні українською 

мовою цього запозичення; 

герм. гелмъ ‘шолом’ в українських писемних пам’ятках засвідчений з І 

пол. XVII ст. (1627 р.) і міг бути перейнятий через посередництво як старо-

чеської мови (1472 р. [SSČ I, 411]), так і старопольської мови, у пам’ятках якої 

засвідчений у 1403 р. (hełm ‘galea’ [SSP 2, 7, 542]) і пізніше (helm ‘górna część 

zbroi ochraniająca glowę і twarz, szyszak, przyłbica’ 1564 р. [SP 8, 321–322]). 

Проте наявність дериватів у старочеських пам’ятках у XIV ст (helmodek), на 

поч. XV ст. (helmovnik, helmový 1417 р.) і пізніше (helméř, helmitý XV ст., helmik 

1515 р.) [SSČ I, 412] може свідчити про більш раннє функціонування лексеми 

гелмъ у старочеській мові. Відсутність дериваційного гнізда у старопольській 

мові і в польській мові XVI ст. дозволяє висунути припущення про можливість 

старочеського посередництва у процесі переймання герм. гелмъ в українську 

мову. 

Урахування чинника часу відбиття запозичень у писемних джерелах мов-

посередниць та мові-реципієнті дозволило внести корективи щодо шляху 

входження в українську мову запозичень: гуфецъ, бунтъ (через стп. посеред-

ництво); ґрунт, голдовати (безпосередньо з нім.), грошь, гойный (безпосеред-

ньо із стч.), гелета (безпосередньо з рум.), зокрема лексема ґрунт ‘земля, ґрунт’ 

через стч. посередництво (grunt ‘фундамент, садиба’) запозичена з свн. Grunt 

‘дно, земля, фундамент’ [ЕСУМ 1, 606]. В українських писемних пам’ятках 

запозичення кгрунтъ зафіксоване у 1322 р. (форма грунтъ – з 1430 р.). У 

писемних джерелах можливих мов-посередниць ця лексема засвідчена значно 

пізніше: з 1402 р. у старопольській мові (grunt ‘pole, ziemia’ [SSP 2, 7, 505], 

grunt (854) ‘ziemia’ 1586 р. [SP 8, 169-176]), а з 3-тьої чверті XV ст. – у 

старочеській (krunt, grunt 1498 р. [SSČ I, 395]). Через словацьке посередництво 

в мовлення українців ця лексема в І пол. XIV ст. проникнути також не могла, 

оскільки в писемних пам’ятках словацької мови вона вперше з’являється в сер. 

XVI ст. з іншим значенням (grunt ‘gazdovský majetok, hospodárska usadlost’ 

[HSSJ I, 385]). Тому, ймовірно, германізм ґрунт із семою ‘земля, ґрунт’ проник 

в українську мову в XIV ст. безпосередньо, а вже пізніше міг бути підкріплений 

польським та чеським посередництвом, що сприяло семантичній динаміці: укр. 

‘ділянка під будівництво’ 1591 р. [ІСУМ 7, 146–147] < стп. ‘miejsce, z którego 

coś powstaje’ 1568 р. [SP 8, 169–176], укр. ‘фундамен, підмурівок’ 1592 р. 

[ІСУМ 7, 146–147] < стч. ‘fundament’ 1515 р. [SSČ I, 395] чи стп. ‘umocniona 

podstawa jakiejś budowli konstrukcji; fundament’ 1561 р. [SP 8, 169–176]), укр. 

‘підстава, основа, суть, фундамент’ 1598 р. [ІСУМ 7, 146–147] < стп. ‘podstawa 

danej rzeczy’ XV ст. [SSP 2, 7, 505]. 

 Час фіксації запозичень у писемних пам’ятках дозволяє простежити  

формальні й семантичні зміни, яких зазнають запозичення в мові-реципієнті 

впродовж тривалого їх функціонування. Особливо помітними ці зміни є на 

семантичному рівні. Так окреслюється група лексем, які з часом набували 
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нових значень або ж актуалізували одне з наявних у часово віддалений період 

значень, що було зумовлено в кожному конкретному випадку низкою 

специфічних мовних і позамовних чинників, зокрема лат. census ‘оцінка майна 

римського громадянина, податний перепис майна, ценз, статичний облік, 

майновий стан’ через нім. (свн. zins ‘податок, данина’) чи пол. (czynsz 

‘квартирна плата; чинш’) посередництво потрапляє в 1443 р. в українські 

грамоти зі значенням ‘регулярний податок, який сплачували селяни феодалові 

за користування поміщицькими земельними угіддями, чинш’ – чиншъ, що було 

зумовлене експансією українських земель польськими та німецькими колоніс-

тами в XIV–XVI ст., для яких стягування чиншу було одним із джерел прибут-

ку. Чиншове право як система правових норм, що регулювали тимчасове або 

безстрокове спадкове землекористування вільних селян і городян (чиншовиків) 

за певну грошову або натуральну плату-чинш, виникло у XIII ст. у Західній 

Європі; з сер. XV ст., з розвитком панщини, кількість вільних селян (чиншо-

виків) скоротилася; право знову відродилося й поширилося у XVII–XVIII ст., 

коли до польських магнатів і шляхти потрапило багато земель у Правобережній 

Україні. Тому пам’ятки української мови цього періоду часто фіксують 

запозичення чинш ‘плата за право користування’(1656 р.). 

Писемні пам’ятки демонструють використання лексем із розширенням 

семантичного наповнення в часовій проекції без втрати давніших значень, хоча 

і з певною лакунарністю вживання. Зокрема, з кін. XIV ст. у писемних пам’ят-

ках фіксується лексема ґвалтъ зі значенням ‘насильство’ і ‘напад’. З І пол. XVI 

ст. писемні джерела української мови засвідчують це запозичення з новим 

значенням ‘шкода, збитки’, а в ІІ пол. XVI ст. – ‘зґвалтування, збезчещення’, 

‘крик, шум, сполох, тривога’, ‘блюзнірство, святотатство’; цей процес тривав і 

в наступний період – XVII ст. – ‘навальність’, ‘гостра необхідність’. 
 Урахування часу запозичення лексеми важливе як визначення моменту 

появи внутрішньосистемних змін, перебудови відношень, нерідко трансформа-

ції наявних семантичних полів. Хронологізація запозичень забезпечує досяг-

нення вичерпної й об’єктивної характеристики динаміки мовних одиниць у 

часі, а також пов’язаних із ними явищ позамовної дійсності – елементів 

матеріальної і духовної культури. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Мова як феномен, що демонструє усталеність і стабільність своєї 

структури, правил використання в різних комунікативних ситуаціях, водночас 

засвідчує динамізм, змінність у просторі й часі. Сукупність різноманітних 

позамовних факторів, зокрема значущі для соціуму історичні події, мовна 

діяльність яскравих особистостей зумовлюють динаміку мови, формуючи 

напрями її розвитку. Найпомітнішими є серед різних структурних рівнів зміни в 

лексиці й семантиці, зумовлені вербалізацією позамовного буття суспільства – 

перетворень у матеріально-предметній та виробничій сферах, заступлень одних 

соціальних і культурних домінант іншими. 
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Важливим чинником динаміки української мови є взаємодія з іншими 

мовами, наслідками якої є зміна складу структурних елементів мов, зв’язків між 

ними та їхніх функцій. Для дослідження мови важливі не лише результати взає-

модії, а й особливості самого процесу, повнота його реконструкції на підставі 

різних джерел для віддалених епох. Перешкодою у пізнанні розвитку лексикону 

мови нерідко стає неповнота відтворення мови писемними пам’ятками, стан їх 

збереження та повільне введення в широке коло користувачів; лінгвістичний 

опис текстів пам’яток так само потребує систематизації, розширення практики 

укладання повних слово- і формопокажчиків. 

У різні історичні періоди зміни лексикону мови відрізняються кількістю 

нових питомих і запозичених елементів, сферами їх функціонування та 

подальшою долею у структурі мови; зміни оприявнюються у формуванні нових 

значень питомих чи запозичених лексем унаслідок метонімічних перетворень, 

семантичної атракції, входження до сталих словосполук чи клішованих виразів, 

генералізації чи спеціалізації значень, усталення конотативних, оцінних 

елементів семантики. На тлі появи нових номінативних одиниць змін зазнає і та 

лексика, яка існувала до постання нових елементів. За формально незмінними 

лексемами часто прихована еволюція семантики, що відбивається на структурі 

ТГЛ і ЛСГ. 

Зіставлення лексиконів української мови різних часових зрізів, зокрема 

періоду до XV ст. і XVI–XVII ст., засвідчує втрату низки лексем (словоформ) 

або окремих значень. Функційна редукція слова, його відсутність у писемних 

пам’ятках наступних періодів порівняно з попередніми етапами побутування 

мови, витіснення (заступлення) давнішої лексеми новою – питомою чи 

запозиченою номінацією – може свідчити про деактуалізацію позначуваного 

поняття в мовній картині світу соціуму. Саме іншомовні елементи як 

субститути фіксованих давнішими пам’ятками номінативних одиниць чи як 

номени нових понять спричинили відчутну динаміку українського лексикону 

XVI–XVII ст., поповнення його різних ідеографічних сфер.  

Насичення окремих ТГЛ і ЛСГ запозиченнями залежало від багатьох 

чинників, зокрема від складу та архітектоніки цих груп, актуальності для 

соціуму відповідної сфери номінування; поповнення лексикону зумовлює зміни 

структури ТГЛ, ЛСГ, зокрема формування синонімічних рядів, номінативних 

дублетів.  

Лексикон досліджуваної епохи окреслює соціокультурні домінанти, 

осмислення і профілювання пізнаного світу, а в зіставленні з попередніми 

етапами буття мови дозволяє простежити їх динаміку. Серед констант 

концептосфери українського соціуму XVI–XVII ст. за кількістю елементів і 

частотністю використання відповідних номінативних одиниць у текстах 

пам’яток виокремлюються концепти: „людина як носій зовнішніх ознак”, „~ 

емоційних станів”, „~ суб’єкт розумової діяльності”, „довкілля людини”, 

„право”, „захист, війна”, „віра та її вияви й атрибути”, „пізнання світу”.  

Тексти українських пам’яток XVI–XVII ст. засвідчили, що чимало 

запозичень адаптувалися до структури української мови, втратили 

ізольованість, набули нових структурних і семантичних зв’язків; особливо 
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виразно проступає цей процес у творенні нового формально-семантичного 

комплексу з вершиною – запозиченою лексемою.  

Формальна деривація усталює мотиваційні й словотворчі моделі, 

окреслює серед них продуктивні для відповідного періоду розвитку мови. 

Урахування міжмовної взаємодії як важливого чинника динаміки української 

мови актуалізує проблему поділу дериватів на монолінгвальні та гібридні. 

Пам’ятки української мови XVI–XVII ст. засвідчують наявність негібридних 

(монолінгвальних) і гібридних дериватів. Формальна та формально-семантична 

деривація – потужне джерело розвитку лексикону. Аналіз дериватів іншомовної 

генези, історія їх появи в українській мові XVI–XVII ст., а також вивчення 

функціонування відповідних запозичень у мові, яка є джерелом їх виникнення, 

та в мовах-посередницях дозволяють окремо для кожного випадку гіпотетично 

оцінити їх як такі, що утворені в мові-джерелі, або як наслідок словотворення в 

мові-посередниці чи в мові-реципієнті; при цьому складність остаточних оцінок 

генези дериватів пов’язана з наявністю спільних для різних мов, що 

взаємодіють, афіксів та моделей словотворення.  

Складною в реалізації є проблема хронології мовних одиниць і процесів в 

українській мові, визначення часу постання запозичень та їх похідних. 

Важливим джерелом інформації для окреслення часу появи в українській мові 

багатьох запозичень і дериватів слугує виокремлення умовних періодів 

активного насичення текстів пам’яток похідними тієї чи іншої словотворчої 

моделі. Так, маркером розвитку лексикону української мови XVI–XVII ст. є 

велика кількість складних, переважно двоосновних, похідних утворень різних 

граматичних класів (іменники, прикметники, прислівники), що об’єднують у 

своїй структурі елементи різної генези (питомі й запозичені); це дає підстави 

віднести словоскладання і основоскладання до активного типу словотворення 

зазначеного періоду як одного з важливих джерел розвитку лексикону.  

Для пізнання історії запозичених слів інформативним є з’ясування історії 

функціонування відповідних лексем у мові-джерелі та мовах-посередницях, 

окреслення часу їх появи (моменту входження), поширення та адаптації в 

українській мові. Визначення моменту, часу „народження” – появи й 

укорінення – запозичення в українській мові передбачає верифікацію фіксації 

відповідної лексеми в давніших українських писемних пам’ятках та джерелах 

мови-донора. Завдяки ототожненню часу першої фіксації й часу запозичування 

вдалося виявити лексеми, для яких можна встановити час переймання: за таку 

дату умовно приймається рік / релятивна хронологічна ознака, на яку вказують 

писемні пам’ятки.  

Показовим є висхідне нарощування дериваційних гнізд зі спільною твір-

ною основою – запозиченням; особливий інтерес викликає „інверсоване” 

відтворення писемними джерелами елементів дериваційних гнізд.  

Пам’ятки різного часу фіксують неперервність функціонування в мові 

багатьох лексем; окремі лексеми, зокрема й запозичення, мають часові лакуни, 

які, проте, не можна вважати свідченням зникнення слова в мові у відповідний 

період, оскільки мовним елементам притаманне функційне, стильове 

переміщення, використання в тих функціонально-стильових сегментах мови, 
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які не відбиті писемними пам’ятками досліджуваного періоду. Для низки 

лексем запропоновано релятивні хронологічні характеристики їх появи в 

українській мові – часові проміжки від одного року до іншого чи відповідне 

століття. 

Визначенню часу появи лексеми сприяє історія позначуваної реалії 

(насамперед матеріальної культури). Фіксований час появи об’єкта номінації є 

межею, раніше якої не могла постати відповідна назва в мові-джерелі, а відтак – 

і в українській мові, яка перейняла цей номінативний елемент. Урахування 

широкої позамовної інформації, контексту епохи залишаються важливими 

джерелами інформації для верифікації історії кожного слова, зокрема і для 

визначення часу переймання українською мовою.  

Час, від якого функціонує в українській мові запозичений мовний знак, у 

багатьох випадках може опосередковано вказувати на джерело запозичення, 

сприяти обґрунтуванню вибору пояснення історії з-поміж можливих 

альтернативних. У таких випадках важливу роль відіграє інформація про 

особливості побутування аналізованих лексем у потенційних мовах-

посередницях. Нерідко лексема демонструє мінімальну відмінність у часі її 

першої фіксації писемними пам’ятками в мовах-посередницях; за таких умов 

важливими лишаються формальні маркери (характер дериваційних гнізд у 

потенційних мовах-посередницях та характер дериватів в українській мові). 

Хронологія запозичень залишається важливим засобом досягнення 

вичерпної й об’єктивної характеристики динаміки номінативних одиниць у 

часі, а також пов’язаних із ними явищ позамовної дійсності – елементів 

матеріальної й духовної культури. 

Аналіз лексики українських писемних пам’яток XVI–XVII ст. переконує в 

тому, що розбудова лексикону відбувається різними шляхами внаслідок 

поєднання різноманітних факторів. Важливе значення в пізнанні динаміки 

лексикону мови досліджуваної епохи має розширення емпіричної бази для 

перегляду відомих у науці висновків про окремі факти взаємодії української 

мови з іншими мовами. Актуальною залишається вичерпна дескрипція нових 

пам’яток, формування індексів лексем і словоформ кожної пам’ятки.  

Усвідомлюючи ту важливу обставину, що міжмовні контакти відбувалися 

насамперед усним шляхом, а тексти відтворюють результати не лише 

писемних, а й усних міжмовних контактів, дослідження розвитку лексикону 

своїм значенням виходить за межі лексичного рівня мови, оскільки дає нову 

інформацію про словотворення, граматику та фонетику української мови 

відповідного часу. На жаль, поза спостереженнями ще залишаються питання 

ролі усної комунікації в розвитку мови на різних часових зрізах (зокрема, й у 

перейманні елементів з інших мов), ідіолекту писаря, його мовно-етнічної 

належності, що звужує можливості багатопланового моделювання розвитку 

мови. 
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АНОТАЦІЯ 

Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації на підставі українськомовних писемних пам’яток різних 

стилів і жанрів досліджено лексикон української мови XVI–XVII ст. як 

системний динамічний феномен, дібрано і застосовано комплекс прийомів 

пізнання, запропоновано низку нових підходів до аналізу динаміки лексики в 

часі. 

Виявлено фактори розвитку лексикону української мови та встановлено 

закономірності вербалізації позамовної сфери в окреслений період історії мови. 

Розкрито прояви динаміки і статики в лексиці української мови ХІ–XV ст. та 

XVI–XVII ст., схарактеризовано комбінаторику різних змін лексичної системи 

української мови. З’ясовано закономірності розширення українського 

лексикону завдяки деривації та іншомовним впливам, зміни архітектоніки 

лексичної системи та її концептуальної організації як форм відтворення 

тогочасної мовної картини світу українців. 

 Проаналізовано формальну та семантичну деривацію номінативних 

одиниць, адаптацію запозичень до структури української мови. Для багатьох 

лексем час та умови їх появи в українській мові верифіковано.  
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по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

В диссертации на основании украиноязычных письменных источников 

различных стилей и жанров исследован лексикон украинского языка XVI–

XVII вв. как системный динамический феномен, выбран и применен комплекс 

приѐмов исследования, предложены новые подходы к анализу динамики 

лексики во времени. 

Определены факторы развития лексикона украинского языка и 

установлены закономерности вербализации внеязыковой сферы в исследуемый 

период. Продемонстрировано соотношение динамики и статики в лексике 

украинского языка ХІ–XV вв. и XVI–XVII вв., вскрыто комбинаторику 

различных изменений лексической системы украинского языка. Изучены 

закономерности расширения лексикона украинского языка как следствия 

иноязычного влияния и деривации, архитектоника лексической системы и ее 

концептуальная организация как формы отражения языковой картины мира 

украинцев XVI–XVII вв. 

 Проанализирована формальная и семантическая деривация 

номинативных единиц, адаптация заимствований в структуре украинского 

языка. Для многих лексем верифицировано время и условия их появления в 

украинском языке. 

Ключевые слова: динамика, статика, взаимодействие языков, лексикон, 

исконная лексема, заимствование, язык-источник, язык-реципиент, язык-

посредник, адаптация, деривация, хронология заимствования. 

 

SUMMARY 

Gritsenko S. P. Dynamics of the Ukrainian language vocabulary of the 

XVI–XVII century. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Philology at speciality 10.02.01 – 

Ukrainian language. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The vocabulary of the Ukrainian language of the XVIth–XVIIth century, as a 

systemic, dynamic phenomenon, was studied in the thesis basing on Ukrainian-

language written sources of various styles and genres, a set of techniques was 

selected and applied, a number of new approaches to the analysis of the time 

dynamics of vocabulary were proposed.  

It is stressed that the most noticeable are changes of  vocabulary and semantics 

due to the verbalization of the dynamics of the culture of society – the 
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transformations in the material-subject and production spheres, intercessions of some 

social and cultural dominant with others. It is noted that an important factor in the 

dynamics of the Ukrainian language is interaction with other languages, the 

consequences of which is the change in the structure of language elements, links 

between them and their functions; cognitive value have features of borrowing, 

completeness of reconstruction of the process on the basis of different sources for 

remote epochs. 

The correlation between dynamics and statics in the vocabulary of the 

Ukrainian language of the XIth–XVth century and XVIth–XVIIth century is 

determined, combinations of various changes of the lexical system of the Ukrainian 

language are characterised. Changes appear in the formation of new values of specific 

or borrowed lexemes as a result of metonymic transformations, semantic attraction, 

entering into constant phrases or cliché expressions, generalization or specialization 

of meanings, establishment of connotative, estimation elements of semantics; the 

vocabulary existed before the emergence of new elements is changing. Functional 

reduction of the word, its absence in written sources of the next period in comparison 

with the previous stage of the existence of language testifies about deactualization of 

the notion in the language picture of the world society, as well as intercession of an 

older lexeme by a new nomination – specific or borrowed. The regularities of the 

expansion of the Ukrainian vocabulary due to foreign-language influences are 

discovered, the factors that influenced the degree of saturation of thematic and 

lexical-semantic groups are outlined. The architectonics of the lexical system and its 

conceptual organization as a reproduction of the contemporary language picture of 

the world of Ukrainian people are found out. 

The formal and semantic derivation of nominative units, adaptation of 

borrowings to the structure of the recipient language are analized. Dynamics of the 

formal structure of the vocabulary is connected with a change in the meaning of the 

output lexeme; occasionally non-derivative lexeme and derivative from it testify the 

semantic identity. Formal derivation establishes motivational and word-formation 

models, outlines productive ones for the appropriate period of language development. 

According to the sources of the XVIth–XVIIth century non-hybrid (monolingual) and 

hybrid derivatives were found out. The use of resources of the Ukrainian language in 

a formal or formal-semantic derivation convinces in its power as a source of 

vocabulary development. 

Analysis of derivatives of foreign genesis, the history of their appearance in the 

Ukrainian language of the XVIth–XVIIth century, as well as the study of the 

functioning of borrowings in the language that is the source of their occurrence, and 

in (possible) languages-intermediaries allowed to estimate hypothetically separately 

for each case the place of derivation (in the source language, intermediate language, 

recipient language); complexity of genesis estimation of derivatives associated with 

the presence of common affixes and word-formation models for interacting 

languages. 

For many lexemes the time of their appearance in the Ukrainian language is 

specified, assumptions about time and conditions of borrowings  are verified. For the 

learning of the history of borrowings it is important to find out the history of 
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functioning of the corresponding lexemes in the source language and intermediate 

languages, and their timing appearance (moment of entry), distribution and 

adaptation in the recipient language. Determination of the moment, the time of 

„birth” – appearance and rooting – borrowings from the language recipient foresees 

the proof of the absence of written fixation of an appropriate lexeme in older written 

sources. Using the conditional identification of the time of the first fixation and the 

time of borrowing allowed to find out lexemes for which the time of borrowing can 

be set: for such date a year / relative chronological sign, which is indicated in the 

written source, or exactly the year of writing a memorial are accepted. For a series of 

lexemes relative chronological characteristics (indication of time period from the 

interval of one year to another or the corresponding century) are proposed. 

Application of methods of determining the time of the appearance of lexeme based on 

the history of the designated reality contributed to the definition of borrowings that 

nominate the notion of material culture, the history of which is clearly established, or 

the time before which these borrowings could not appear in the recipient language. 

It was clarified that the chronology of foreign language nominatives 

contributes to clarification of the sources of borrowing, in particular, for alternative 

explanations available in science. An important role in determining the chronological 

characteristics of the lexeme plays the information on the peculiarities of the 

existence of the analyzed lexemes in the potential intermediary languages. 

Keywords: dynamic, static, interaction of languages, vocabulary, specific 

lexeme, borrowing, source language, recipient language, intermediary language, 

adaptation, derivation, chronology of borrowings. 
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