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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Антропоцентричний підхід у дослідженні мовних знаків поширився на всі 

галузі мовознавства, зокрема на регіональну лінгвістику, що зумовило перехід від 

структурно-системного опису діалекту до комплексного аналізу національно-

культурної специфіки діалектної системи, з опертям на нові методи, за допомогою 

яких можна визначити роль мови у створенні духовної культури етносу. 

Дослідження останніх років у галузі діалектології засвідчують важливість 

народних говірок як скарбниці традиційної сільської культури, що визначає 

необхідність всебічного вивчення діалектних мовних знаків. 

Фразеологічний рівень мови привертає особливу увагу лінгвістів, оскільки 

фразеологічні одиниці (далі – ФО) є не тільки мовними, а й культурними знаками. 

Сьогодні вивчення ФО безпосередньо зумовлене метою та завданнями дослідника, 

його позицією щодо об‟єкта, обсягу й меж фразеології. Вагомий внесок у 

методологічну базу російської фразеології зробили Н. М. Амосова (контекстологічний 

метод), В. Л. Архангельський (варіаційний метод), В. В. Виноградов (метод 

встановлення злитості компонентів), Л. П. Дядечко (метод подвійної аплікації), 

В. П. Жуков (метод фразеологічної аплікації), М. М. Копиленко (прийом 

внутрішньомовного й міжмовного перекладу), О. В. Кунін (метод фразеологічної 

ідентифікації), М. Т. Тагієв (дистрибутивний метод) та ін. 

Вивчення фразеології в етнолінгвокультурологічному аспекті безпосередньо 

пов‟язане з виявленням специфіки мовної картини світу, визначенням її важливих рівнів. 

Науковці давно відзначили цінність діалектних фразеологічних одиниць (далі – 

ДФО) як унікального засобу акумуляції етнокультурного змісту, що відображає 

специфіку світосприйняття народу, його самосвідомість (О. О. Блінова, Є. В. Брисіна, 

П. Ю. Гриценко, Л. О. Івашко, І. А. Кобелєва, В. І. Коваль,  Л. Я. Костючук, М. І. Лавров, 

І. Г. Матвіяс, В. М. Мокієнко, Н. Г. Нікітіна, Ю. Ф. Прадід, Л. І. Ройзензон, 

Є. М. Степанов, В. Д. Ужченко, О. І. Федоров). 

Під ДФО в дисертації розуміються феномени діалектного характеру, утворені 

переважно від місцевої діалектної основи, стійкі за компонентним складом і 

відтворювані як готові мовні одиниці. Етнокультурна своєрідність діалектної 

фразеології Приамур‟я зумовлена переважно історичними й культурними 

особливостями освоєння далекосхідних земель. Вторинна природа походження 

російських говірок Приамур‟я, їхня гетерогенна основа визначили характер 

відображення діалектоносіями навколишнього світу через ФО.  

Актуальність дослідження зумовлена кількома факторами: по-перше, 

визнанням фразеології найбільш культуромісткою частиною мовної системи (на 

думку таких дослідників, як Н. Д. Арутюнова, В. М. Телія, М. І. Толстой, ФО 

виконують функцію ментальних культурно-національних стереотипів і відіграють 

роль еталонів і символів); по-друге, активною взаємодією національних мов та 

їхніх формацій, що потребує аналізу на різних синхронних рівнях (у зв‟язку з цим 

на особливу увагу заслуговують російські говірки Приамур‟я як говірки пізнього 

утворення, що виникли у тісному контакті з українською, білоруською мовами, 
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місцевими (аборигенними) мовами, а також китайською та корейською); по-третє, 

змінами соціально-економічної ситуації, які неодмінно призводять до 

трансформації мови й культури: з‟являються нові реалії та поняття, зникають інші. 

Вивчення російських говірок як релікту сільської культури, що зникає дуже 

швидко, є актуальним завданням, вирішення якого допоможе визначити й зберегти 

особливості діалектної мови. Звернення до поняття «локус» і опис первинного 

локусу діалектоносіїв є важливими для відтворення діалектної картини світу 

регіону (далі – ДКС), виявлення її універсальних, загальнонаціональних та 

унікальних особливостей, властивих для Приамур‟я, яке постає неоднорідним в 

культурно-етнічному вимірі. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційного 

дослідження має безпосередній зв‟язок із науковими розробками Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

затвердженої Міністерством освіти і науки України теми «Розвиток і взаємодія мов 

та літератур в умовах глобалізації» (№ 06БФ044-01).  

Метою роботи є дослідження системних уявлень діалектоносіїв Приамур‟я, 

які зумовлені первинним локусом, у фразеологічній картині світу в 

етнолінгвокультурологічному аспекті.  

Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 

‒ визначити термінологічний інструментарій з урахуванням неоднозначності 

підходів до принципових питань в історії вивчення стійких словосполучень 

національних мов; 

‒ з‟ясувати обсяг та структуру поняття «первинний локус»; 

‒ розробити концепцію опису первинного локусу діалектоносіїв російських 

говірок вторинного формування; 

‒ виявити лінгвоетнокультурну самобутність російських говірок Приамур‟я; 

‒ описати зони особливої уваги діалектоносіїв Приамур‟я; 

‒ виділити ціннісно-смислові домінанти первинного локусу діалектоносіїв 

Приамур‟я; 

‒ розробити ідеографічну класифікацію діалектних фразеологічних одиниць, 

що відображають у семантиці зони особливої уваги первинного локусу 

діалектоносіїв. 

Об’єктом дослідження є діалектна фразеологія Приамур‟я.  

Предмет дослідження – фразеологічна експлікація уявлень діалектоносіїв 

Приамур‟я про первинний локус. 

Матеріал дослідження становлять понад 1000 ДФО, дібраних зі «Словника 

російських говірок Приамур‟я» (1983 р., 2007 р.), «Фразеологічного словника 

російських говірок Приамур‟я» (2009 р.), словникової картотеки Г. С. Новікова-

Даурського (2003 р.), зі збірників фольклорно-діалектологічного альманаху 

«Слово» (2002–2011 рр.), рукописної картотеки кафедри російської мови 

Педагогічного інституту Тихоокеанського державного університету, що не ввійшла 

до словникового видання, а також матеріали власних діалектологічних експедицій 
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(2005–2008 рр.)
1
. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений його метою та 

завданнями. Проведена робота ґрунтується на комплексі загальнонаукових методів 

і прийомів, в основу якого покладено принцип системного підходу з 

використанням традиційних методів дефініційного, компонентного, 

етимологічного, семного аналізів, фразеологічної ідентифікації, прийомів 

інвентаризації та систематизації досліджуваних одиниць. 

Етнолінгвокультурологічний метод базується на культурно-інтерпретаційній 

методиці, що передбачає послідовну реалізацію таких прийомів: збирання й 

обробки діалектного матеріалу; аналітичного опису, який дає змогу визначити різні 

класифікаційні основи діалектної фразеології (структурні, семантичні, тематичні); 

ідеографічного опису з використанням індуктивно-дедуктивного методу; 

культурно-історичної інтерпретації (для встановлення універсального й 

ідіоетнічного в діалектній фразеології Приамур‟я); виявлення та опису ціннісних 

домінант первинного локусу діалектоносіїв, що детермінують етнокультурну 

своєрідність ДКС Приамур‟я. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на матеріалі російських 

говірок Приамур‟я:  

– з‟ясовано диференційні ознаки поняття «первинний локус» (його обсяг та 

структурні складники);  

– застосовано етнолінгвокультурологічний підхід до вивчення первинного 

локусу діалектоносіїв;  

– описано відображення довкілля діалектоносіями у фразеологічній картині світу 

(особливості первинного локусу діалектоносіїв Приамур‟я, експлікованого у ФО); 

– у системі проаналізовано структуру та склад діалектної фразеології Приамур‟я; 

– виявлено універсальні та унікальні компоненти значень фразеологічних знаків, 

їхній етнокультурний зміст;  

– доведено зумовленість формування діалектної фразеології первинним локусом; 

– визначено й проаналізовано домінантні категорії в системі уявлень 

діалектоносіїв про первинний локус;  

– встановлено й уточнено етимологію понад 20 приамурських діалектних ФО. 

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у теорію розробки 

діалектної фразеології та фразеографії, що розширює межі 

етнолінгвокультурологічного методу шляхом залучення приамурського 

діалектного матеріалу, зокрема вивчення особливостей первинного локусу 

діалектоносіїв, відображеного фразеологічними засобами. Опис уявлень 

діалектоносіїв Приамур‟я про первинний локус, експлікованих ФО, дозволяє 

відтворити як ДКС, так і загальну національну мовну картину світу. 

                                                           
1
 Висловлюємо щиру вдячність кафедрі російської мови і видавничої справи Педагогічного інституту 

Тихоокеанського державного університету за надану можливість працювати з рукописними матеріалами картотеки. 

Особлива вдячність доктору філологічних наук, професору кафедри Л. М. Городиловій за допомогу у виборі 

напряму дослідження, а також доктору філологічних наук, завідувачу кафедри російської мови Амурського 

державного університету О. О. Оглезнєвій за надання матеріалів фразеологічного словника російських говірок 

Приамур‟я. 
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Практичне значення дослідження визначається можливістю використання його 

матеріалів у курсах із діалектології та фразеології російської мови, у спецкурсах з 

етнолінгвокультурології, фразеографії, у процесі укладання словників, зокрема 

ідеографічного словника діалектної фразеології Приамур‟я, а також двомовних та 

багатомовних тематичних словників у міждисциплінарній парадигмі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи було оприлюднено в доповідях на 7 міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях: Міжнародній науковій конференції 

«Фразеологія і мовна гра» (Таврійський національний університет 

ім. В. І. Вернадського, Сімферополь 10–14.09.2012); XLII Міжнародній 

філологічній конференції «Національне й інтернаціональне у слов‟янській 

фразеології» (Санкт-Петербурзький державний університет, РФ, Санкт-Петербург, 

11–16.03.2013); Міжнародній науковій конференції «Вода в слов‟янській 

фразеології й пареміології» (Університет імені Лоранда Етвеша, Угорщина, 

Будапешт, 9–11.09.2013); Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 10.04.2014); 

Міжнародному симпозіумі «Російська культура як об‟єкт опису в лексикографії й 

фразеографії» (Магнітогорський державний технічий університет імені 

Г. І. Носова, РФ, Магнітогорськ, 27–29.03.2014); Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 8.10.2015), 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Об‟єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 17–18.11.2016). 

Публікації. Основні положення та результати роботи висвітлено в 10 

публікаціях, 3 з яких надруковано у виданнях, затверджених МОН України як 

фахові, 2 – у закордонних рецензованих наукових виданнях (Німеччина, Росія) і 5 – 

в інших українських та зарубіжних виданнях (Угорщина, Росія). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури (335 позицій) та додатку. Загальний 

обсяг роботи – 261 сторінка, із них основного тексту – 206 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, окреслено 

мету, завдання роботи, визначено об‟єкт, предмет і методи дослідження, його 

наукову новизну, теоретичну і практичну цінність, подано відомості про апробацію 

основних положень дисертації та кількість публікацій, висвітлено структуру 

роботи. 

У першому розділі «Діалектна фразеологія як об’єкт вивчення 

лінгворусистики» узагальнено положення, пов‟язані з теорією вивчення 

загальнонаціональної та діалектної фразеології російської мови, проаналізовано 
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принципи етнолінгвокультурологічного методу, визначено диференційні ознаки 

поняття «первинний локус», розроблено концепцію опису відображення 

первинного локусу діалектоносіями Приамур‟я. 

Теоретичні аспекти дослідження пов‟язані передусім із визначенням меж 

фразеологічної науки, змісту поняття «фразеологічна одиниця», а також принципів 

класифікації ФО. Множинність ідей дозволяє стверджувати, що існує два основних 

підходи – вузький і широкий. Прихильники останнього розглядають у межах 

фразеології одиниці з різним виявом фразеологічних ознак: ідіоми, 

прийменниково-іменникові стійкі звороти, тавтологічні сполучення, колокації, 

включно з номенклатурно-термінологічними сполученнями, а також прислів‟я. 

Значний вплив на мовний ландшафт Приамур‟я як території пізнього 

поселення мали історико-соціально-культурні чинники. На сучасному етапі 

приамурські говірки є неоднорідними, з різними основами, такими, що виникли у 

тісному контакті з мовами, які належать до різних мовних сімей. 

У вивченні діалектної фразеології Приамур‟я умовно виокремлено такі етапи: 

1) початковий (підготовчий) – перше десятиліття ХХ ст.; 

2) загальнолінгвістичний – 20–30-ті рр. ХХ ст.; 3) лінгвокультурологічний – із 

середини 60-х рр. ХХ ст. 

За цей період учені зібрали унікальний діалектний лексичний і фразеологічний 

матеріал, схарактеризували рівні діалектної системи, видали словники. 

Прагнення встановити першоджерело формування ДКС носіїв говірок, 

визначити його концептуальне наповнення мотивоване необхідністю виокремлення 

поняття «первинний локус» на противагу вторинному локусу, який виникає в 

умовах, коли людина виявляється відірваною від історичних коренів і, як наслідок, 

втрачає зв‟язок із минулим (переважно урбаністичне середовище). Первинний 

локус діалектоносіїв – це те унікальне середовище проживання людини, яке 

сприймається як рідне і включає всі важливі системи: природну (світ живої і 

неживої природи), соціальну (світ взаємовідносин між людьми), культурну (світ 

духовної і матеріальної культури). У центрі такої світобудови – мовна особистість 

(носій говірок), у генетичній пам‟яті якої переплітаються історія й сучасність. 

Побудова структури первинного локусу здійснюється на основі 

антропоцентризму і спирається на теорії В. Г. Гака і Ю. С. Степанова, відповідно 

до яких просторові ділянки утворюють від чотирьох до п‟яти концентрично 

поширених кіл: 

ЛЮДИНА – ДІМ – КРАЇНА – СВІТ (В. Г. Гак); 

ЛЮДИНА – ДІМ – МІСТО – КРАЇНА – СВІТ (Ю. С. Степанов). 

Ураховуючи закритість простору проживання діалектоносіїв, актуалізувати 

деякі кола неможливо. Специфіка приамурських говірок, їхня територіальна 

обмеженість дозволили вибудувати власну модель первинного локусу (просторово-

часового континууму) діалектоносіїв Приамур‟я, яка охоплює такі ділянки 

людського буття (рис. 1):  
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Рис. 1. Структура первиного локусу діалектоносіїв Приамур‟я 

Перше коло – важливий для людини простір – тіло (біологічна сутність), його 

фізіологічні характеристики: організм, стан, можливості, зовнішній вигляд, життєвий 

цикл, рух, потреби. Разом із тілом формується і внутрішній світ людини. 

Друге коло, яке пов‟язане із входженням людини в соціум, – це локус дому, адже 

саме в суспільстві відбувається становлення особистості. Житло завжди мало особливе, 

сакральне, значення для людини. Дім – це відокремлений суб‟єктом простір, який 

належить людині, захищає її від зовнішнього впливу і водночас пов‟язує її зі світом. Це 

зменшена модель світу, створена людиною, тому коло дому – це близьке оточення (сім‟я) 

і всі елементи дому (об‟єкти і дії), які пов‟язані з ним. 

Третє коло – це село, де тривалий час живе людина, соціальні зв‟язки і відносини, 

етноспецифічне середовище проживання носіїв визначеної субкультури, обумовлене 

історико-культурним контекстом. 

Четверте коло – це платформа, якій властиві природно-кліматичні умови, де 

формувався первинний локус діалектоносіїв: світ флори і фауни, а також об‟єкти 

неживої природи. 

Дослідження уявлень діалектоносіїв Приамур‟я про первинний локус, що 

відображені в значенні ДФО, ґрунтується на методі етнолінгвокультурологічного 

аналізу, уперше сформульованому Є. В. Брисіною. Цей підхід передбачає 

комплексний лінгвістичний аналіз діалектних стійких сполучень різного типу і 

спирається на суміжні науки – етнолінгвістику, лінгвокультурологію, що дозволило 

не тільки визначити окремі ФО Приамур‟я, а й вирізнити діалектну фразеологію як 

етнолінгвокультурологічну проблему. Усе це дало змогу розглянути приамурську 

діалектну фразеологічну систему як підсумок узагальненого осмислення носіями 

говірок навколишнього світу, як результат відображення у свідомості й мові 

особливостей субетнічного світосприйняття. 

Базовими принципами етнолінгвокультурологічного методу є 

антропоцентричний, ідеографічний, принцип інтегрованого опису, які забезпечують 

об‟єктивність і повноту отриманих висновків. 

У другому розділі «Діалектна фразеологія в етнокультурному вимірі» увагу 

зосереджено на аналізі діалектної фразеологічної системи російських говірок 

Приамур‟я, етнокультурна самобутність яких зумовлена впливом як лінгвістичних, 
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так і екстралінгвістичних (культурно-історичний контекст) факторів, описано 

фразеологічний фрагмент ДКС Приамур‟я (універсальні й ідіоетнічні риси). 

Під територією поширення говірок – Приамур‟ям – розуміємо історико-

географічну частину Далекого Сходу, яка включає Амурську область, частину 

Хабаровського краю, а також Єврейську автономну область. Регіон отримав назву 

завдяки річці Амур, яка є його західним і південним кордоном. 

До середини ХХ ст. на території Приамур‟я склалася достатньо неоднорідна, 

строката в етнічному плані ситуація: з одного боку, слов‟янські переселенці, серед яких 

росіяни (переважно сибіряки і забайкальці), українці й білоруси, з іншого – корінне 

(аборигенне) населення, а також східні сусіди: китайці, корейці, японці. Такий 

культурно-історичний контекст сприяв формуванню унікального пласту амурських 

говірок, у яких переважали північноросійські риси. Тісні міжмовні зв‟язки росіян з 

іншими етнічними групами залишили відбиток на територіальному лінгвістичному 

ландшафті. У мові російських переселенців з‟явилися, крім слів і виразів сибірського й 

забайкальського походження, лексеми, запозичені з української мови, з мов корінного 

населення, а також китайської і корейської мов. 

Перший рівень етнолінгвокультурологічного аналізу передбачає опис всього 

різноманіття ДФО Приамур‟я: від ідіом до одиниць, фразеологічний статус яких у 

науковому дискурсі представлений неоднозначно. Численними й важливими в 

етнокультурному відношенні є одиниці номенклатурно-термінологічного характеру: 

саме вони становлять основу великого кола – локусу «Край» – первинного локусу 

діалектоносіїв, оскільки номінують зовнішнє середовище, під впливом якого 

(географія, клімат, етнічний склад) формувалася особистість носія говору (див. ФО 

воронья ягода „рослина паслін чорний‟, большая семья „кімнатна квітка‟, сироты 

плачут / заплачут „дрібний затяжний дощ‟, белая гора „1) про гори на Амурі, що 

димлять; 2) гора з покладами білої глини і піщанику‟, тѐщин язык „1) про ділянку 

землі між паралельними дорогами; 2) про ділянку незораної землі на ріллі‟, голая зима 

„малосніжна зима‟, собачий гриб „гриб вовнянка‟, жировой лов „вилов жирної риби‟, 

забить глухаря „відпрацювати даремно, не знайти золота‟ тощо).  

У межах етнолінгвокультурологічного підходу традиційне виокремлення ядерної 

та периферійної зон (в основі якого лежить семантична єдність компонентів) 

поступається місцем іншому розподілу, де основним є не цілісність як головна ознака 

ФО, а їхня самобутність. У цьому відношенні ядро фразеології Приамур‟я ‒ ті 

одиниці, які є специфічними і безпосередньо вживаються в російських говірках 

Приамур‟я, а саме: власне ДФО, міждіалектні ФО, загальнонародні ФО. 

Особливий інтерес становлять власне ДФО, серед яких можна виокремити дві 

групи:  

1) стійкі сполучення, що виникли безпосередньо в приамурських говірках 

шляхом переосмислення вільних сполучень, у складі яких є лексичні або 

семантичні діалектизми, а також літературні слова (болони надорвать / надрывать 

„надірватися на важкій роботі‟, раздуть / раздувать норки „розгніватися, 

образитися‟, собачий век „період життя у похилому віці‟); 

2) ДФО, що формуються на основі існуючих сталих зворотів, відрізняючись 
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від них або своїм значенням та / або формою: прийти на шару „1) запізнитися на 

основне святкування, 2) бути другорядним гостем‟ (пор.: ФО прийти на шару в 

словниках фіксується як жаргонізм із молодіжної мови з розгалуженою системою 

значень, жодне з яких не збігається із семантикою приамурського звороту: 

„несумлінно, недбало‟; „наугад, навмання,‟; „без зусиль, легко‟; „безкоштовно, 

дарма‟. Аналізована одиниця зафіксована також у комп‟ютерному жаргоні як 

стійка сполука зі значенням „про отримання програмного продукту Shareware‟). 

Функціонування в російських говірках Приамур‟я цих одиниць зумовлено 

такими чинниками: історично-культурними умовами формування, вторинною 

природою утворення російських говірок Приамур‟я, а також суттєвими 

міждіалектними, міжмовними й міжкультурними зв‟язками. 

Усе це увиразнило лексико-семантичну своєрідність діалектної фразеологічної 

системи Приамур‟я, яка ввібрала риси інших говірок, переважання в процесі 

фразотворення називних і дієслівних компонентів, активність соматизмів 

(переважають лексеми голова, рука, нога, нос, язык, рот), зоонімів (конь, коза, 

корова, свинья, гусь, утка, рыба), онімів (Иван, Марья, Наталья, Мамай, Соломон), 

колоративів (белый, черный, желтый / золотой, голубой / синий, красный / 

багряный). 

Фразеологія, яка є частиною діалектної системи Приамур‟я, акумулює суттєву 

для носіїв говірок інформацію, що дозволяє відтворити унікальну картину світу 

приамурського регіону. Фразеологічний фрагмент ДКС Приамур‟я 

характеризується рисами, властивими як загальнонаціональним мовним картинам 

світу, так і діалектним: антропоцентризмом, антропометричністю, значною 

залежністю від зовнішніх умов побуту, парцельованістю об‟єктів дійсності, 

оцінністю, песимізмом.  

Зокрема, у фразеологічній частині ДКС Приамур‟я відображено такі 

особливості первинного локусу носіїв говірок Приамур‟я: мотивованість тісними 

зв‟язками з аборигенним населенням (малочисельними народами Далекого Сходу) 

(пор.: орочонские рукавицы, сидеть на сучке), із сусідньою державою (Китаєм) 

(китайские обутки), вживання сибірських та українських запозичень для номінації 

навколишньої дійсності (аленький цветочек, бить байдыки, умыться юшкой). 

Третій розділ «Системні уявлення діалектоносіїв Приамур’я про світ» 

присвячено аналізу особливостей первинного локусу носіїв російських говірок 

Приамур‟я, опису зон особливої уваги людини, визначенню ціннісно-смислових 

домінант локусу. 

Ідеографічна класифікація ДФО Приамур‟я навколо архіполя «Первинний 

локус» здійснена відповідно до загальної етнолінгвокультурологічної парадигми 

дослідження. Визначення структури локусу діалектоносіїв Приамур‟я, а також 

аналіз ідеографічних словників і досліджень дозволили розробити схему 

ідеографічного опису первинного локусу діалектоносіїв Приамур‟я (табл. 1): 
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Таблиця 1. 

Схема ідеографічного опису первинного локусу діалектоносіїв Приамур’я 

Фразеосемантичне 

поле 
Тематичний блок Семантичне поле 

Л
Ю

Д
И

Н
А

 

Біологічна сутність 

(Тіло) 

Стан 

Зовнішність 

Самопочуття 

Робота органів почуття 

Фізіологічні потреби 

Фізичні дії 

Психічна сутність 

Пізнавальні процеси 

Індивідуальні особливості 

Психічні утворення 

Емоції 

Духовна сутність 
Погляди 

Дії 

Д
ІМ

 

Дім – сім’я 

 

Заміжжя / одруження 

Сімейні стосунки 

Виховання / освіта 

Дім – житло 

 

Зовнішній вигляд 

Спосіб укладання споруд 

Господарські будівлі 

Внутрішнє вбрання 

Предмети вжитку 

Домашня робота 

С
Е

Л
О

 

Соціальний аспект 

 

Діяльність людини 

Відносини в соціумі 

Поведінка людини 

Образ життя 

Соціальний статус 

Матеріальне становище 

К
Р

А
Й

 

Жива природа 

 

Флора 

Фауна 

Нежива природа 

 

Об‟єкти 

Явища 

Соціально-культурне оточення 

 

Історія освоєння краю 

Світ духовної культури краю 

Світ матеріальної культури краю 

 

Виявлені в діалекті парадигматичні відношення ДФО становлять різні форми 

вербалізації поняттєвих центрів первинного локусу діалектоносіїв Приамур‟я. 

Полісемія розкриває різноманітні аспекти змісту досліджуваних одиниць. 

Діалектна фразеологічна синонімія поглиблює, конкретизує різні смислові центри в 

уявленнях діалектоносіїв про первинний локус. Варіативність компонентів ДФО 

пояснюється кількома факторами: усною формою існування діалекту, а також 

природою формування ДФО Приамур‟я на основі діалектних систем говірок 

Сибіру і Забайкалля й у контакті з українською та білоруською мовами. Розвиток 

синонімії та варіативності збагачує фразеологічну систему російських говірок 
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Приамур‟я, функціонально її урізноманітнює. Антонімія недостатньо представлена 

у фразеології Приамур‟я, проте сприяє визначенню полярних смислових значень в 

уявленні діалектоносіїв. 

Проведений всебічний аналіз діалектної фразеології Приамур‟я, об‟єднаний 

концептуальним полем «первинний локус», дозволив визначити особливості 

актуалізованих зон первинного локусу. Так, найбільш представленою є зона 

«Людина», де першим суттєвим простором виступає тіло (біологічна сутність). 

Фізіологічні характеристики: 

– стан – жити / померти (жизнь идти „жити‟ / дать халя, уйти в сосновку 

„померти‟);  

– самопочуття – здоровий / хворий (в ступе не столочь „фізично здорова 

людина‟ / ни голосу ни выносу „фізично слабкий, хворий‟);  

– зовнішність – високий, худий (два метра сухостоя „про дуже високу 

людину‟, воздушный змей „про худу високу людину‟);  

– вік – молодість / старість (при моем (на моем) быту, в мою (нашу) бытность 

(бытову) „у певний період життя, зазвичай в період молодості‟ / выйти из годов 

„постаріти‟);  

– потреби – сон, їжа (упасть да пропасть „міцно заснути‟, перевести выть 

„перекусити‟).  

Нерозривно від тіла формується і психіка людини (психічна сутність):  

– мислення (взять в голову „задуматися про що-небудь‟, ума дать 

„опрацювати, навести лад‟);  

– пам‟ять (память до порогу „про погану пам‟ять‟, царапать из глубинки 

„згадати про що-небудь, що сталося дуже давно‟);  

– мова (речь перевернулась „про порушення мови через хворобу‟, дать голос 

„подати голос, відгукнутися‟); 

– сприйняття часу (два эшелона „про велику кількість‟, дать на игольные ушки 

„дати чого-небудь дуже мало‟) та кількості (черти в кулачки не бьют „дуже рано‟, 

годом да родом „інколи, зрідка, вряди-годи‟); 

– емоції (сердце моет „бути дуже схвильованим‟, глотка давит „про людину, 

в якої перехопило дух від хвилювання‟), які визначають індивідуальні особливості 

людини.  

Духовна сутність людини:  

– релігійні погляди (порченая кровь „про людину, яка зазнала впливу магічних 

сил‟, знать Бога „вірити в Бога‟, петровки-голодовки „народна назва весняного 

посту перед днем Петра і Павла‟);  

– обряди, звичаї, традиції, ритуали (выкатывать на яичке „лікувати від 

переляку яйцем‟, рожу чертить „читати молитву і проводити ритуали від різних 

недуг‟, обмыть копылки „вітати з народженням немовляти, випити за його 

здоров‟я‟); 

– свята (большой день „будь-яке церковне свято‟, годовой праздник, „щорічне 

свято‟). Усе це є результатом колективної свідомості, суспільного досвіду 

діалектоносіїв, відповідно, формування цього концептуального простору 
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відбувається тільки в процесі соціалізації (локуси «Дім», «Село»).  

Аналіз фразеологічної експлікації первинного локусу діалектоносіїв 

Приамур‟я дозволив визначити не тільки його ідіоетнічні особливості, а й довести, 

що саме локус визначає характер усіх процесів фразотворення в говірках. 

Своєрідність первинного локусу діалектоносіїв полягає насамперед у замкнутості 

простору. Суттєвим для носіїв говірок є рідний простір: запозичені елементи 

(зокрема, сибірські й українські назви) вживаються в мові для номінації відомого 

навколишнього світу. Відповідно, відсутній розподіл на свій і чужий простір. 

Загальний песимізм сприйняття відображено в актуалізації таких поняттєвих 

ділянок, як смерть і бідність, що пов‟язано з екстралінгвістичними чинниками 

(географічне розміщення, кліматичні умови, соціально-економічний розвиток 

регіону). 

Таким чином, первинний локус діалектоносія, втілений ФО російських говірок 

Приамур‟я, є концептуально важливим простором проживання людини, в якому 

відображено всі суттєві сторони її життя, де вона пізнає себе і навколишній світ. 

Ціннісно-смисловими домінантами виступають такі поняття: праця, мова, час.  

 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертаційне дослідження виконано в межах етнолінгвокультурологічного 

підходу, що ґрунтується на сформульованому Є. В. Брисіною принципі 

синкретичного опису ФО. Застосування цієї методики дозволило розкрити 

своєрідність діалектного матеріалу, виявити унікальні номінації вторинних знаків 

культури, з урахуванням не тільки енциклопедичних, культурно-історичних даних 

різних галузей знань, а й можливістю звернення до особистості носія говірки, його 

сучасного дискурсу. 

Відповідно до такого підходу уявлення діалектоносіїв про первинний локус, 

які закодовані в семантиці ДФО, є підсумком узагальненого осмислення 

навколишнього світу, результатом відображення у свідомості й мові особливостей 

етнічного світосприйняття. 

Визначення поняття «локус» як уявлення про континуальну 

взаємозумовленість світу – єдність часових і просторових поглядів у повсякденній 

мовній свідомості дозволило розробити концепцію опису первинного локусу 

діалектоносіїв говірок Приамур‟я, що включає інтерпретацію часу і простору 

людини визначеного періоду, якій відповідають свої форми та способи розуміння 

світу. Аналіз способів мовного відображення локусу свідчить, що розуміння 

людиною цілісності світу, його комплексного сприйняття через окремі частини 

найповніше відображає лексико-фразеологічний пласт, який включає важливі 

складники просторово-часового континууму.  

З‟ясування обсягу та структурних складників поняття «первинний локус» 

дозволило визначити особливе середовище проживання діалектоносіїв, що 

сформувалося на території Приамур‟я (в особливих кліматичних умовах, у 

визначеному історико-культурному контексті) і яке протиставлене вторинному 
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(урбаністичному) локусу, що майже втратив зв‟язок із діалектною (материнською) 

основою. 

Специфіка говірок Приамур‟я визначила структуру первинного локусу 

діалектоносіїв, об‟єктивованого у ДФО: ЛЮДИНА – ДІМ – СЕЛО – КРАЙ. 

Лінгвокультурна своєрідність фразеологічної системи говірок Приамур‟я 

полягає в тому, що в ній спостерігається переважання одиниць, які описують реалії 

рідного краю. У межах етнолінгвокультурологічного підходу одиниці, які 

традиційно відносяться до периферійної зони (відповідно до системно-

структурного підходу), виходять на перше місце, оскільки саме вони (зокрема, 

номенклатурно-термінологічні сполучення й колокації) відображають самобутнє 

уявлення діалектоносіїв про первинний локус: рідну природу; традиційне ремесло; 

елементи обрядової, ігрової діяльності; народну медицину; амурську кухню. 

Незважаючи на спільність принципів організації ДКС Приамур‟я з іншими 

ДКС (антропоцентризм, суттєва залежність від зовнішніх умов побуту, 

парцельованість, оціночність, песимізм), її унікальність полягає у фактичному 

(мовному) наповненні. Основу діалектної фразеології Приамур‟я становлять власне 

ДФО, міждіалектні ФО, а також народні ФО. Вторинність діалектної системи 

Приамур‟я зумовила їх тісний зв‟язок із материнськими говірками, зокрема 

сибірськими, що підтверджується даними словників: «Фразеологічного словника 

говірок Сибіру» (1983) та «Словника російських говірок Приаму‟я» (1983). 

Системні властивості ДФО на семантичному рівні найбільш чітко виявляються 

в розвитку синонімічних й антонімічних зв‟язків. Відображаючи колективні 

уявлення діалектоносіїв, ДФО репрезентують різні сторони концептуальних 

понять. Аналіз синонімічних й антонімічних зв‟язків усередині фразеологічної 

системи російських говірок Приамур‟я дозволив виокремити семантичні центри в 

поняттєвому середовищі первинного локусу, до якого ввійшли уявлення про життя 

і смерть, бідність і багатство, хвороби і здоров‟я, зовнішність, мовні процеси, 

ставлення до праці, емоції, виховання, заміжжя. Опис полісемії уможливив 

виявлення актуалізованих сфер субетнічної спільноти: трудова діяльність, 

особистісні відносини, поведінка людини. 

На основі опису парадигматичних відношень і даних ідеографічної 

класифікації виокремлено та описано зони актуальної уваги діалектоносіїв. 

Формування уявлень діалектоносіїв про первинний локус розвивалося радіально – 

від усвідомлення людиною своєї біологічної природи до пізнання всього, що її 

оточує. Фразеологічна номінація первинного локусу має яскраво виражений 

антропоцентричний характер: людина можливими і звичними для себе способами 

описала все, що виявилося для неї важливим. 

Доведена зумовленість формування діалектної фразеології первинним 

локусом. Фразеологізуються тільки ті явища і поняття, які входять до 

концептуально важливого простору, обмеженого територіальним поділом. Усі 

міждіалектні й міжмовні одиниці, представлені в російських говірках Приамур‟я, 

вживаються носіями цих говірок для номінації елементів рідної культури, а отже, 

входять до поняттєвого поля їхнього первинного локусу. 
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Основою визначення ціннісно-смислових домінант первинного локусу 

діалектоносіїв Приамур‟я є уявлення про цінності як особливий вид світоглядної 

орієнтації людей, їх моральні еталони й ідеали. Важливими складниками уявлень 

діалектоносіїв про первинний локус є саме ті поняття субетнічної групи, які 

виступають ціннісними для мовної свідомості носіїв говірок. Праця, мова і час є 

домінантами первинного локусу діалектоносіїв, оскільки охоплюють усі важливі 

ділянки життя – від народження до смерті. Їхня значущість доводиться численними 

фразеологічними репрезентаціями в мові носіїв російських говірок Приамур‟я, а 

також характером стійких сполучень, які у своєму значенні мають універсальні й 

ідіоетнічні елементи. 

Перспективність отриманих у дисертації висновків виявляється у дослідженні 

діалектної фразеології Приамур‟я в межах порівняльного мовознавства, що 

дозволить встановити взаємозв‟язок лексико-фразеологічного рівня діалектної 

системи Приамур‟я з материнськими говірками й іншими говірками пізнього 

формування; розробці ідіоетнічних концептуальних полів; ідеографічному описі 

діалектної фразеологічної системи в цілому; виявленні етнокультурного потенціалу 

ДФО, що відображає духовну культуру субетнічної спільноти, яка формувалася на 

території Приамур‟я; укладанні коментованого етнокультурного словника, що 

відображатиме ціннісні орієнтири носіїв російських говірок. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Данилевська А. С. Відображення первинного локусу діалектоносіїв у 

фразеологічній картині світу (на матеріалі російських говірок Приамур’я). – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню первинного локусу 

діалектоносіїв, його відображенню у фразеологічній картині світу російських 

говірок Приамур‟я з урахуванням етнолінгвокультурологічного підходу. У роботі 

здійснено теоретичне висвітлення важливих питань, пов‟язаних із вивченням 

дискусійних проблем у фразеологічній науці. Подано загальну характеристику 

російських говірок на території Приамур‟я, їх історичний і сучасний стан. Описано 
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універсальні й своєрідні принципи організації мовної і діалектної картин світу, 

зазначено параметри етнолінгвокультурологічного підходу. Суттєву увагу в 

дослідженні приділено опису основних підходів до визначання поняття «локус», 

структуруванню моделі первинного локусу діалектоносіїв, яка визначається 

чотирма концентрично поширеними колами: ЛЮДИНА – ДІМ – СЕЛО – КРАЙ. Із 

метою всебічного аналізу діалектної фразеології Приамур‟я, об‟єднаної 

концептуальним полем «первинний локус», виокремлено ядерну та периферійну 

зони фразеології, описано системні відношення, які дозволяють визначити 

семантичні центри, виявити ідіоетнічну самобутність фразеологічного фрагменту 

діалектної картини світу. Дослідження зон особливої уваги діалектоносіїв 

Приамур‟я дозволило визначити ціннісно-смислові домінанти первинного локусу 

діалектоносіїв Приамур‟я (Праця, Мова, Час), а також зробити висновок, що саме 

локус зумовлює всі процеси фразотворення в говірках. 

Ключові слова: локус, первинний локус, російські говірки Приамур‟я, мовна і 

діалектна картина світу, етнолінгвокультурологія, діалектна фразеологія, 

етнокультурна самобутність, актуалізовані зони уваги діалектоносіїв Приамур‟я, 

ціннісно-смислові домінанти. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данилевская А. С. Отражение первичного локуса диалектоносителей во 

фразеологической картине мира (на материале русских говоров Приамурья). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена анализу первичного локуса диалектоносителей, его 

отражению во фразеологической картине мира русских говоров Приамурья. 

Под первичным локусом диалектоносителей понимается та уникальная среда 

обитания, которая включает все значимые для человека системы: природную, 

социальную, культурную, – и воспринимается им как родная, то есть все то, что 

определяет собою жизнь человека – носителя деревенской культуры. В этой среде 

существуют его знания, реализуется его деятельность и развиваются возможности 

применения этой деятельности и ее результатов. В развитие теории В. Г. Гака была 

построена модель, согласно которой локус диалектоносителей образует четыре 

концентрически расширяющихся круга: ЧЕЛОВЕК – ДОМ – ДЕРЕВНЯ / СЕЛО – КРАЙ. 

Способность языка в его территориальной разновидности более длительно 

сохранять следы древних верований и представлений, формирующих картину мира 

в сознании носителей этого языка, диалекта, определил выбор в качестве средства 

вербализации первичного локуса именно фразеологические единицы. Первичный 

локус диалектоносителя, запечатленный во фразеологии, включает в себя информацию о 

самих носителях говора, их истории, культуре, традициях, нормах поведения, об их 

ценностной системе, мировоззрении, географических и климатических условиях – все то, 
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что воспринимается в их сознании как окружающий мир. 

Диалектная фразеология Приамурья включает единицы, созданные по 

большей части на местной диалектной основе, устойчивые в компонентном составе 

и воспроизводимые в готовом виде. В свою очередь широкая трактовка понятия 

«фразеологическая единица» вслед за С. И. Ожеговым позволила включить 

устойчивые выражения различной степени проявленности фразеологических 

признаков. Базовыми критериями выступили устойчивость и воспроизводимость. 

Таким образом, материалом исследования послужили, во-первых, диалектные 

фразеологические единицы, соответствующие триаде В. В.  Виноградова 

сращения – единства – сочетания, во-вторых, единицы, близкие по форме и 

значению к аналитическим сочетаниям, безобразные или со стертой образностью, 

неэкспрессивные, среди которых предложно-именные устойчивые наречные 

обороты, коллокации (глагольного типа), тавтологические сочетания (различной 

структуры), в-третьих, пословицы. 

В работе в качестве определяющего выбран этнолингвокультурологический 

принцип, разработанный фразеологом-диалектологом Е. В. Брысиной. Реализация 

этнолигвокультурологического подхода к изучению диалектной фразеологии, по ее 

утверждению, возможна на стыке этнолингвистического направления, 

базирующегося на исторической реконструкции культурных пластов в семантике 

ФЕ, и лингвокультурологического, исследующего культуроносный потенциал 

фразеологических единиц с точки зрения синхронии. Обращение к 

методологической базе этнолингвокультурологического направления в настоящей 

работе обусловлено его целью – описать фразеологическую экспликацию 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья, сложившегося при особых 

климатических, социальных и культурно-исторических условиях. Одним из 

способов описания фразеологических единиц в рамках 

этнолингвокультурологической парадигмы стала идеографическая классификация.  

Обращение к методу семантического поля позволило выделить ядерную и 

периферийную зоны диалектной фразеологии с точки зрения традиционного 

(системно-структурного подхода) и с точки зрения этнолингвокультуро-

логического. С позиции этнолингвокультурологического подхода единицы, 

традиционно относимые к периферийному участку, а именно: предложно-именные 

устойчивые наречные обороты, коллокации, тавтологические сочетания и 

пословицы – раскрывают важнейшие элементы первичного локуса 

диалектоносителей, и, соответственно, именно они составляют ядро фразеологии 

Приамурья, раскрывающие ее самобытность. Сюда вошли три большие группы: 

собственно ДФЕ, общенародные ФЕ и междиалектные ФЕ. Наиболее представлены 

в русских говорах Приамурья собственно ДФЕ, в семантике которых 

непосредственно отражаются локальные реалии. 

В результате анализа компонентного состава ДФЕ Приамурья был сделан 

вывод о его лексико-семантическом своеобразии, наиболее активными в процессе 

фразообразования стали именные и глагольные компоненты. Наиболее часто 

встречающимися в говорах является соматическая, зоонимическая и колоративная 
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лексика. Семантически выделенные группы соотносимы с различными сферами 

человеческой жизни. 

Установлено, что основополагающими принципами организации диалектной 

картины мира Приамурья являются антропоцентризм, большая зависимость от 

внешних условий, а также оценочность. При этом универсальность выделенных 

принципов ставит диалектную картину мира Приамурья в один ряд с другими 

картинами мира, однако наполнение языковым материалом выделяет из этого ряда, 

определяя ее уникальность и самобытность. 

Доказано, что все проявленные в диалекте парадигматические отношения во 

фразеологии представляют собой различные формы вербализации понятийных 

центров первичного локуса диалектоносителей Приамурья. 

При описании зон актуального внимания диалектоносителей было 

установлено, что первичный локус диалектоносителей Приамурья имеет 

замкнутую структуру. Все представления носителей говоров не выходят за пределы 

родного для них пространственно-временного континуума и развиваются 

радиально – от осознания человеком своей биологической природы до описания 

всего, что его окружает. Именно локус обусловливает все фразеотворческие 

процессы в говорах. Существенным для диалектоносителей становится родное 

пространство: заимствованные элементы употребляются ими для номинации 

известного окружающего мира. Определены ценностно-смысловые доминанты 

первичного локуса диалектоносителей Приамурья, к которым относятся Труд, 

Речь и Время. 

Ключевые слова: локус, первичный локус диалектоносителей, русские 

говоры Приамурья, языковая и диалектная картины мира, 

этнолингвокультурология, диалектная фразеология, этнокультурная самобытность, 

идеографическая классификация, зоны актуального внимания диалектоносителей 

Приамурья, ценностно-смысловые доминанты. 
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Danilevskaya A. S. Reflection of the primary locus in the phraseological world 

picture of dialect-speaking people (with reference to Russian dialects of the Amur 

region). – Manuscript. 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philological Sciences. 

Speciality 10.02.02 – Russian Language. Institute of Philology, Taras Shevchenko 
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Within the framework of ethnolinguistic approach, the thesis analyzes the primary 

locus of dialect-speaking people and its reflection in the phraseological world picture of 

Russian dialects of the Amur region. The paper explores theoretical issues relevant to 

contemporary phraseological studies, general characteristics of Russian dialects on the 

territory of the Amur region, their historical and current status. It describes universal and 

ethno-specific principles of shaping linguistic and dialectal pictures of the world 

according to the parameters of the ethnolinguoculturological approach. The primary focus 
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of attention is on the description of the main approaches to the definition of the “locus”, 

structuring the model of the primary locus of a dialect, which is defined by four 

concentric widening circles: HUMAN – FAMILY – VILLAGE – REGION. With a view 

to giving a comprehensive analysis of the Amur Russian dialectal phraseology, with a 

common “primary locus” conceptual field, the paper identifies the nuclear and peripheral 

zones of the phraseology, discusses the system relations that allow to define semantic 

centers to detect the idioethnic identity of the phraseological fragment in the dialectal 

picture of the world. The study of the fields Amur region dialect-speakers pay special 

attention to has allowed defining the semantic dominants of the primary locus of the 

dialect phraseology (Labor, Speech, Time) and concluding that the locus predetermines 

all the processes in the appearance of new phraseological units in the dialects. 

Key words: locus, the primary locus of dialect-speaking people, Russian dialects of 

the Amur region, linguistic and dialectal picture of the world, ethnolinguoculturology, 

dialect phraseology, ethno-cultural identity, fields of special attention of the dialect of the 

Amur region, dominants. 
 


