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АНОТАЦІЯ 

 

Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та 

соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, 

іспанської, англійської мов). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 

2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню окреслення, 

формування, актуалізації та функціонування онімного ландшафту як онімного 

аспекту буття національно-мовної картини світу (далі – НМКС). Онімний 

ландшафт (далі – ОЛ) є реалізацією соціо-культурної сукупності власних назв та 

меметичних комплексів, що створюють інформаційний ландшафт епохи у 

неподільній єдності культурних, мовних та емоційно-асоціативних компонентів. 

У дисертації вперше розроблено нову теоретико-методологічну концепцію 

для параметризації та категоризації ОЛ, яка реалізується в онімному 

ландшафтуванні. Моделювання засобів буття онімів у суспільному аспекті НМКС 

є метою онімного ландшафтування як нової парадигми ономастичних студій. 

Архітектоніка ОЛ ґрунтується на зв’язках та взаємозумовленості традиційних 

онімних розрядів (антропоніми, топоніми, хрононіми, хрематоніми, ергоніми, 

ідеоніми, поетоніми, зооніми) і новітніх (трансляціоніми, дисконіми, файлоніми, 

програмоніми, сайтоніми, логіноніми, нікнейми, комп’ютероніми, меми). 

Найбільш динамічною групою є меми (мемоплекси або меметичні комплекси), які 

вказують на прогресивну еволюцію системи ОЛ: у них параметризуються критерії 

продуктивності, ускладнення та диференціації структури ОЛ, реалізуються 

аспекти гетерогенності та полікодовості.  

Проаналізовано погляди провідних дослідників на природу та диференційні 

ознаки онімів. Уточнено та окреслено поняття ОЛ та онімної ідентичності. ОЛ – 

це омовлена актуалізація онімного компонента етнічної свідомості. Мовні 
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універсалії, які реалізують структурні зв’язки онімного ландшафтування, стають 

частиною концептуальної інтерпретації НМКС. Оніми групуються завдяки 

ситуаційному контексту, що актуалізується такими аспектами, як зосередження 

публічної уваги, позиціонування в публічному просторі, потенціал творчої 

активності, який виростає з колективної ідентичності, виокремлення маркерів 

культури, процесу спілкування культур. Онімну ідентичність тлумачимо як 

реалізацію власних назв у колективному дискурсі, за допомогою яких певна група 

виокремлюється з низки інших соціальних груп, створює свою соціально-

культурну ідентичність, яка ґрунтується на загальноетнічній парадигмі. 

Запропоновано дефініцію мему (меметичного комплексу) як онімного 

компонента та конкретизовано її диференційні ознаки. Мем (меметичний 

комплекс) – це частина інформаційної структури, яка передається суспільними 

каналами, її вирізняють стислість, стрімке розповсюдження та емоційно-

асоціативний зв’язок із подібними інформаційними структурами. Нова суспільна 

парадигма існування, яка виникла із розвитком Інтернету, виражається в культурі 

участі, яка переводить фокус уваги до індивідуального самовираження, розкриття 

людинотворчого потенціалу замість колективного. Мемоплекс є водночас 

проявом інформаційного суспільства й культури участі, дифузії індивідуального 

та колективного.  

Удосконалено комплексний підхід до зберігання, функціонування, 

трансформування, профілювання онімних концептів; концепцію ментальної 

специфіки онімних систем; параметризацію закономірностей ментальної 

категоризації власних назв; ідею асоціативного наповнення оніма як інструменту 

пізнання, категоризації та концептуалізації НМКС. 

З’ясовано способи та форми феномену мемного буття власних назв. 

Колективна рефлексія суспільства народжує меметичний комплекс як культурний 

та соціальний артефакт, при цьому основними принципами цифрового 

співіснування стають народження ідей, виникнення й поширення інформації, 

реалізація даних як один із центральних видів діяльності, створення впливових 

акторів політичного та інших видів дискурсу як продукту та інструментів влади. 
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Уніфікують ітерації мемоплексів функції реалізації ідентичності, гумору та 

емоційного впливу (який визначається шістьма базовими емоціями: радість 

(задоволення), здивування, сум (смуток), гнів (злість), відраза, презирство, страх). 

Виявилено й схарактеризовано кореляцію між мемами та власними назвами, 

простежено характеристики, які є спільними для обох видів культурної 

інформації. Це визначає потенційну можливість онімів актуалізуватися у функції 

мемоплексів. 

Виявлено специфіку власних назв в аспекті меметичної соціокультурної 

галузі, уточнено та визначено розбіжності між поняттями «онімний простір», 

«онімний ландшафт», «онімний фрейм». Актуалізація когнітивної моделі 

передбачає використання терміна «онімний простір» як конструкта, що 

характеризується неструктурованістю, необмеженою протяжністю та відсутністю 

реалізації когнітивної схематизації. Онімне поле тлумачимо як структуру, що 

ґрунтується на критеріях добору власних назв за належністю до єдиного класу,  

його організація має бути ригідною, чіткою та незмінною. Концепція онімного 

поля на противагу онімному простору вимагає чіткої структурації, що ґрунтується 

на вертикальних зв’язках, де кожен елемент нижчого порядку залежить від 

елементу вищого порядку.  

Відмінність ОЛ від поля в тому, що не науковець відбирає оніми до його 

складу, а саме суспільство надає перевагу певним онімам у світі, що розвивається, 

згідно з культурними передумовами. Також диференційна ознака ОЛ полягає в 

його динамічній структурній особливості, яка модифікується за специфікою 

когнітивної схематики фігура/фон, у якій категоризаційне фокусування стає 

базисом для нового когнітивного утворення та реалізує особливості 

перцепційного осмислення народного космо-психо-логосу.  

Простежено динаміку частотності асоціативних груп та семантичних 

гештальтів асоціативного онімного поля (далі – СГАОП) в моновікових групах. 

Застосування асоціативного експерименту в студіях із психології, 

психолінгвістики, соціології, комп’ютерної лінгвістики, теорії комунікації та 

когнітивної ономастики свідчить про методологічну потенцію в планомірному 
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аналізі концептуальних структур процедурних знань. Вільний асоціативний 

експеримент є інструментом нових перспектив ономастичного пошуку в 

когнітивному аспекті актуалізації онімного ландшафтування. Буття онімних 

концептів у ментальному лексиконі розкривається в даних експерименту, що 

свідчать про різнорівневу рефлексію за участю суб’єктивного досвіду. 

Основуючись на трьох принципах формування асоціацій (суміжність, 

повторюваність і яскравість), можна стверджувати, що в такий спосіб вони 

охоплюють велику частину мисленнєвих процесів концептуалізації та 

категоризації онімного ландшафтування. Саме тут спектр базових емоцій, 

реалізуючись за допомогою онімних концептів, в основі яких – архетипічні 

структури, стає тою силою, що визначає форму існування та еволюцію мемів-

онімів у НМКС.  

Реалізовано таксономію асоціативних реакцій у моновікових групах за 

допомогою методики дефінування СГАОП. Спираючись на дані, отримані за 

допомогою вільного асоціативного онімного експерименту (далі – ВАОЕ), можна 

стверджувати, що малі групи, починаючи з 30 осіб, є репрезентативними для 

вільного асоціативного експерименту з онімними стимулами. Асоціативно-

емоційну рефлексію відображено у СГАОП, які реалізують схеми концептуально-

мовного універсуму на тлі ширшого інформаційного простору. Для кожного з 

шости онімних стимулів кількісне та відсоткове відношення асоціатів, що 

складають промінентні СГАОП, зростало або залишалось приблизно однаковим в 

усіх групах. Спираючись на аналіз даних ВАОЕ за методикою СГАОП, ми дійшли 

висновку про інформативність, об’єктивність та достовірність результатів ВАОЕ 

в моновікових групах. 

Проведено ВАОЕ з інформантами – носіями трьох неспоріднених мов 

(української, іспанської, англійської) скеровані на виявлення емотивного 

компонента НМКС та висвітлення його меметичного підґрунтя. Досліджено 

мемо-етнічні особливості СГАОП.  

Визначено склад, структуру, чинники формування етнічно-маркованих 

меметичних онімних концептів. В основі розповсюдження мемів-онімів – спроба 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
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поширення інформації та передачі досвіду у «вертикальному» напрямі (серед 

покоління) та «горизонтальному» (від пращурів до нащадків). Потенція мему-

оніма маніфестується як соціальний артефакт, який актуалізує усталені практики 

суспільної взаємодії, що еволюціонували як необхідні параметри соціальної 

взаємодії та поведінки. Інформаційний канал, яким здійснюється актуалізація 

мемного оніма, має комплексну структуру, у якій містяться культурні, соціальні, 

етнічно-марковані аспекти. У такий спосіб актуалізується властивості мему-оніма 

як культурного та соціального артефакту. 

Деталізовано етнічні особливості ОЛ Іспанії, України, Великої Британії. 

Аналізовані ОЛ України, Іспанії та Великої Британії формуються за принципами 

суспільного фокусування на етнічно зумовлених параметрах і глобально 

маркованих тенденціях та стратегіях. Виявлено витоки меметичності власних назв 

як національно-маркованих онімних концептів. Асоціативно-емоціональна 

рефлексія категоризується в межах варіативності соціальних та культурних 

артефактів, при цьому параметризація онімних концептів ґрунтується на 

меметичних стратегіях, зумовлених кумулятивним ефектом цивілізаційної 

парадигми. 

Ключові слова: вільний асоціативний онімний експеримент, культурний 

артефакт, меметичний комплекс (мемоплекс), національно-мовна картина світу, 

онім, онімний ландшафт, соціальний артефакт. 
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ABSTRACT 

 

 

Neklesova V.Yu. Onymic Landscape as a Realization of Cultural and 

Sociological Artifacts in the Information Landscape. – Manuscript.  

Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology). Speciality 

10.02.15 – General Linguistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation dwells on the diverse analysis of the identification, formation, 

actualization and criteria of the onymic landscape (hereinafter – OL) as an onomastic 

aspect of the existence of the language world model (hereinafter – LWM). The OL is 

the realization of the socio-cultural set of proper names and memetic complexes 

(memeplexes) that create the information landscape of the era in the indivisible unity of 

cultural, linguistic and emotional-associative components. 

A new theoretical and methodological concept for parameterization and 

categorization of the OL has been developed, which is implemented in the onymic 

landscaping. The modeling of the means of proper names existence in the social aspect 

of LWM is the purpose of onymic landscaping as a new paradigm of onomastic studies. 

The architectonics of the OL depends on the connections and interdependence of 

traditional key onymic terms (anthroponyms, toponyms, chrononyms, chrematonyms, 

ergonyms, ideonyms, poetonyms, zoonyms) and the newest ones (translationyms, 

disconyms, fileonyms, programmonyms, siteonyms, loginonyms, nicknames, 

computeronyms, memes (memeplexes). The most dynamic group represents memes 

(memeplexes or memetic complexes), which indicate the progressive evolution of the 

OL system: they parameterize the performance criteria, complexities, and differentiation 

of the OL structure, and implement aspects of heterogeneity and polycode features. 

The views of leading researchers on nature and differential features of onyms are 

analyzed. The concepts of the OL and onymic identity are delineated and clarified. The 

OL is a speech embodiment of the onymic component of ethnic consciousness.  
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The linguistic universals that represent structural connections of the onymic 

landscaping become part of the conceptual interpretation of the LWM. The proper 

names are grouped by the situation context, which is defined by the following aspects: 

the focus of the public attention, positioning in the public space, potential for creative 

activity that heightens from collective identity, accentuation of cultural markers, and 

process of cultures interaction. The concept of the onymic identity is defined as the 

realization of proper names in the collective discourse, through which a certain group 

foregrounds itself from many other social groups, creates its socio-cultural identity 

based on the common ethnic paradigm. 

The definition of a meme (memetic complex) as an onymic component is 

proposed and its differential features are specified. Meme (memetic complex) is a part 

of the information structure that is transmitted by public channels, it is distinguished by 

brevity, rapid distribution and emotional-associative connection with similar 

information frameworks. The new social paradigm of existence that has arisen with the 

development of the Internet is embodied in a participatory culture that shifts the focus to 

individual self-expression, the achievement of human potential instead of collective 

prospects. The memeplex is at the same time a manifestation of the information society 

and the participatory culture, the blending of the individual and the collective. An 

integrated approach to the storage, operation, transformation, profiling of anonymous 

concepts has been improved, as well as the concept of mental specificity of onymic 

systems, parameterization of patterns of mental categorization of proper names, the idea 

of an associative layer of onym as a tool of cognition, categorization, and 

conceptualization of the LWM. 

The means and forms of the phenomenon of memetic being of proper names are 

explained. The collective reflection of society develops the memetic complex as a 

cultural and social artifact, thus, the basic principles of digital coexistence export into 

the birth of ideas, the emergence and dissemination of information, the distribution of 

data as one of the central activities, the creation of influential actors of political and 

other types of discourse as a product and instruments of power.  
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The iterations of the memeplexes are unified by the functions of identity, humor, 

and emotional impact (defined by six basic emotions: happiness (pleasure), surprise, 

sadness, anger, disgust, fear). The correlation between memes and proper names is 

identified and characterized, while the characteristics that are common to both types of 

cultural information are traced. These characteristics are also inherent in proper names, 

which determine their potential to subsist in the function of memeplexes. 

The peculiarities of proper names as parts of the memetic socio-cultural field are 

revealed, the differences between the concepts of the "onymic space", "onymic 

landscape", "onymic frame" are specified and defined. The realization of the cognitive 

model involves the use of the term "onymic space" as the construct characterized by 

unstructured clustering, unlimited length and lack of cognitive schematics. Onymic field 

is interpreted as the structure based on the selection of a proper name for belonging to a 

single class, its organization should be rigid, clear and unchanging. The concept of the 

onymic field, as opposed to the onymic space, requires a clear structure based on 

vertical connections, where each lower-order element depends on a higher-order 

element. The difference between the OL and the onymic field lies in the case where it is 

not the scientist who selects the onyms of its configuration, but society itself favors 

certain onyms in the changing world, in accordance with its cultural background. Also, 

the differential feature of the OL is its dynamic structural component, which is modified 

by the specificity of the cognitive schematics of figure/ground, where the categorization 

focus becomes the basis for the new cognitive formation and realizes the details of 

perceptual understanding of the public cosmo-psycho-logos. 

The frequency dynamics of associative groups and semantic gestalt of associative 

onymic field (hereinafter –SGAOF) in the same age groups are studied. The use of 

associative experiments in psychology, psycholinguistics, sociology, computational 

linguistics, communication theory, and cognitive onomastics demonstrates its 

methodological potential in the systematic analysis of conceptual structures of 

procedural knowledge. A free-associative experiment is a tool for new perspectives of 

the onomastic research in the cognitive aspect of actualization of onymic landscaping.  
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The existence of onymic concepts in the mental lexicon is revealed by the data of 

the experiment, which testifies to the multilevel reflection with the participation of  

subjective experience. Based on the three principles of association formation               

(co-ordination, collocation, and superordination), it can be postulated that in this way 

they cover most of the thinking processes of conceptualization and categorization of 

onymic landscaping. The spectrum of basic emotions, actualized with the help of 

onymic concepts, becomes the basis of archetypal structures, commences the force that 

determines the form of existence and evolution of meme-onyms in LWM. 

The taxonomy of associative reactions in the same age groups was implemented 

using the method of determining the SGAOF. Based on the data obtained by the free-

associative onymic experiment (hereinafter – FAOE), it can be argued that the small 

groups, starting with 30 individuals, are representative of the free-associative 

experiment with onymic stimuli. The associative-emotional reflection is emulated in the 

SGAOF, which implements the schemes of the conceptual linguistic universe against 

the background of a wider information space. Each of the six onymic stimuli, the 

quantitative and percentile correlation that makes up the SGAOF remains 

approximately the same or slightly increased in all the groups. Based on the analysis of 

the FAOE data by the SGAOF methodology, we concluded that the information, 

objectivity and reliability of the FAOE are consistent in the same age groups. 

The FAOE was conducted with informants, native speakers of three non-related 

languages (Ukrainian, Spanish, and English), it was aimed to identify the emotional 

component of the LWM and to shed light at its memetic base. The memetic ethnic 

peculiarities of SGAOF are investigated. The composition, structure, factors of 

formation of the ethnically-labeled memetic onymic concepts are determined. On the 

basis of the dissemination of onymic memes lays the attempt to spread information and 

transfer experiences in a "vertical" direction (among generations) and "horizontal" 

(from ancestors to offsprings). 

The potential of meme-onym is manifested as a social artifact that actualizes the 

established social interaction practices that have evolved as necessary parameters for 

social cooperation and behavior. The information channel used to actualize memetic 
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onym has a complex structure, contains various cultural, social, ethnically-marked 

aspects. Following this reasoning, it may be predicted that meme-onym has all the 

qualities of a cultural and social artifact. 

The ethnic features of the OL of Spain, Ukraine, and the United Kingdom are 

detailed. The OL of Ukraine, Spain and the United Kingdom under analysis are formed 

based on the principles of public focus on ethnically predetermined parameters and 

globally labeled trends and strategies. The origins of the memetic features of proper 

names as nationally labeled onymic concepts have been identified. Associative-

emotional reflection is categorized within the variability of social and cultural artifacts, 

while the parameterization of the onymic concepts is based on the memetic strategies 

caused by the cumulative effect of the civilizational paradigm. 

Keywords: free associative onymic experiment, cultural artefact, language world 

model, memetic complex (memeplex), onymic landscape, proper name, social artifact.  
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ВСТУП 

 

Кожна віха історії має свій інформаційний ландшафт. Це те, що цікавить 

суспільство, його цілі, світогляд та засоби, якими воно послуговується, щоб їх 

досягти. І повсякчасно власні назви перебувають у фокусі суспільної уваги та 

стають складниками онімного ландшафту.  

Існує давня традиція вивчення власних назв. В. Бланар, В. Ніколайсен, 

Ф. Нюссель, В. Лангендонк, Е. Рум, Р. Коутс, К. Хью, М. Кнаппова, З. Жаплова, 

М. Гарвалік зробили значний внесок в ономастичні студії. Українська ономастична 

думка нараховує декілька ономастичних шкіл: Ужгородська, Одеська, Вінницька, 

Хмельницька. Спираючись на здобутки таких ономастів, як В. В. Німчук, 

Ю. О. Карпенко, Є. С. Отін, А. О. Білецький, О. В. Суперанська, Н. В. Подольська, 

Л. О. Белей, Г. Є. Бучко, В. О. Горпинич, В. І. Супрун, А. А. Фомін, П. П. Чучка, нові 

українські студії йдуть далі в науковому пошуку. Вони розробляють термінологічний 

інвентар ономастичних студій та працюють над стандартизацією пропріальних 

одиниць (М. М. Торчинський, Г. В. Ткаченко, Г. А. Гудманян), аналізують 

конотативний аспект буття власних назв (Г. П. Лукаш, Д. Г. Козловська), 

інтерлінгвальні та інтралінгвальні чинники семантичного простору онімів 

(С. М. Пахомова, М. Ю. Карпенко, Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза), літературно-

стилістичний аспект онімів (Т. І. Крупеньова, Е. В. Боєва, Т. В. Немировська, 

Е. О. Кравченко), досліджують питання концептуалізації та ментальної реалізації 

власних назв у синхронічному й діахронічному аспектах (О. Ю. Карпенко, 

Ю. І. Дідур, С. В. Насакіна, З. О. Купчинська). 

Когнітивна ономастика розглядає власні назви як концепти, що формуються 

за участю багатьох чинників, серед яких найважливішими є культурна спадщина, 

оточення, ідентифікація та попередній досвід. Власна назва постає як зрощення 

індивідуального із суспільним, традиційного із ситуаційним, вербального з 

невербальним. Оніми – це маніфестація інформаційного простору суспільства, 

культурного універсуму етносу, вони формують онімний ландшафт певного 
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історичного контексту. Особливостями етноспецифічних концептів як складників 

національно-мовної картини світу займалися такі зарубіжні вчені, як 

А. Вежбицька, О. Залевська, М. Жинкін, В. Карасик, Ю. Караулов, О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Ч. Філмор, Ж. Фокон’є. Великий внесок у дослідження 

зробили й українські дослідники, зокрема Ф. С. Бацевич, І. О. Голубовська, 

О. В. Тищенко, В. О. Глущенко, Н. В. Слухай, О. С. Снітко, М. С. Скаб. 

Українськими та зарубіжними вченими накопичено багатий досвід 

теоретичного осмислення власних назв як різноаспектних одиниць та 

етноспецифічних концептів, однак логіка наукового пізнання потребує звернення 

до нових наукових галузей та методик для онтологічного й епістемілогічного 

витлумачення сутності власної назви. Широкоформатність та багатовекторність 

сучасного інформаційного ландшафту вимагають нових поглядів на власні назви 

як комплексні прояви мовних універсалій. Власні назви є інформаційними 

одиницями, що передаються суспільними каналами та виявляють усі 

характеристики мемоплексів (меметичних комплексів). Питаннями еволюційних 

моделей передачі культурної інформації займались С. Блекмор, М. Годвін, 

Д. Деннет, Р. Докінз, М. Мінскі, Р. Мілнер, О. Цур, Л. Шифман, У. Філліпс.  

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю 

комплексного аналізу меметичної природи власних назв у сучасному публічному 

просторі, який є актуалізованою дійсністю національно-мовних картин світу (далі 

– НМКС). Вивчення архітектоніки онімного ландшафту (далі – ОЛ) як сукупності 

культурних інформаційних одиниць сприятиме встановленню універсальних 

констант неспоріднених мов і висвітлить меметичну природу власних назв як 

мовних універсалій, культурних та соціальних артефактів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що власні назви є етно-меметичними 

домінантами інформаційного ландшафту суспільства, які формують ОЛ як 

актуалізацію онімного аспекту НМКС на базисі когнітивної перцепції власних 

назв соціумом за допомогою ментальних моделей, що відображає 

загальнокультурні тенденції реалізації культурних та соціальних артефактів. 



24 

 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри 

граматики англійської мови Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова «Когнітивно-дискурсивна категоризація різнорівневих мовних і 

мовленнєвих явищ у синхронії та діахронії» (державний реєстраційний номер 

0113U002692). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

романо-германської філології Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (протокол № 6 від 21 лютого 2017 року) і на засіданні Вченої ради 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (протокол № 6 від 28 

лютого 2017 року). 

Мета цього дослідження полягає у встановленні параметрів ОЛ, 

розробленні теоретичних засад для моделювання ОЛ як комплексного 

антропоцентричного явища, застосуванні розроблених теоретичних принципів в 

аналізі онімного компонента НМКС. 

Відповідно до мети було актуалізовано такі завдання:  

1. Проаналізувати погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників на 

природу та диференційні ознаки онімів. 

2. Визначити методи параметризації ОЛ як об’єкта дослідження в царині 

когнітивної ономастики. 

3. Дослідити параметри лінгвокультурних одиниць, що є складовими 

ОЛ. 

4. Виявити й схарактеризувати кореляцію між мемоплексами 

(меметичними комплексами) та власними назвами, простежити характеристики, 

які є спільними для обох видів культурної інформації. 

5. З’ясувати способи та форми феномену мемного буття власних назв. 

6. Провести вільні асоціативні онімні експерименти (далі – ВАОЕ) з 

носіями неспоріднених мов (української, іспанської, англійської), скеровані на 

виявлення емотивного компонента НМКС та висвітлення його меметичного 

підґрунтя. 
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7. Простежити динаміку частотності асоціативних груп та семантичних 

гештальтів асоціативного онімного поля (далі – СГАОП) в моновікових групах. 

8. Дослідити мемо-етнічні особливості СГАОП. 

9. Виявити витоки меметичності власних назв як національно-

маркованих онімних концептів. 

10.  Деталізувати етнічні особливості та універсальні домінанти ОЛ 

Іспанії, України, Великої Британії. 

Об’єктом дослідження є ОЛ як прояв НМКС, предметом – соціально-

мовні, культурні, меметичні, національно-етнічні особливості ОЛ. 

Матеріалом дослідження стали понад 2000 мемоплексів (кластерів мемів, 

об’єднаних спільною темою), зібраних з інтернет-репозиторіїв, словників та 

енциклопедій, за допомогою інтерв’ювання носіїв мов та з особистого досвіду 

автора. Серед них – 32 локальних іспанських, 66 локальних українських, 52 

локальних англійських, 9960 асоціативних реакцій на онімні стимули, які було 

отримано від носіїв неспоріднених мов (української, англійської, іспанської), 

ключових слів, згенерованих користувачами Мережі (в межах трьох держав – 

Україна, Іспанія, Велика Британія) за допомогою пошукового сервісу Google 

протягом шести років. 

Методологічною базою дослідження є сукупність загальнонаукових та 

спеціальних лінгвістичних методів. Описовий (дескриптивний) метод 

використано для інвентаризації та інтерпретації досліджуваних онімних і мемних 

феноменів у межах НМКС, відображених у трьох неспоріднених мовах. Методи 

аналізу та синтезу – для ідентифікації онімних мемних компонентів, що 

складають ОЛ. Кількісний метод – для визначення обсягу онімних одиниць та 

мемних домінант в ОЛ. Кількісний аналіз застосовано під час розгляду динаміки 

частотних реакцій у малих групах, отриманих у процесі ВАОЕ. Системний аналіз 

спрямовано на розгляд складної системи публічного простору в Інтернеті, що 

маніфестується в списках запитів у пошукових сервісах. Із спеціальних 

лінгвістичних методів використано: метод вільного асоціативного онімного 

експерименту, що надав змогу виявити асоціативний шлейф мемів-онімів та їхнє 
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місце в публічному просторі ОЛ, і метод виявлення семантичного гештальту 

асоціативного поля для висвітлення онтологічних параметрів мемної природи 

власних назв.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в загальному обґрунтуванні 

теоретико-методологічних основ онімного ландшафтування як галузі когнітивної 

ономастики, що досліджує буття онімів у соціально-культурному, лінгвокогнітивному 

та меметичному аспектах НМКС. 

Започатковано новий напрям лінгвокультурної, когнітивно-дискурсивної 

інтерпретації власних назв як комплексної меметичної структури, яка 

маніфестується в ОЛ. 

Уперше:  

визначено онтологічний та гносеологічний статус лінгвокультурної, 

когнітивно-дискурсивної інтерпретації власних назв як комплексної меметичної 

структури, яка маніфестується в ОЛ. 

розроблено нову теоретико-методологічну концепцію для виявлення та 

категоризації ОЛ; 

запропоновано дефініцію мемоплексу (меметичного комплексу) як онімного 

компонента та конкретизовано її диференційні ознаки; 

сформульовано диференційні аспекти поняття ОЛ та онімної ідентичності;  

виявлено специфіку власних назв в аспекті меметичної соціокультурної 

галузі; 

уточнено та визначено розбіжності між поняттями «онімний простір», 

«онімний ландшафт», «онімний фрейм»; 

проведено ВАОЕ з інформантами – носіями трьох неспоріднених мов 

(української, іспанської, англійської); 

простежено динаміку асоціативних реакцій у моновікових групах, 

реалізовано їхню таксономію за допомогою СГАОП; 

визначено склад, структуру, чинники формування етнічно-маркованих 

меметичних онімних концептів. 

Удосконалено: 
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комплексний підхід до зберігання, функціонування, трансформування, 

профілювання онімних концептів; 

концепцію ментальної специфіки онімних систем; 

параметризацію закономірностей ментальної категоризації власних назв; 

ідею асоціативного наповнення оніма як інструменту пізнання, 

категоризації та концептуалізації НМКС. 

Отримали подальший розвиток: 

термінологічний інвентар загальної ономастики; 

методи та засоби когнітивної ономастики; 

прийоми дослідження ментального лексикону. 

Відповідно до поставленої мети, визначених завдань і отриманих 

результатів на захист винесено такі положення:  

1. Параметризація термінологічного реєстру актуалізується на усталених 

розрядах власних назв (антропоніми, топоніми, ергоніми, хрематоніми, ідеоніми, 

ергоніми, хрононіми, зооніми, фітоніми, космоніми). Подальша диференціація та 

систематизація підкласів ідеонімів та ергонімів породжується та детерімінується 

соціальними та культурними факторами.  

2. ОЛ характеризується наявністю власних назв різних типів, які 

набувають ознак соціальних та культурних артефактів, що імплементуються 

механізмами соціальної взаємодії та кумулятивного ефекту культурної еволюції 

спільно з етнонаціональною складовою. ОЛ тлумачимо як омовлену актуалізацію 

онімного компонента етнічної свідомості, що ґрунтується на засадах реалізації 

когнітивної схеми фігура/фон у конекції з принципом абстрактної перцепції за 

участю фокусу соціальної уваги.  

3. Зафіксовано широкий репертуар констітуентів ОЛ. Серед них 

реалізуються реальні та віртуальний кластери, де узвичаєні розряди (антропоніми, 

топоніми, ергоніми, хрематоніми, космоніми, зооніми) доповнюються новітніми, 

більш продуктивними розрядами (файл оніми, електроніми, нікнейми, сайтоніми, 

комп’ютероніми, меми (мемоплекси). Еволюційна здатність як поступовий процес 

удосконалення виступає джерелом диференціації та розмаїття аспектів 
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культурного універсуму етносу, що актуалізуються у лінгвокультурних одиницях 

ОЛ. 

4. Мемоплекси тлумачимо як одиницю інформаційної структури, яка 

передається суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке 

розповсюдження та емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними 

конструктами. Меметичні комплекси є продуктом колективної рефлексії 

суспільства, що актуалізують усталену практику соціальних зв’язків. Власні назви 

набувають промінентних ознак меметичних комплексів за принципами 

культурної еволюції як визначного параметру соціальної взаємодії та поведінки. 

Кореляція між мемоплексами та онімами ґрунтується на когнітивних 

універсальних мисленнєвих процесах, актуалізується як культурна інформація та 

реалізується як константа колективного співіснування етносу. 

5. Власні назви, меми-оніми реалізуються за допомогою соціуму завдяки 

культурі участі. Меметичні комплекси набувають багатьох ознак уявних світів, є 

гетерогенними та стають культурними і соціальними артефактами, що 

ґрунтуються на особливостях людського мислення. Відтворення культурної 

традиції у межах мемного буття власних назв базується на таких властивостях, як 

варіативність, ситуативність та репродукування цивілізаційної парадигми, що 

зумовлює його багатопланову інтерпретацію у межах НМКС.  

6. Висвітлено динаміку частотності асоціативних груп за допомогою 

методики моделювання СГАОП. Різнорівнева асоціативно-емоційна колективна 

рефлексія дефінує буття онімних концептів у ментальному лексиконі та стає 

актуалізацією ОЛ як індикатора культурно детермінованих СГАОП меметичної 

природи. Результати вказують на стабільні показники відсоткових значень у всіх 

малих моновікових групах та уможливлюють використання груп цієї конфігурації 

для психолінгвістичних експериментів за методикою продукування вільних 

асоціацій у галузі когнітивної ономастики.  

7. Сукупність методолого-методичних процедур виявилася ефективною 

та дала змогу перевірити сформульовану у дисертації гіпотезу щодо актуалізації 

власних назв як етно-меметичних домінант в ОЛ. Проведені ВАОЕ з носіями 
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трьох неспоріднених мов (української, іспанської, англійської) зафіксували 

меметичне підґрунтя асоціативно-емотивної колективної рефлексії онімної 

системи координат НМКС.  

8. Аспекти меметичності власних назв базуються на психічному 

відображенні суб’єктивного досвіду. Понятійний універсум етносу НМКС 

ассимілює емотивний компонент, який має коріння в шести базових емоціях: 

радість (задоволення), здивування, сум (смуток), гнів (злість), відраза, страх. 

Емоційно-оцінна рефлексія актуалізується особливостями ментального буття 

онімів, де меметична природа реалізується у породженні, еволюції та культурній 

реплікації онімів-мемів у суспільстві. Варіативне відтворення та меметична 

природа копіювання є константами механізмів буття власних назв як національно-

маркованих онімних концептів 

9. Деталізація етнічних особливостей та універсальних домінант ОЛ 

Іспанії, України, Великої Британії висвітлює такий репертуар СГАОП, 

актуалізований посередництвом ВАОЕ: універсальні теми СГАОП для українців, 

іспанців та британців реалізуються у константах «велике місто», «віра», «зірки», 

«зло», «книга», «персональна оцінка», «письменник», «позитивний образ», 

«почуття», «святкування», «сім’я», «собака», «спорт», «сучасний образ», 

«традиційний образ». Етнічно-марковані теми СГАОП, які притаманні тільки 

українцям, імплементуються як «загадкова красуня», «імідж», «українство», 

«частина-ціле», «чумаки», «яйце». Іспанські теми СГАОП  актуалізуються так: 

«вино», «Каталонія», «культурний центр», «міфологія», «таємниця», «тепло». 

Організація британського репертуару національно-маркованих конструктів 

СГАОП відображається у темах «вигадка», «королівська родина», «новини», 

«оточення», «сон», «талановита людина». 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в 

систематизації та поглибленні знань про лінгвістичні та екстралінгвістичні 

особливості власних назв як онімних концептів, які актуалізують ОЛ, що 

сприятиме розробленню теорій когнітивної ономастики та меметики. Також 

результати роботи поглиблюють основні положення когнітивної лінгвістики, 
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лінгвокультурології, етнопсихології, соціолінгвістики, загальні принципи 

співвідношення мови та культури, вплив соціокультурних та емотивних чинників 

на інформаційний ландшафт НМКС. Виокремлено СГАОП та розкрито специфіку 

асоціативного сприйняття, емотивної концептуалізації та оцінної рефлексії 

власних назв як меметичних одиниць. Запропонований у роботі новий когнітивно-

прагматичний напрям вивчення ОЛ дасть поштовх активному опрацюванню 

сучасних наукових ідей, визначенню культурних, соціальних і меметичних 

домінант НМКС, прогнозуванню й конструюванню етноспецифічного 

меметичного репертуару та теоретичному опрацюванню меметичного потенціалу 

власних назв як одного зі стрижневих у сучасному інформаційному просторі.  

Практичне значення одержаних результатів роботи визначається тим, що 

вони можуть бути використані в дослідженнях із теорії мови, психолінгвістики, 

соціолінгвістики, лінгвокультурології, у сфері викладання навчальних дисциплін: 

«Загальне мовознавство», «Порівняльна типологія української, іспанської та 

англійської мов», «Лінгвокраїнознавство», «Методологія і методика 

лінгвістичних досліджень», «Когнітивна ономастика» тощо. Результати 

дослідження корисні фахівцям у галузі теорії ономастики, лінгвокультурології, 

поетики, масових медіа, мають цінність для лекційно-семінарських курсів із 

загального мовознавства, фоностилістики і лексикології англійської, іспанської, 

української мов. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 15 міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях, конгресах: XIV Всеукраїнській 

ономастичній конференції «Українська онімія в часі та просторі» (Івано-

Франківськ, 26–27 травня 2011 року); ІІ Наукових читаннях пам’яті члена-

кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка (Одеса, 13–14 жовтня 2011 року); ІІI 

Наукових читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка 

(Одеса, 16–17 жовтня 2012 року); І Міжнародній науково-практичній заочній 

конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 

18 жовтня 2012 року); «Каразінських читаннях: Людина. Мова. Комунікація»: XII 

науковій конференції з міжнародною участю (Харків, 1 лютого 2013 року); III 
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Міжнародній дистанційній науково-практичній конференції «Актуальные 

проблемы современных социальных и гуманитарных наук» (організатори – 

Пермський державний національний дослідний університет та ТОВ «Навчальний 

центр "Информатика"», 26–28 квітня 2013 року); Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 40-річчю Алтайського державного 

університету і пам’яті професора Іди Олександрівни Воробйової «Филология и 

культура в межрегиональном пространстве» (Барнаул, РФ, 15–18 травня 2013 

року); International Scientific and Professional Conference "Modern Science: 

tendencies of development" (Будапешт, Угорщина, 5–8 липня 2013 року); XV 

Всеукраїнській ономастичній конференції (Хмельницький, 12–13 вересня 2013 

року); NORNA:s 43:e symposium Innovationer i namn och namnmönster (Хальмстад 

(Halmstad), Швеція, 6–8 листопада 2013 року); Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми сучасної філології в контексті діалогу мов та 

культур» (Одеса, 8–10 квітня 2014 року, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського); VII 

Оломоуцькому симпозіумі україністів «Сучасна україністика: Проблеми мови, 

літератури та культури» (VII Olomoucké sympozium ukrajinistů) (Оломоуць, Чехія 

(Olomouc, Česká republika), 21–23 серпня 2014 року, Univerzita Palackého v 

Olomouci); 25
th
 International Congress of Onomastic Sciences (Університет Глазго 

(University of Glasgow), Велика Британія, 25–29 серпня 2014 року); IV 

Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених пам’яті доктора філологічних 

наук, професора, академіка АН ВШУ, члена-кореспондента НАН України 

Ю. О. Карпенка (6–7 листопада 2014 року, Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова); XVІ 

Всеукраїнській ономастичній конференції «Українська ономастика: минуле, 

сучасне, перспективи» (Одеса, 24–26 вересня 2015 року).  

Публікації. Основні положення, теоретичні та практичні результати 

дослідження представлено у 27 наукових працях: одній одноосібній монографії; 

26 наукових статях, з яких 22 – у фахових виданнях (7 статей – у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних) і 4 – в іноземних наукових періодичних 

виданнях; а також у 3 тезах доповідей на наукових конференціях.  
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Особистий внесок здобувача. Основні положення та висновки дисертації 

розроблені автором особисто. Використані в дисертації для підтвердження ідей 

здобувача концепції, гіпотези, положення інших авторів мають відповідні 

посилання. Усі наукові праці дисертанта написані без участі співавторів. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списків використаної літератури 

(541 найменування, з яких 370 – іноземними мовами), лексикографічних та 

енциклопедичних джерел (41 найменування) і джерел ілюстративного матеріалу 

(94 найменування), 3 додатків, 11 таблиць, 1 діаграми. Повний обсяг роботи 

становить 423 сторінки, із яких 354 сторінки основного тексту. 
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1. БУТТЯ ВЛАСНИХ НАЗВ У СУЧАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

 

 

1.1. Лінгвістичний ландшафт 

 

Власні назви як мовні універсалії залишаються невід’ємною частиною 

інформаційного ландшафту. Концепція інформаційного ландшафту ґрунтується 

не тільки на традиційному географічному трактуванні локації, вона реалізується 

на візуалізації дуже чисельних текстових даних. Зокрема, побудова та 

віддзеркалення даних завдяки графічному відтворенню розкривають сутність 

абстрактних даних, допомагають виявити закономірності та аномальні прояви. 

Відображення в людській свідомості реальних явищ, які представлено у 

світі величезними семантичними даними, здійснюється за допомогою аналогії до 

географічної карти, однак замість просторової близькості інформаційний 

ландшафт висвітлює семантичну схожість між документами й текстами. Його 

топографія визначається та окреслюється категорією складників наявної бази 

інформаційних одиниць. Піки, вершини віртуального ландшафту вказують на 

широке висвітлення певної теми, її популярність у суспільстві, тоді як низовини 

фігурують у ролі таких частин інформаційного простору, які рідко згадуються, 

використовуються в нечисленних групах, закритих спільнотах або мають будь-

який відступ від загальноприйнятого дискурсу, що змінює соціальні домовленості 

та правила. 

Інформаційний ландшафт слугує інструментом для осмислення того, як 

інформація формується, усвідомлюється і стає видимою, помітною. Водночас 

власні назви – це органічна частина інформаційного ландшафту, що за своєю 

суттю є фізичним та статистичним втіленням того, що називають картиною світу 

в низці галузей соціальних, психологічних та лінгвістичних дисциплін. 

Реальність, яка оточує людину, об’єктивно існуюча дійсність, події та 

явища, які справді існували або існують зараз, уявний світ майбутнього – усе це 

формує картину світу індивідуума. Також варто додати персональні спогади, 
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уяву, образи, фантазії та враження, що зберігаються у свідомості. Отже, усі 

різновиди інформації мають бути представлені лінгвістичним аспектом, що й 

відображено в мовній картині світу. 

Внутрішня репрезентація наявної інформації стає досяжною та 

усвідомленою через мову, жест, письмо, тобто через матеріальне, предметне 

середовище. І, відповідно, вихідна інформація має бути не тільки відображена, а й 

збережена за допомогою певних систем: писемної та семіотичної. 

У 1997 році в лінгвістичний обіг було введено термін лінгвістичний 

ландшафт (ЛЛ). Автори концепції Р. Лендрі та Р. Бурхіс визначили це поняття як 

«мову дорожніх знаків, рекламних білбордів, назв вулиць, назв місць, назв 

крамниць та написів на державних будівлях, що становить собою форму ЛЛ 

певної території, регіону або агломерації» (Landry & Bourhis, 1997, с. 25). 

Зазвичай, ЛЛ є частиною інформаційного ландшафту, яка стосується реального 

життя, його фізичного прояву, того, що можна побачити на вулицях міст. ЛЛ – це 

спроба соціального осмислення лінгвістами та соціологами публічного простору, 

де ми перебуваємо. 

Щодо перекладу терміна ЛЛ, у СУМ є три тлумачення слова ландшафт, 

однак зупинимося на першому: «Загальний вигляд місцевості; пейзаж» 

(«Ландшафт», n.d.). Пейзаж та ландшафт – фактично синоніми, отже, далі будемо 

послуговуватися словом «ландшафт» у терміні ЛЛ. 

ЛЛ концентрується на дослідженні знаків, табличок, що трапляються на 

вулицях міст. Однак у сільській місцевості кількість таких знаків чи оголошень 

набагато менша, ніж у місті. Крім того, щільність позначок, що вказують на будь-

що, також не є однорідною і в містах, де, зазвичай у спальних районах вона рідша, 

а в торгових районах, місцях відпочинку й туристичних принадах знаки 

розташовані близько один від одного. У цьому випадку Д. Гортер (Gorter, 2006, 

с. 84) пропонує використовувати поняття міський пейзаж (cityscape) і наголошує 

на тому, що цей термін є чіткішим і найбільш повно розкриває предмет 

дослідження. 
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Такий термін уже використовують у галузях культурної географії та 

розвитку міського простору, він є в обігу з назвою наукового журналу «Cityscape» 

(Cityscape, 2010). Оскільки в більшості великих населених пунктів міський пейзаж 

через глобалізацію не буде одномовним та одноманітним, термін багатомовний 

міський пейзаж вбачається найбільш точним. Проти цього неологізму можна 

зазначити, що він не однаково добре відбиває сутність у разі перекладу на інші 

мови. 

Щільність знаків та оголошень залежить від рівня грамотності: чим вище 

грамотність, тим більше повідомлень у публічній сфері, тим краще вони написані, 

вони привертають увагу та мають сильніший ефект. Зокрема, Б. Спольські 

(Spolsky, 2009, с. 30) зазначив, що така різниця має спрямувати думки дослідників 

на класифікацію громадських просторів (до того, як звертається увага на вибір 

мови) за допомогою щільності загальних знаків. І справді, ЛЛ, що складається з 

рекламних постерів, не буде однаковим на центральних вулицях Лондона, 

Мадрида, Нью-Йорка та Києва. Також порівняльна кількість розміщення 

словесних та невербальних знаків не буде тотожною у великих містах, містечках 

та селах. 

Досі триває дискусія щодо предмета дослідження ЛЛ. Продовжуються 

пошуки чіткого визначення одиниці ЛЛ, яку можна було б узяти за основу 

систематичного розгляду, та засобів її дослідження. Зокрема, Дж. Сеноз та 

Д. Гортер (Cenoz & Gorter, 2006, с. 71) вважають, що для аналізу підходить будь-

яка установа, на якій є мовні знаки, оголошення чи надписи, а будь-які тексти на 

адміністративних будівлях та житлових будинках – це одиниці лінгвістичних 

розвідок. Такий підхід передбачає дуже ретельну фіксацію будь-яких мовних 

повідомлень, що перебувають у межах зорового простору людини. 

П. Бакхауз (Backhaus, 2006, с. 56) аналізував «будь-яку частину 

письмового тексту в чіткій межі», тобто текст у певній рамці. Такому критерію 

відповідають рекламні об’яви, побутові оголошення, меморіальні дошки тощо. Це 

визначення виключає з матеріалу дослідження надписи, які зробили громадяни, та 

графіті, торговельні марки та бренди на вивісках. 
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М. Барні та К. Банья (Barni & Bagna, 2015, с. 7) спираються на думку, що 

термін лінгвістичний у словосполученні ЛЛ не обмежений усними та 

письмовими аспектами мов, водночас він охоплює складність, багатошаровість 

семіотичних просторів, також людей як авторів, дієвих суб’єктів та користувачів. 

Отже, предметом аналізу ЛЛ є не тільки усне мовлення, яке можна почути на 

вулицях міст, по телебаченню та в Інтернеті, а й ті персони, які його продукують. 

Аналогічне тлумачення ЛЛ запропонував Е. Бен-Рафаель (Ben-Rafael, 

2006, с. 8), за яким ЛЛ «являє собою саму сцену, яка складається з вулиць, кутів, 

площ, парків, будівель, де відбувається суспільне, публічне життя громади». 

Робимо висновок, що ЛЛ має важливе соціально-символічне значення, яке він 

фактично визначає та окреслює, і в такий спосіб слугує емблемою суспільств, 

спільнот та регіонів. Порівняння ЛЛ із мовним гербом громади вказує на 

надзвичайну важливість та значущість цього феномену. Це знак, який обирає 

суспільство і який водночас дуже промовисто вказує на його сутність, на 

культурні та соціальні артефакти. 

Однак ЛЛ не є усталеним явищем, він постійно змінюється. Такий стан 

речей ставить перед дослідниками завдання зафіксувати його динамічну природу. 

А. Павленко (Pavlenko, 2010, с. 133) розглядає ЛЛ не як стан, а як діахронічний 

процес і наголошує на тому, що мета сучасних методів дослідження не може бути 

повністю зрозумілою без розгляду минулого. 

Підсумовуючи наведені вище дефініції, зазначимо, що ЛЛ є складним 

явищем, яке вміщує в себе багатошарову систему мовних, семіотичних, 

культурних та соціологічних явищ. Найпомітніший аспект дослідження – вибір 

мови. Наприклад, в Одесі як у багатонаціональному місті спілкуються 

українською, російською, англійською, польською, французькою мовами тощо. 

Це тільки ті мови, які можна почути та побачити на центральних вулицях міста. 

Сюди додаються засоби репрезентації мов глядачу: рекламні постери, вітрини, 

оголошення, білборди, надписи на будівлях, зроблені мешканцями міста, графіті. 

Надписи можуть бути не тільки на стінах та афішах, а й на асфальті. Зазвичай такі 

звертання є адресними, зробленими для певної людини. Крім того, до ЛЛ 
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належать мовні позначки на рухомих об’єктах: громадському та персональному 

транспорті. На думку Ф. Коулмаса (Coulmas, 2009, с. 23), орієнтири в місті мають 

бути прочитаними, що є визначальною ознакою міського життя. 

Е. Шохамі та Ш. Ваксман наголошують, що дослідження ЛЛ мають 

вміщувати багато аспектів, серед яких «те, що можна побачити, те, що можна 

почути, те, що можна сказати, те, що можна подумати» (Shohamy & Waksman, 

2009, с. 313). Розширюючи цим визначенням межі ЛЛ та включаючи до його 

складу усне та писемне мовлення, символи та знаки, вони роблять поняття ЛЛ 

дуже широким і досить складним для аналізу. 

Часто згадують гіпотезу про те, що правила та положення в ЛЛ 

висвітлюють як статус (використання мови), так і питання планування корпусу 

(форму) (Backhaus, 2005, с. 170). Визначення та порівняння обох типів елементів у 

різних середовищах є першим кроком та одним з основних принципів досліджень 

у галузі фізичного життя суспільства, ЛЛ, пов’язаних з ним засад мовної 

політики, планування та менеджменту мовних стосунків. 

Сучасні студії з ЛЛ досліджують загалом лише ті мовні явища, які людина 

спостерігає на вулицях свого міста. Якщо ж врахувати весь лінгвістичний 

контекст, який можна побачити навколо, то очевидно, що ми бачимо лінгвістичну 

інформацію на екрані телевізора та комп’ютера, тобто навіть у тій царині, де 

панують зображення будь-чого. Та й самі візуальні образи – це носії інформації, 

як і власні назви, які є кластерами інформації, носіями, сповненими конотацій та 

відтінків, такими, що стоять поряд із квінтесенцією культурних та соціальних 

артефактів. 

ЛЛ вбирає в себе мови, за допомогою яких він реалізується, та 

різноманітні символи, якими передано думки, поняття, уяву та відтворення в 

предметних формах образу. Зокрема, він містить багато орієнтирів, знаків, 

показників та добре помітних предметів публічного (громадського) простору, де 

водночас разом існує багато людей. Сам ЛЛ розміщується в середині культурного 

життя суспільства і конструює символічну центральну сферу в спільноті. Люди, 

які йдуть через центр міста, звертають увагу на всі знаки та формують уяву про 
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них. Знаки навіть конкурують за увагу, а автори знаків обирають найбільш влучні 

стратегії для того, щоб налаштувати людину на сприйняття інформації. 

Е. Бен-Рафаель задається питанням, що саме становить собою термін 

громадський (публічний) простір та як можна його визначити. На його думку, 

«громадський простір охоплює будь-яке місце в громаді, общині чи суспільстві, 

яке не є приватною власністю, як-от вулиці, парки чи державні установи» (Ben-

Rafael, 2009, с. 41). Зазвичай пересічна людина може вважати публічним 

простором усе, що перебуває за межами її домівки. Так само до концепції 

публічного простору можна включити те, що називають центром. Це може бути 

декілька центральних вулиць або площ у містах та містечках. «Центр ми 

пропонуємо визначати як те місце, де можна побачити "натовп" (the crowd), коли 

більшість людей не працюють. Саме в цьому сенсі "центральних сфер" (central 

areas) ми тут використовуємо термін публічний простір» (Ben-Rafael, 2009, 

с. 41). Такий центр є осередком культурного та публічного життя, ареною, де 

відбуваються важливі події, явища, факти суспільного буття, місцем, де приватні 

події та персональний досвід змішуються з колективним і визначаються 

реальністю. 

Дослідники ЛЛ стверджують, що «мовні факти, які є орієнтиром 

публічного простору, є соціальними фактами, що пов’язані з більш загальними 

соціальними явищами» (Ben-Rafael, Shohamy, & Barni, 2010, с. XIV). Мова стає 

вказівником для соціуму не тільки в публічному просторі площ та вулиць, також 

вона перетворюється на довкілля та основний засіб існування людини у 

віртуальному просторі. Водночас мова – це те, за допомогою чого людина заявляє 

про себе. 

Звідси постають такі питання: що може бути таким «центром» на 

телебаченні та в Інтернеті? за допомогою чого можна його визначити? чи має 

бути лише один центр? Згідно з нашою позицією, таким «центром» можуть бути 

дуже популярні сайти, форуми, поширені ролики на YouTube, широковживані 

посилання для Інтернету. Для телебачення доречно спиратися на соціологічні 
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дослідження рейтингів каналів та деяких шоу, відомість ведучих та гостей у 

студії. 

На думку багатьох дослідників (Ben-Rafael et al. 2006, с. 10), ЛЛ є 

символічною побудовою громадського простору (виділено автором), адже для 

перехожих він має емблематичне значення, оскільки являє собою оформлення 

(decor), щось схоже на схему декораційних елементів громадського простору. 

Рекламні оголошення, вивіски, борди, меморіальні дощечки, надписи на стінах, 

адреси, графіті, мови, якими вони написані, та люди, які є їхніми авторами, 

можуть бути складниками такого оздоблення публічного простору. 

Громадський простір – це сфера, де стикаються та перемішуються мови, де 

існує конкуренція щодо «моделей мовних преференцій у трьох мовних контекстах 

регіональної мови, національної мови та міжнародної мови» (Backhaus, 2007, 

с. 31). Кожна мова стає суперницею для інших, намагається представити себе в 

найпривабливішому ракурсі та захопити більше фізичного простору, чи то буде 

мова вивісок, мова спілкування чи мова постів в Інтернеті. 

Багато перших розвідок із дослідження ЛЛ було проведено в міських 

середовищах: Брюсселі (Tulp, 1978), Монреалі (Landry & Bourhis, 1997), 

Єрусалимі (Spolsky & Cooper, 1991). Вони окреслили методи дослідження та 

стали орієнтиром, який і досі слугує за взірець для багатьох дослідників ЛЛ. ЛЛ – 

це лінгвістичний міський пейзаж, який спрямований на місто та його мешканців і 

досліджує багатомовні нашарування в соціологічному вимірі багатомовного 

середовища. В сучасному глобалізованому світі люди, які живуть у великих 

населених пунктах, складають соціум, об’єднаний спільністю становища та 

інтересів, і саме він, хоча і складається з різних лінгвістичних верств, визначає 

вигляд та обриси ЛЛ. 

Дослідження, проведені у кварталах Рима, Турина та Мілана (Barni & 

Bagna, 2015, с. 8), свідчать, що основні типи тексту в публічному просторі – це 

комерційні знаки та рекламні плакати, рекламні щити, оголошення, особисті 

повідомлення, графіті, ресторанні меню тощо. Мета науковців полягала в тому, 

щоб простежити, як присутність групи людей у місці дослідження 
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співвідноситься з наявністю їхніх мов у ЛЛ. Цінним для нашого дослідження є 

перелік основних типів тексту публічного простору, адже саме на таких типах ми 

бачимо власні назви, саме вони слугують джерелом інформації, хоча майже 

завжди рекламної. 

Дослідження ЛЛ сягнули не тільки країн Європи. В останні роки зростає 

кількість розвідок зі складу публічних просторів азіатських міст. Зокрема, 

Дж. Лок (Lock, 2003, с. 197) дослідив рекламні оголошення в муніципальних 

залізничних системах Гонконгу й навколо нього. Він виокремив два види 

реклами: на платформах і всередині вагона. Через орієнтацію на читача обидва 

типи оголошень мають різні форми. Оскільки оголошення на платформах мають 

бути видимими для натовпу, коли люди швидко йдуть повз них, але часто 

повністю загороджені цим самим натовпом, їх розташовують у великих 

стандартних лайт-боксах (light boxes) на стінах тунелю навпроти платформи. 

Мета такого типу рекламних оголошень полягає в досягненні найбільшого 

впливу, що має діяти негайно, навально. Здебільшого такі тексти складаються з 

невеликої кількості слів або взагалі без них та зображень чималого розміру, які 

відразу впадають в око завдяки своїй привабливості. Реклама всередині вагонів 

метро є дещо іншою за типом та призначенням. Її розміщують у межах 

стандартних розмірів на внутрішніх стінках вагона над місцями або дверима. Такі 

оголошення часто мають набагато більше мовного тексту, що потребує більше 

уваги від учасників ЛЛ, і менше залежать від привабливих зображень. 

М. Кертін (Curtin, 2009, с. 222) розглядав ЛЛ на Тайвані. У дослідженні 

запропоновано чотири види писемності як систему координат ЛЛ. Аналогічно 

способу задання точок у просторі ЛЛ є комплексом мовних позначок, що 

реалізують метод культурних адрес. У цьому випадку некитайська писемність у 

неофіційних вивісках та боротьба з романізацією в офіційних вивісках виявляють 

зміну кордонів ідентичності себе й нації, оскільки вони обговорюються на (транс) 

місцевому, регіональному та глобальному рівнях. 

Ще один приклад аналізу ЛЛ стосується м. Кишинева. Це двомовний 

мегаполіс, де румунська є найвпливовішою, а російська посідає місце локальної 
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лінгва франка і використовується в багатьох сферах (неформальна демонстрація 

письмової мови, як-от плакати, оголошення). Використання російської мови 

свідчить, що автори та ті, кому вона адресується, достатньою мірою володіють 

нею. Англійська має здебільшого символічну цінність, однак має самобутні 

конотації. Насамперед вона розкриває поняття міжнародності, успіху та орієнтації 

на Захід і загалом використовується для апелювання до мобільних та юних, тих, 

хто хоче емігрувати з країни (Muth & Wolf, 2010). 

Проаналізувавши дослідження ЛЛ, можна виокремити їх найбільш важливі 

аспекти: проблема вибірки знаків та практичні питання, пов’язані з цим поглядом 

(як, чому, де, тощо); окреслення та добір одиниць аналізу; виділення обсягу 

досліджень; розрізнення між знаками «зверху-вниз» та «знизу-вверх» та їх 

категоризація. Також у контексті ЛЛ виокремлюють екологічне відображення. Як 

невід’ємна частина більшого фізичного ландшафту, екологічне відображення 

допомагає створювати й передавати почуття місця, спільноти та стосунки, які 

панують всередині: зв’язок із владою; стосунки, що вказують на 

оскарження/обвинувачення та перемовини (Huebner, 2016, с. 1). 

Часто назви на крамницях та оголошення друкуються англійською мовою. 

У студіях А. Павленко висвітлено таку тенденцію в багатьох колишніх 

радянських суспільствах, зокрема і ЛЛ з українською мовою. Такий тренд 

наявний, на її думку, завдяки символічній функції англійської як мови «престижу, 

інтернаціоналізації, елегантності та міжнародних цінностей», що навіть 

«затьмарює її комунікативну функцію як lingua   franca» (Pavlenko, 2009, с. 258). У 

м. Одесі ми помітили аналогічний тренд, де чітко вирізняється частотне 

використання також французької та італійської мов у назвах кафе та ресторанів. 

Ці випадки так само свідчать про причетність закладу до світу вишуканої кухні та 

тонкого смаку (Steakhouse, meat E wine). Доволі часто трапляються випадки 

транслітерації, яка має створити враження високої якості українського продукту, 

який відповідає міжнародним вимогам або визнаний не тільки в нашій країні 

(Mario’s, Bristol Hotel Odessa). У такий спосіб мови та їх графічні системи 

використовують для того, щоб справити враження вишуканості, витонченості, 
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здобути добру репутацію та громадську оцінку соціальної позиції компанії. Отже, 

ЛЛ є засобом для визначення суспільної вагомості фірм та людей, які в них 

працюють. Це повністю відображається в соціальному капіталі фірми і 

віддзеркалюється в ЛЛ у формі власних назв. 

Згодом ЛЛ сильно розширив предмет дослідження. Уже можна побачити 

дослідження інших різновидів ЛЛ, а не винятково об’єктів міського середовища. 

Тілесний ландшафт (skinscape) (Peck & Stroud, 2015) концентрується на різних 

видах татуювання та відображає так звану тілесну соціолінгвістику, яка 

зосереджується на культурних особливостях бачення себе та свого тіла в соціумі. 

Так, змінюючи фокус зі слова на середовище, дослідники роблять розвідку в 

царину пахощів, ландшафт запахів (smellscape) (Pennycook & Otsuji, 2015). 

Аналізують також мінливі ЛЛ, як-от мовний рельєф політичної кампанії (Anjali, 

2017), ЛЛ рухомий та швидкоплинний, що складається з написів на футболках 

(Caldwell, 2017). До того ж певні студії зосереджуються на науковому визначенні 

ЛЛ пам’ятників через їх розміщення та ідею, яку вони містять (Huebner & 

Phoocharoensil, 2017), тут присутнє синтетичне бачення культурних та соціальних 

аспектів. Спробу вивчення наглядацьких ландшафтів (surveillant landscapes), які 

реалізуються через технології охорони, тобто сигнали тривоги, камери 

спостереження тощо, здійснив Р. Джоунс (Jones, 2017). Є також нові напрями в 

дослідженні ЛЛ протестів (Seals, 2011): дослідниця запропонувала 

послуговуватися терміном ландшафт незгоди (landscape of dissent). Розвідка в 

мовленнєве оточення мікробіологічної лабораторії (Hanauer, 2009) розкрила 

сутність ЛЛ із нового аспекту, визначивши професійну ідентичність науковців за 

робочим простором та його організацією. Продовжується розвиток питання про 

ознаки міського ландшафту (cityscape) у протиставленні до сільського 

ландшафту (ruralscape) (Muth, 2015). Також перспективу в дослідженнях 

відкриває підхід, за яким одиниця аналізу стає ландшафтом, тобто все можна 

побачити єдиною панорамою (Marten et al., 2012). 

Графіті розглядають як трансгресивну міську семіотику, графіті – це 

простір, назви та стиль. У дослідженнях феномену графіті йдеться про місце, 
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гордість, непокору та виділення поміж інших (Pennycook, 2009, с. 302). Зазвичай 

графіті різко виділяється на тлі міського ЛЛ. Різниця між графіті та іншими 

видами публічних знаків полягає в тому, що воно майже завжди розглядається як 

«трансгресивне для того, щоб розмістити духовне, художнє, соціально піднесене 

повідомлення в місцях, де візуальний семіозис заборонений» (Scollon and Scollon, 

2003, с. 149). Графіті як акт трансгресії – це перетин межі соціальних 

домовленостей (у випадку ЛЛ щодо заборони на написи на стінах будинків), що в 

деяких випадках стає порушенням не етичних правил, а громадських. 

Найчастіше головним завданням дослідників ЛЛ є його соціальний та 

культурний складник. Ця сукупність матеріальних та духовних цінностей 

визначає лінгвістичну сферу, семіотичне середовище міста та лінгвістичне 

різноманіття на соціальній основі громади. 

Результати розвідок із ЛЛ засвідчують нерозривний зв’язок мови з 

багатьма аспектами життя людини і в культурному вимірі (мовні стосунки та 

мовна політика, явище багатомовності, квестії співвідношення мови та релігії, 

систематизація та категоризація культурних артефактів), і в повсякденному 

(позиціонування свого статусу, ставлення до влади, права людини та право 

власності, питання ідентичності тощо). 

 

 

1.2. Сутність онімного ландшафту 

 

Із моменту впровадження поняття ЛЛ у термінологію лінгвістики багато 

розвідок було зроблено в цьому напрямі, і, як зазначено вище, чимало з них 

розширили сутність ЛЛ. Певні компоненти ландшафту в таких студіях є 

онімними, однак поки що немає повністю ономастичних розвідок (принаймні з 

тих, що нам відомі). Більшість із них охоплюють компонент onomastic, але 

розглянута інформація – це лише назви вулиць (за українською термінологією – 

урбаноніми) та назви крамниць (ергоніми). Онімний компонент вміщує в себе 

лише урбаноніми та ергоніми, які спостерігали дослідники. Ці категорії власних 
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назв розглядалися нерозривно з іншими компонентами ЛЛ. І хоча саме їх 

найчастіше можна побачити на вулицях міст, там вони є компонентами ЛЛ, 

одиницями навколишнього простору, плакатів, написів, оголошень, вивісок. 

Такий підхід до дослідження є природним та очікуваним, адже сама ідея 

рекламних оголошень – привертати увагу покупців, переконувати їх придбати 

товари або відвідати певні місця та акції. У рекламній сфері панують назви 

торговельних марок, починаючи від локальних бізнесів (Пузата Хата, Львівська 

майстерня шоколаду) до транснаціональних (Coca-Cola, Nivea, McDonalds). 

Унаслідок порівняння різноманітних студій із ЛЛ було виявлено, що 

власні назви неабияк сприяють явищу багатомовності (Edelman, 2010, с. 79). Коли 

в дані з нідерландської мови були включені власні назви, частка англійської та 

інших мов у вибірці стала набагато більшою, ніж у випадку виключення. Власні 

імена в ЛЛ часто реалізуються за допомогою коду та графіки іноземної мови. 

Завдяки їхній конотації перехожий не забуватиме про ці власні назви, адже вони 

займають помітне місце в ЛЛ. 

Коли ведуть мову про ЛЛ, то найчастіше спадає на думку вуличний 

простір, однак не лише громадський простір міста є джерелом інформації та 

власних назв. Людей оточують назви не лише на вулиці, а й в Інтернеті, на 

телебаченні, вдома – вони на придбаних товарах, в іменах рідних людей, кличках 

свійських улюбленців, назвах книжок, журналів. Оніми можна зустріти у сфері 

планів щодо майбутнього, де можуть бути назви фільму, спектаклю, який 

бажаємо відвідати, контакти зі знайомими тощо; на роботі, де є й ергономічний 

складник (назви установ, документів), й антропонімічний (колеги), й інші, більш 

рідкісні класи онімів. Усі ці назви становлять частину соціокультурного 

ландшафту, однак їх кількість дуже велика, і користування методикою лише ЛЛ 

виключає багато аспектів дослідження саме власних назв. Отже, ми вважаємо, що 

необхідно уточнити термінологічне поняття онімний ландшафт (ОЛ), що може 

об’єднати сукупність усіх розрядів власних назв, які нас оточують, існують у 

пам’яті та соціальному довкіллі й використовуються людиною або суспільством у 

певний проміжок часу. Концепція ОЛ  ґрунтується на когнітивному принципі 
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реалізації ментальної моделі фігура/фон. Конекція когнітивних понять фігура/фон 

актуалізується за принципом абстрактної перцепції за участю фокусу соціальної 

уваги. Оптимізація інформації сприяє формуванню динамічної структури, де 

відбивається дуалістичність репрезентації процедурних знань у контексті 

фокусування фігурою (найвідомішими онімами) фону (сукупності інших онімів). 

ОЛ людини – це онімний компонент мовної свідомості, або, за 

визначенням І. О. Голубовської, національно-мовної картини світу (або НКМС), 

що «є вираженим засобами певної мови світовідчуттям і світорозумінням етносу, 

вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом навколишнього світу й себе 

самого в цьому світі» (Голубовська, 2004, с. 6). ОЛ є одним з аспектів знань, 

життєвого досвіду, пізнання навколишнього простору, що відображається в 

НКМС. Інформація на основі відчутого досвіду категоризується та 

концептуалізується, далі за допомогою мовлення її можна реалізувати та донести 

наше світосприйняття до інших членів соціуму. 

Погляд на те, що ЛЛ змінюється, відчувається як важлива частина дуже 

рухливого соціального семіотичного процесу ідентифікації (Curtin, 2009, с. 234), 

може бути актуальним і для ОЛ. У такий спосіб концептуальне підґрунтя ОЛ 

може виходити далеко за межі фізичного контексту у сферу політики місця 

(politics of place), галузі, яка продовжує розвиватися як процес смислового 

ментального наповнення місця на глобальному, національному, регіональному та 

місцевих рівнях. Власні назви, що конструюють ОЛ, виконують роль символів, а 

отже, знаків, і у такий спосіб стають об’єктом соціальної семіотичної дії 

визначення ідентичності будь-якої громади. 

Знаки можна розглядати як результат процесу, який охоплює декількох 

учасників: ініціатора або власника знаку, того, хто зробив знак, та читача 

(Spolsky, 2009, с. 31). До того ж існує важлива четверта сторона, мається на увазі 

модель «вершина» (top) у «зверху донизу» (top-down), – це державний механізм 

управління мовою, будь-то національний чи місцевий уряд або, можливо, 

релігійний чи етнічний авторитет, який визначає характер політики вибору мови. 

Такі знаки є продуктами комплексних дій для регулювання мовних стосунків та 
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поштовху розвитку мовної ситуації в певному напрямі. Багато знаків містять 

оніми або онімні компоненти, що також робить їх суб’єктами мовної політики, 

яка водночас є продуктом суспільного дискурсу, інтелектуальним результатом 

функціонування соціуму. 

Як зазначає Л. Едельман (Edelman, 2010, с. 123), знаки з лише власними 

іменами лінгвістично більш різноманітні й частіше містять інші мови, крім 

превалюючої мови ЛЛ, а також інший текст. Цей висновок свідчить, що імена 

(магазинні і фірмові назви) використовують як відображення ідентичності. 

Ідеться про мовну, і звідси й етнічну ідентичність. Однак ми би хотіли 

сконцентруватися на онімній ідентичності, інструментом дослідження якої міг би 

стати ОЛ. Незважаючи на те, що загальна логіка ідентичності як «справжнього 

самоврядування» передбачає стабільний предмет у стабільному світі, ідентичність 

виникає в «процесі ідентифікації... що трапляється згодом, це ніколи не є 

абсолютно стабільним, що підпорядковане п’єсі історії та п’єсі різниці» (Hall, 

1999, с. 300–301). Композиція ідентичності реалізується через індексичні 

властивості різноманітних мовних форм, що є повною мірою ідеологічним 

механізмом. Система ідентичності проявляється через ідеологічно насичені 

позначки, імплікатури, позиції, стилі або лінгвістичні структури та системи 

(Bucholtz and Hall, 2004). ОЛ як частина життя соціуму відіграє неабияку роль у 

реалізації ідентичності. Власні назви – це промовисті маркери, які чітко 

визначають, що ми ідентифікуємо і як саме це робимо. Тут актуалізуються 

параметри розпізнавання за позицією «свій – чужий» та вкорінення самості в 

системі координат, що задає час та місце. 

У кожному міському середовищі існує безліч письмових повідомлень, які 

публіка може роздивлятися або бачити мимохідь (Backhaus, 2007, с. 1): офісні та 

магазинні вивіски, рекламні щити та неонові реклами, знаки дорожнього руху, 

топографічна інформація та мапи районів, екстрені орієнтири та постери 

політичних кампаній, написи на камені та загадковий графіті-дискурс. У 

публічному просторі об’єднано різні мови, стилі й призначення написів, загальна 

кількість яких є ЛЛ місця. Кожний загальнодоступний текст містить хоча б одну 
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власну назву й щодо торговельних компаній взагалі є тільки онімом. Таке 

розмаїте інформаційне поле відображається в ОЛ і зумовлює його склад та 

характеристики, адже онімний ландшафт – це власні назви, які нас оточують 

фізично (вулиці, назви торговельних знаків, продуктів та фірм, почесні дошки та 

пам’ятні таблички, оголошення) і містяться в нашій мові (у пареміях, висловах, 

порівняннях), в нашій культурі. Можливо, ми не вживаємо їх щодня, але вони є в 

нашому словниковому інвентарі, у його активному шарі. Власні назви мають 

практичну функцію: вони передають інформацію, тому їх ефект має бути 

максимальним, щоб якнайшвидше досягати очікуваних адресатів. 

Серед ОЛ міст та інтернет-просторів існує багато транслітерованих 

власних назв, які є трансгресивними знаками. Вчені визначають ці знаки як такі, 

що «порушують угоди щодо вибору розташування» (Scollon   and  Scollon,  2003, 

с. 22–23), тобто мають нестандартний шрифт, художнє оздоблення, вибір мовних 

засобів. Багато власних назв, що позначають назви компаній та підприємств, є 

логотипами та захищені авторським правом. У той самий час люди мають їх 

впізнавати та звертати увагу, отже, такі знаки мають бути нешаблонними, 

самобутніми, відображати свіжу концепцію. Цей термін для знаків використовує 

й А. Павленко, яка стверджує, що вони порушують чи руйнують офіційні норми 

під час вибору шрифту або мови (Pavlenko, 2009, с. 264). 

Г. Келлі-Голмс вважає, що іноземні мови використовують в європейській 

рекламі не за їхню комунікативну функцію, а за символічну цінність: «неважливо, 

чи реципієнт розуміє іноземні слова в рекламі, якщо вона викликає культурні 

стереотипи країни, з якою пов’язана мова» (Kelly-Holmes, 2000, с. 67). На нашу 

думку, схожа ситуація й у нашій країні. Так, С. В. Насакіна досліджувала назви 

ліків у рекламному дискурсі (Насакіна, 2017) та дійшла висновку, що довіра 

споживача до ліків збільшується, якщо країнами виробниками є США та Велика 

Британія. Ми такий стан речей тісно пов’язуємо з престижем англійської мови, 

отже, англомовні або транслітеровані власні назви більш помітні в ОЛ та мають 

ауру престижу і добру репутацію. 
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Студії з впливу англомовної реклами на французький ринок (Martin, 2006, 

с. 1) свідчать, що незвичайні, екзотичні іноземні зображення, які належать до 

іншої культури, використовують для покращення настрою, притягнення уваги 

та/або для того, щоб певний бренд інтенсивніше проявлявся серед інших. Так 

діють англомовні власні назви на українського споживача, що певним чином 

формує його онімну ідентичність: вони посідають важливе місце у свідомості, 

довше не забуваються та більш помітно впливають на формування ОЛ. 

Попри захоплення екзотичними пейзажами та погляд на культури світу 

через ретельно продуманий дискурс реклами, медіааудиторії також заохочуються 

залишатися на поверхні, інтерпретуючи ці образи через власну культурну лінзу, 

сприймаючи їх крізь призму своєї етнічної цивілізаційної парадигми. Людина 

оцінює нову інформацію, використовуючи вже надбані знання та досвід, отже, 

створюється новий концепт зі свіжими, сьогоденними конотаціями. Однак 

завдяки своїй «чужості» такі зображення є дуже ефективним способом залучення 

уваги та розважальної аудиторії під час створення певних позитивних асоціацій 

продукту (Martin, 2006, с. 2). У такий спосіб власні назви набувають бажаних 

приємних властивостей, приємних ознак. Незвичність емотивно-асоціативного 

шлейфа апелює до ідеального образу як до уяви про найвищу досконалість, що і 

створює позитивний образ. Ментальний лексикон містить уявлення, що 

ґрунтуються на онімному сегменті НКМС, а також асоціативну та емоційну 

інформацію, яка й відображається в ОЛ. 

Система координат ОЛ має лінгвістичні, культурні, соціальні та 

психологічні параметри. Для аналізу такого багатошарового та багатовимірного 

явища потрібно спиратися на реалії соціуму, які актуалізуються за допомогою 

онімної ідентичності. ОЛ охоплює власні назви, що належать матеріальному, 

предметному світу і через мову вплітаються в культуру. Він ґрунтується на 

соціальних конвенціях, витоки яких – у патернах колективної поведінки. 

Соціальні конвенції реалізуються спонтанно у великих популяціях і продукують 

спільні схеми поведінки та переконань (Centola & Baronchelli, 2015, с. 1993). 

Активний шар ОЛ формують аспекти центру уваги публічного простору в процесі 
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виокремлення соціальних конвенцій, які реалізуються колективною пам’яттю за 

механізмом культурної схеми фігура/фон.  

На думку деяких дослідників, ЛЛ відіграє вирішальну роль у побудові 

мовної ідентичності (Dal Negro, 2009, с. 215). Певний ступінь участі 

простежується і у власних назвах з ОЛ, вони, як найяскравіші маркери, мають 

неабиякий вплив на людину, яка сприймає інформацію. Онімна ідентичність 

формується мовою та навколишнім середовищем, в якому найпомітнішим явищем 

є реклама. 

У світі реклами багато елементів відображають певне бачення світу, 

створюючи сприятливу атмосферу для продажу мрій та ідей (Martin, 2006, с. 124). 

Позитивна обстановка, гарний настрій людей – ось що супроводжує назви марок 

товарів у рекламі. Споживацьке розпізнавання брендів – це витончена, соціально 

складна форма уявного підвищення соціального статусу, яка заміняє членство в 

організаціях, що підтримують такий підйом насправді (Danesi, 2011, с. 178). 

Такого ефекту бажають досягти власні назви українського ОЛ, особливо написані 

англійською мовою. Як зазначив В. Лендор, «продукти виробляються на фабриці; 

бренди створюються в розумі» (Wealleans, 2010). Вони ніби створюють 

значеннєві коди для продуктів, наповнюють і визначають ОЛ і водночас – онімну 

ідентичність. 

У власних назвах українського ОЛ багато компонентів англійської мови. 

А. Павленко (Pavlenko, 2009, с. 258) на основі своїх досліджень ЛЛ дійшла 

висновку, що символічна функція англійської мови є промінентною. За 

Ф. С. Бацевичем, символічна функція «стає основою формування неповторної 

концептосфери в межах ідіоетнічних мов» (Бацевич, 2008, с. 99). Тут англійська 

виступає не як усний допоміжний засіб міжетнічного спілкування або засіб для 

спілкування між носіями різних мов в умовах обмежених соціальних контактів, а 

як механізм, що утворює узагальнений колективний досвід етносу та його онімну 

ідентичність. Мова стає комплексним явищем, яке містить безліч символів, що 

ґрунтуються на культурних надбаннях людства, отже, мова сама собою 

перетворюється на символ-кластер. 
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Ще одна думка, що підтверджує бачення статусу англійської в Україні, 

висловлена О. Бевер (Bever, 2010, с. 46). Англійську вона визначає як маркер 

інновацій та престижу. Суспільна оцінка цієї мови свідчить про її вплив, повагу 

до неї та дещо ідеалізований образ. Вона тісно пов’язана з поняттями відкритих 

кордонів, міжмовних та міжкультурних зв’язків, західним світом, а звідси – і з 

можливостями, сприятливими умовами розвитку, засвоєнням соціальних 

цінностей. Дослідниця зазначає, що три мови співіснують на різних рівнях 

дискурсу: назви національних і міжнародних продуктів, а також місцеві знаки, які 

звертаються до потенційного працівника. Український контекст пострадянського 

простору збільшив сферу та масштаб явища мовного спілкування, пропонуючи 

«український трилінгвізм» із трьома контактуючими мовами: українською, 

російською та англійською. Накладання просторів української, російської та 

англійської мов робить Україну унікальною: з конкуруючими та співіснуючими 

ідеологіями глобалізації, локальною фрагментацією, націоналістичними 

тенденціями та національною єдністю (Bever, 2010, с. 50). Спостереження за 

українським ОЛ віддзеркалюють таке розмаїття в онімному сегменті української 

НКМС: у словнику власних назв, зібраних на вулиці Дерибасівській у 2013–2014 

роках, 42% складають власні назви англійської мовою або україномовні, 

відтворені латинкою. 

Послуговуючись англійською як лінгва франка, багато країн стикаються з 

явищем «інтернаціонального білінгвізму» (Fishman, 1977, с. 330), фактичною 

двомовністю в середині суспільства, співіснуванням рідної мови та англійської. 

Зазвичай англійська присутня в ОЛ у вигляді світових брендів та як мова 

спілкування в Інтернеті. Отже, англійська стає «імпортованою мовою» (Fishman, 

1977, с. 331). 

У своєму дослідженні ЛЛ м. Запоріжжя А. Павленко виокремила три типи 

знаків: офіційні вивіски, тобто знаки, розміщені владою (наприклад, вуличні 

знаки), комерційні вивіски, тобто знаки, які використовують комерційні 

підприємства (наприклад, магазинні вивіски), та приватні вивіски, тобто знаки, 

розміщені в публічних місцях окремими особами (наприклад, графіті або 
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надгробні камені) (Pavlenko, 2010, с. 134). Такий розподіл можна поширити й на 

ОЛ, коли фокусом стає текст та контекст, у яких ми знаходимо власну назву. У 

дослідженнях інтернет-повідомлень також варто послуговуватися такою 

класифікацією. Основним масивом, на нашу думку, будуть знаки, породжені та 

розміщені людьми як коментарі в соцмережах або запити у пошукових сервісах. 

Присутність, представництво в ЛЛ потенційно, хоча й побічно впливає на 

ступінь політичної, соціальної чи навіть економічної могутності 

етнолінгвістичних груп у певному суспільстві (Trumper-Hecht, 2009, с. 250). 

Власні назви в такому контексті стають особливо яскравими та помітними 

маркерами. ОЛ та ЛЛ – це конструкти публічного простору, де за центральну 

позицію конкурують етнолінгвістичні групи, де проявляють себе соціальні групи, 

де роблять себе помітними представники культурних течій та яскраві 

індивідуальності. 

Студії з ЛЛ фокусуються на питаннях, для кого все було написане та хто 

може це зрозуміти. Завдання ОЛ схожі, але фокусом є оніми та їхні 

характеристики: яку роль відіграють власні назви в публічному просторі, як саме 

вони взаємодіють з іншими частинами текстів, як охарактеризувати ступінь їх 

помітності та впливу на публіку, як використання власних назв впливає на 

сприйняття змісту написів. Власні назви вирізняються великим смисловим 

навантаженням, їх вважають лінгвокультурним концептом, умовною ментальною 

одиницею, спрямованою на комплексне дослідження мови, свідомості й культури 

(Карасик  & Слышкин, 2003, с. 50). Такі універсалії, як оніми, місять цілий 

кластер значень і також є культурними артефактами. Вони відображають способи 

мислення та набутий соціальний досвід, слугуючи чинниками, що впливають на 

колективну ідентичність. 

Водночас, на думку Л. Едельман (Edelman, 2009, с. 144), властивість 

власних назв полягає не в передачі фактичної інформації. Їх використовують для 

того, щоб звертатися, апелювати до емоційної складової особистості. Їхньою 

найважливішою ознакою є конотативний аспект. У когнітивній парадигмі 

чуттєвий досвід як природна частина пізнання індивіда та соціуму належить до 
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процесів психічного розвитку. Інакше кажучи, для деяких власних назв супутнє 

емоційно-експресивне забарвлення, громадська важливість та історична сутність 

важливіші, ніж позначення. 

Деякі дослідники (Leeman & Modan, 2010) наголошують, що під час 

вивчення ЛЛ не слід обмежуватися підрахунком мов, наявних в обраних для 

вивчення місцях. Цей підхід доречний і для дослідження й аналізу ОЛ, де можна 

послуговуватися розширенням методик аналізу для охоплення соціальних акторів, 

які формують або використовують ландшафт, та чинників, які сприяли його 

формуванню упродовж певного часу. Тут ОЛ буде розглядатися як сукупність, 

єдине ціле, що зв’язує та пояснює динаміку й стан пропріальних одиниць в 

обраний період. Можна буде відстежити та розшифрувати умови, обставини та 

рушійні сили, які формують ОЛ. 

За переконанням Д. Гентнер та Л. Бородицьки (Gentner & Boroditsky, 2001, 

с. 216), лексичні концепти відкритого класу (open class lexical concepts), до яких 

належать власні назви, демонструють «когнітивне панування» (cognitive 

dominance). Його досягають завдяки тому, що ідея стає найважливішою серед 

інших схожих. Водночас концепти замкнутого класу (closed class concepts) 

виявляють «мовне домінування» (linguistic dominance), тобто їх використання 

вирішальне і мовленні. 

Лексичні концепти пов’язані з прототиповими формами відкритого класу. 

Вони автономні, незалежні, отже, отримують свої посилання самостійно від мови, 

тобто від світу, у той час коли прототипні лексичні концепти, пов’язані з формами 

закритого класу або реляційними, отримують свої посилання від мови. Крім того, 

форма є домінуючою когнітивно (автономною) чи лінгвістично (залежною) 

залежно від її рівня та ступеня (Evans, 2006, с. 349). Власні назви як одиниці 

відкритого класу мають таку інформаційну характеристику: лексичні концепти 

відкритого класу створюють умови для реалізації більш повних, докладних 

інформаційних властивостей. Когнітивне домінування концептів відкритого класу 

втілюється в такий спосіб: концепти виникають зі сфери сприйняття, емоційного 

та чуттєвого сприймання зовнішньої дійсності і просто називаються, 
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визначаються та характеризуються мовою. Концепти відкритого класу, 

реалізовані у власних назвах, перебувають у царині перцептивної когніції, а 

об’єкти та явища, які вони позначають, можуть набути деяких особливих ознак, 

стати індивідуалізованими, на основі досвіду перцепції, безпосереднього 

відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності органами чуття. Важливою 

ознакою стає наявність інформації або досвіду, пов’язаного будь-яким чином із 

власною назвою, без яких вона перетворюється на пустий знак.  

Систему класифікації знаків, що ґрунтується на просторово-темпоральній 

характеристиці, запропонували Дж. Блумерт та І. Малі (Blommaert & Maly, 2014). 

Так, вони керуються баченням, що всі знаки ЛЛ можна проаналізувати, дивлячись 

на три «осі»:  

(i) знаки, які вказують на минуле, їхнє походження та способи 

виробництва;  

(ii) знаки, що вказують на майбутнє, на їх очікувану аудиторію та бажане 

розуміння. Знаки завжди є пролептичними, оскільки стосуються конкретних 

адресатів та аудиторій із певними наслідками. Так, знак «Не курити» призначений 

спеціально для курців та має на меті запобігти курінню; 

(iii) знаки, які вказують на теперішнє через «розміщення» (Scollon & 

Scollon, 2003): їх розташування не є випадковим, як і їхнє «синтагматичне» 

положення щодо інших ознак.  

Власні назви ОЛ також можна класифікувати за допомогою системи 

координат, яка вказує на відомості щодо місцезнаходження в інтернет-вимірі: на 

сайті, форумі, у стрічці обговорення. На минуле вказують назви з великою 

історією, багатими конотаціями і ті, що викликають спогади та почуття. На 

теперішнє – ті, що перебувають на піку популярності. На майбутнє – 

експерименти зі створення чогось нового та швидкі меми. 

Мова розглядають як матеріалізовану форму ідеології, мову інвестовано в 

ідеологію. Мова та всі її складові вкладено в систему поглядів, що охоплює 

сукупність філософських, соціальних, релігійних і мистецьких категорій. 

Світогляд будь-якої групи формується за допомогою мови і водночас 
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відображається в багатьох соціальних змінах, адже він особливо впливає на 

прийняття рішень та дії. Знаки, які можна побачити в ландшафті, не лише 

індексують ідеологію, а й виконують її, тому взаємодія з ними може призвести до 

здобуття певних ідеологічних соціальних практик деякими особами (Sloboda, 

2008, с. 176). На думку Н. Фейрклафа, лінгвістичні явища є соціальними та 

соціальні явища є лінгвістичними (Fairclough, 1995, с. 19), отже, двояка 

спорідненість і вплив мови на соціальні явища та навпаки вбачається важливим 

аспектом у разі дослідження ОЛ. Як власні назви формують ОЛ, залежить від 

суспільства. Це відображається у взаємозв’язках мови, влади та суспільства, 

ідеології та соціокультурного контексту і відповідає «ширшій концепції» тексту, 

де текст може бути репрезентований усним або письмовим дискурсом, 

культурними артефактами або іншими виявами багатьох форм. 

Г. Кресс і Т. Ван Лювен (Kress & Van Leeuwen, 1998, с. 188) наголошують, 

що початком для аналізу значення, яке створюється за допомогою фізичного 

позиціонування, порядку та місця розміщення тексту, є три означуючі системи. 

Граматика візуального дизайну спирається на твердження, що ці три системи 

структурують текст, щоб об’єднати різні елементи сторінки (наприклад, світлини, 

заголовки, блоки тексту) в єдине й цілеспрямоване ціле. Отже, розміщення 

елементів дизайну та лексичних елементів працюють разом та створюють ЛЛ. 

Якщо власні назви вважати лексичними маркерами, що виділяються з тексту, то 

такі три системи створюють ОЛ. 

На думку Т. Х’юбнера (Huebner, 2009, с. 76), із трьох означаючих 

(signifying) систем, які структурують текст, інформаційна цінність найбільш 

яскраво виявляється в лінгвістичній. Оскільки це стосується прагматичної різниці 

між існуючим та новим, ідеальним і реальним, центральним і допоміжним. 

Площина ОЛ не тільки лінгвістична, а й культурна, соціальна та 

психологічна. Вона охоплює власні назви, які нас оточують фізично (вулиці, 

назви торговельних знаків, продуктів та фірм) і є в нашій мові (у пареміях, 

висловах, порівняннях), нашій культурі. 
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ЛЛ розглядається не лише як простий показник соціальних відносин та 

стосунків. Він мотивує нашу взаємодію з довкіллям (Sloboda, 2009, с. 175). 

Взаємний вплив частинок ОЛ та ЛЛ зумовлює їхню динамічність та 

взаємопроникнення. 

ЛЛ не протиставляється ОЛ у нашому дослідженні, швидше, ОЛ та ЛЛ 

перетинаються, у них є суміжні, прилеглі галузі дослідження, деякі явища взагалі 

збігаються, як-от вивіски, назви фірм та вулиць. Ми виокремлюємо власні назви з 

мовного матеріалу (Щерба, 1974), де йдеться про сукупність усього, що мовиться 

та розуміється в певній обстановці в певну епоху життя суспільної групи. 

ОЛ є частиною ЛЛ і водночас ширшим за це поняття, оскільки містить 

власні назви не тільки публічної сфери, а й оніми з приватного життя. Власні 

назви слугують своєрідними індикаторами вподобань людей у певний проміжок 

часу, на які впливає мода, погляди, порядок денний, суспільне життя. Це 

омовлена актуалізація онімного компонента етнічної свідомості. Мовні 

універсалії, які реалізують структурні зв’язки онімного ландшафтування, стають 

частиною НМКС. 

ОЛ – це культурний маркер, який розказує про розвиток мовних явищ 

одночасно з іншими системами людського життя. 

 

 

1.3 Онімний ландшафт серед інших конструктів 

 

Завдання ономастики як галузі мовознавства охоплюють дослідження 

природи онімів, їх функціонування в суспільстві, питання термінологічного 

інвентарю, історичний аспект дослідження, літературний погляд на вивчення 

тощо. У термінологічній системі ономастики вже існують терміни онімний 

простір, онімне поле. 

Зокрема, В. І. Супрун визначає онімний простір як сукупність усіх 

власних назв як таку, невідповідно до її внутрішньої організації, і наводить ще 

один термін – онімне поле. Онімне поле припускає наявність системно-
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структурних відношень та зв’язків, «є впорядкованою, ієрархованою сукупністю 

його складових» (Супрун, 2000, с. 12). Тобто онімний простір не можна вважати 

будь-якою структурою, це загальна кількість власних назв, чисельність яких дуже 

складно встановити через їх величезний обсяг. Концепція онімного поля на 

противагу онімному простору вимагає чіткої структурації, що ґрунтується на 

вертикальних зв’язках, де кожен елемент нижчого порядку залежить від елементу 

вищого порядку. 

У словнику Н. В. Подольської знаходимо тільки термін онімне поле. Його 

дефініція вказує, що онімне поле вміщує оніми певного класу, та їхнє наповнення 

залежить від об’єктів, які ономатизуються певним народом у певний час 

(Подольська, 1988, с. 95). Тут бачимо подібність до визначення В. І. Супруна, 

онімне поле – це структура, що ґрунтується на критеріях добору власних назв за 

належністю до єдиного класу. Отже, його організація має бути ригідною, чіткою 

та незмінною. Відмінність ОЛ від поля в тому, що не науковець відбирає оніми до 

його складу, а саме суспільство надає перевагу певним онімам у світі, що 

розвивається, згідно з культурними передумовами. 

Учений Д. Г. Бучко в словнику 2012 року визначив онімне поле (Бучко & 

Ткачова, 2012) як частину онімного простору, яка охоплює власні назви 

конкретних моделей і типів. Нижче він зазначив, що онімний простір – «це 

сукупність власних назв усіх класів, уживаних у мові певного народу в 

конкретний історичний період для називання реальних, гіпотетичних і 

фантастичних об’єктів» (Бучко, 2012, с. 136). Бачення онімного поля як частини 

онімного простору допомагає краще розкрити сутність цих двох термінів. Однак і 

тут визначення онімного простору дає підстави стверджувати, що таку структуру, 

як онімний простір, дуже важко, якщо взагалі можливо, описати й дослідити. 

Отже, онімний простір залишається більше теоретичним конструктом. 

Онімне поле є структурованим та вміщує оніми лише певного класу. Через 

таку структурованість, сталий взаємозв’язок компонентів і належність елементів 

до чіткої ієрархічної системи онімне поле не може бути використане в нашій 

роботі як головна одиниця дослідження. Онімний простір – це сукупність усіх 
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класів назв мови певного періоду. Запропонований нами термін онімний 

ландшафт не є сукупністю вищезгаданих явищ. ОЛ містить власні назви різних 

класів, які вживають носії певної мови. Але йдеться не про всі власні назви, а про 

активний шар лексикону, тобто найбільш розповсюджені оніми в певний 

історичний період, які реалізуються в контексті когнітивної схематизації світу в 

руслі моделі фігура/фон. Фігурами виступають найбільш суспільно та культурно 

значимі власні назви, органічно вплетені у фон соціального та культурного 

контексту на певному етапі розвитку етнічної спільноти. Актуалізація когнітивної 

моделі передбачає використання терміна «онімний простір» як конструкта, що 

характеризується неструктурованістю, необмеженою протяжністю та відсутністю 

реалізації когнітивної схематизації. 

Складовими одиницями ОЛ є оніми, які утворюють культурний універсум 

етносу, існують у пам’яті та соціальному довкіллі суспільства в певному 

історичному контексті. Онімний ландшафт – це омовлена актуалізація онімного 

компонента етнічної свідомості. Мовні універсалії, які реалізують структурні 

зв’язки онімного ландшафтування, стають частиною НМКС. ОЛ є комплексною 

сферою знань, оскільки вона, як і ЛЛ, «характеризується своєю динамікою, 

залежить від характеру її мовного, соціального, культурного та політичного 

контексту» (Ben-Rafael et al., 2010, с. XII). Хоча студії з ЛЛ стали важливим 

прошарком наших знань про суспільну багатомовність, предметом ОЛ є 

насамперед власні назви у їх зв’язку із середовищем, яке вказує на ідентичність і, 

звідси, на вибір таких знакових понять, як власні назви, на культурне, суспільне 

та інтимне оточення, слугує інструментом окреслення загальномовних онімічних 

фреймів, онімної ідентичності та онімних полів. Структурні особливості 

конструкції та розподілу ОЛ ґрунтуються на асоціативних та емоційно-оцінних 

зв’язках ментального буття власних назв у культурній парадигмі. 

Ще одну структуру ономастикону пропонує О. Ю. Карпенко 

(Карпенко О. Ю., 2007, с. 7) – онімічний фрейм, який буває загальномовним та 

індивідуальним. Різниця між першим та другим видом полягає в тому, що перший 

охоплює дуже багато власних назв, має етноцентричну структуру і значно більшу 
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усталеність. Саме відштовхуючись від етнічної самоідентифікації, соціальні 

актори формують загальномовний онімічний фрейм, спираючись на власні звичаї 

та традиції. У структурі загальномовного фрейму виокремлюється ядро та 

периферія. За опінією О. Ю. Карпенко (Карпенко О. Ю., 2006, с. 185), оніми, 

відомі більшості носіїв мови, складають ядро загальномовного онімічного 

фрейму, яке містить власні назви, популярні, знайомі багатьом, та множину 

варіантів цих власних назв. Можна сказати, що периферію складають оніми, 

відомі меншості носіїв мови, невеликим групам, закритим спільнотам (наприклад, 

фанатським). Оніми, популярні серед спільнот, що не є надто численними або 

поширеними, є віддаленими від колективної свідомості й, отже, замкненими на 

самих себе в окремому колі соціальної групи. 

О. Ю. Карпенко розподіляє онімні концепти за типами денотатів на дев’ять 

фреймів: антропонімічний, топонімічний, теонімічний, ергонімічний, 

зоонімічний, космонімічний, хрононімічний, хрематонімічний та ідеонімічний. 

Онімний фрейм містить додаткову інформацію щодо організації знань, які 

виходять за межі мови, мають культурну складову, схематизацію досвіду та 

когнітивні механізми мислення. Особливості структури онімічного фрейму 

полягають у пов’язаній із ним інформації, де наявні культурні норми та 

референції й соціальні впливи, які їх категоризують. Уже зроблено розвідки в цих 

напрямах: досліджено ергонімічний (Дідур, 2014), зоонімічний (Долбіна, 2014), 

хрононімічний (Неклесова, 2010), хрематонімічний (Ткаченко, 2012), 

ідеонімічний (Карпенко М. Ю., 2016, Насакіна, 2014), прагматонімічний (Біла, 

2018), космонімічний (Полянічко, 2018) фрейми. 

Ось які характеристики має загальномовний антропонімічний фрейм: він є 

сукупністю всіх індивідуальних антропонімічних фреймів (Карпенко О. Ю., 2007, 

с. 144), територіальні онімічні системи нівелюються, фрейм членується щодо 

своєї денотатної та аксіологічної основи на субфрейми (домени), а відносно своєї 

ролі в створюваній картині світу – на реальний, віртуальний і сакральний 

скрипти. Дотримуючись такої концепції, для моделювання будь-якого онімічного 
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загальномовного фрейму потрібно зібрати більшу частину індивідуальних 

фреймів. 

Погляд на суспільство як на багатошарову мережу взаємозв’язаних систем 

діяльності, у меншому ступені як на піраміду жорстких структур, залежних від 

єдиного центру влади (Engstrom, 1999, с. 386), допомагає зрозуміти сутність 

організації та характеристик ОЛ. ОЛ складається з власних назв, які 

використовують у різноманітних соціальних формаціях, де, дослідивши кожну з 

них, можна скласти мовний онімний рельєф суспільства. 

ОЛ можна зарахувати до «мультимодальних текстів» (Kress & van 

Leeuwen, 2006, с. 177), де змішуються декілька засобів передачі інформації, 

наприклад, логотип на відомому сайті, розміщений там, де його побачить велика 

кількість людей. 

Когнітивна наукова концепція виокремлює колективний (груповий), чи 

колегіальний, онімічний фрейм. Зосередимося на розумінні колективного фрейму: 

ця структура групується навколо локальних чи професійних зацікавлень, 

проявляється в усіх або багатьох інших фреймах, належить сфері спільного 

користування, де індивідуальність не може бути центральним стрижнем фрейму. 

Отже, такий фрейм є втіленням колективної ідентичності, він твориться та 

підтримується всіма в групі. Щодо структури такого фрейму, то в ньому 

пропонується виокремлювати тільки «два кола – ближче: наше, потрібне, важливе 

й дальше: чуже, зайве, неістотне. За ними – коло невідомості, тобто ті оніми, які 

ніхто в колективі не знає» (Карпенко О. Ю., 2007, с. 234). Відмінність групового 

фрейму від ОЛ у тому, що в ньому йдеться про колектив, об’єднаний спільними 

інтересами. Такий фрейм є частиною ОЛ, який постає як сукупність групових 

фреймів, без розподілу на денотатні та ціннісні характеристики. 

ОЛ – мінливий та динамічний, тому, на нашу думку, розподіл на часові 

проміжки допоможе та полегшить його дослідження. Адже ОЛ може бути 

неосяжним, якщо його не обмежити критеріями селекції. Серед причин такої 

концепції ми виокремлюємо декілька. По-перше, навіть ті, хто зробив перші 

дослідження ЛЛ (Ben-Rafael, 2009, с. 45), наголошують, що неминучим є чіткий 
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принцип структурування ЛЛ у сучасних і космополітичних міських районах, адже 

учасники ЛЛ конкурують за увагу натовпу. Подібні процеси простежуються й в 

ОЛ, де власні назви народжуються, взаємодіють з іншими за допомогою 

асоціативно-емоційних механізмів та залишаються або зникають. 

По-друге, в інформаційно насиченому світі багатство інформації означає 

дефіцит чогось іншого – будь-чого, що цю інформацію споживає. Яка інформація 

споживається, очевидно: вона утримує увагу своїх адресатів. Нестача уваги 

проступає в багатьох сферах нашого життя, адже обсяг вхідних даних перевищує 

здатність людини сприймати їх. Отже, велика кількість інформації породжує 

бідність уваги та необхідність ефективно виділяти цю увагу серед надлишку 

інформаційних джерел, які можуть споживати це (Simon, 1971, с. 40). 

У структурі ОЛ можна виокремити центральну частину та периферію, але 

не йдеться про чітко окреслений центр. Ми не вважаємо, що таке завдання можна 

реалізувати, лише приблизно окреслити серединний кластер, сукупність 

найчастіше вживаних власних назв. Жодне суспільство не може бути однорідним, 

що зумовлює особливості вживання онімів. Але можна виявити ті оніми, які 

набули широкої популярності серед багатьох верств населення, наприклад, 

Інтернет нині відомий навіть тим, хто дуже погано володіє комп’ютером. Чи, 

наприклад, Ісус Христос відомий не лише християнам, а й буддистам та 

мусульманам. Саме такі власні назви є в центральному кластері ОЛ, також вони 

можуть бути додатково маркованими й стилістично (конотоніми), й історично 

(прецедентні). Такі оніми залишаються в пам’яті багатьох поколінь, культур та 

етносів. На думку У. Ніколайссена, причина цього – адаптивність онімів до 

змінних лінгвістичних обставин, яка надає їм щось на кшталт сили виживання 

(Nicolaissen, 1990, с. 7). 

Для дослідження ОЛ ми вбачаємо декілька шляхів: дослідження ЛЛ із 

концентрацією на онімному компоненті, дослідження Інтернету та рейтингів 

телебачення, аналіз даних ВАОЕ. На нашу думку, окреслити ОЛ допоможе 

кількість запитів в Інтернеті, адже зазвичай ми запитуємо про те, що нас цікавить, 

є модним, престижним тощо. 
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У своїй книзі Т. Бернерс-Лі розкриває власне бачення Інтернету, який «не 

буде ізольованим інструментом, що використовується людьми в їхньому житті, і 

навіть дзеркалом реального життя; він буде частиною самої тканини життя, яку 

ми всі допомагаємо ткати», і далі він зауважує, що «веб – це більше соціальне 

створіння, ніж технологічне» (Berners-Lee & Fischetti, 2000, с. 91, 123). Його ідеєю 

було зробити Інтернет соціальним феноменом, що, на нашу думку, впроваджено в 

життя. Зокрема, світова мережа стала своєрідною формою організації праці та 

відпочинку, за якої різні люди, колективи, етнічні групи та ін. разом беруть участь 

у спільному процесі. Водночас лінгвістична присутність – це те, що маркує 

соціум, «репрезентація полягає не лише в тому, щоб відобразити більш-менш 

точно існуючий стан справ в іншому середовищі, але також є основою 

реальності» (Deumert, 2014, с. 55). 

Найближчим до інтернет-складової ОЛ є поняття ВЛЛ (VLL в 

англійському варіанті). Аналогічно до фізичного ЛЛ, віртуальний ЛЛ слугує для 

позначення мовного співтовариства та статусу мови у виражених стосунках влади 

серед співіснуючих лінгвістичних рішень у кіберпросторовому співтоваристві 

(Ivkovic & Lotherington, 2009, с. 19). Характеристики ВЛЛ схожі до ЛЛ: він описує 

лінгвістичне кібернетичне середовище так само, як ЛЛ описує лінгвістичний 

міський пейзаж, отже, функціонує як маркер ідентифікації, що забезпечує 

текстовий вибір доступу до інформації та вираження індивідууму чи групи за 

допомогою графічних або письмових засобів. 

На нашу думку, відповіддю на питання, що можна вважати відповідним 

центром в ОЛ, може бути кластер гештальтів асоціативного онімного поля. Ефект 

від гештальту є продуктом взаємодії та обопільного впливу елементів (власних 

назв та їх варіацій), який підсумовується у єдине ціле. Користувачі Мережі 

поширюють інформацію в невеликому масштабі, порівняно з ними агенції новин 

та держави роблять це у величезному обсязі, у макродіапазоні. Вона формує 

переконання, погляди, уяву, звідки й створення ставлень, думок, стилів життя та 

мемів. 
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Усе, що існує в Інтернеті, є віртуальним. Раніше цей концепт здебільшого 

охоплював те, що вважали умовним, уявним, реально не існуючим. Із плином 

часу та розвитком технологій Інтернет усе більше ставав «реальним». Нині те, що 

було створено уявою, втілюється в життя і набуває таких характеристик, як 

можливий, евентуальний, потенційний. Взаємодія людини з комп’ютером або 

іншим пристроєм та перебування в Інтернеті відбуваються за допомогою 

інтерфейсу. Інтерфейс із віртуальними багатомовними повідомленнями 

специфічний: віртуальна взаємодія, за визначенням, опосередкована й 

делокалізована, і вона відбувається у відносно швидкоплинному середовищі 

(Ivkovic, 2009, с. 30). 

З огляду на таку ознаку віртуального ЛЛ, як швидкоплинність, увагу 

привертають дослідження державних сайтів, які змінюються повільніше, ніж інші. 

Зокрема, науковці провели аналіз двох державних сайтів (Російська Федерація та 

Німеччина) (Ivkovic, 2009, с. 32). Підсумком спостережень стало виявлення двох 

тенденцій презентації вмісту в Інтернеті, подібних до двох функцій мови: 

інформаційної та символічної. Перший підхід до інформаційного наповнення 

сайту є більш прагматичним і націленим на потреби адресата. Другий погляд 

менш сконцентрований на комунікативній ситуації, він ледве помітно надсилає 

соціально-політичний сигнал, пов’язаний із місцем російської мови на світовій 

арені. 

До важливого висновку, як на нашу думку, дійшла М. Березкіна (Berezkina, 

2016) у своєму дослідженні саамських діалектів. Вона наголошує, що саме 

віртуальний ландшафт є найперспективнішим для збереження та розвитку цих 

мов. Відображення їх на державних сайтах впливає на сприйняття та розміщення 

саамських мов, які нині можуть заявити про себе і стають помітними в Мережі та 

в усьому світі. 

Коли йдеться про онлайн простір, відображений на державних сайтах 

будь-якої країни, то відразу на перший план виходить взаємозв’язок між 

суспільством та владою і як така ситуація відображається в ЛЛ. ОЛ як суміжний 

мовний простір також містить у собі зв’язки влади (relations of power) (Curtin, 
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2009, с. 221), які в дослідженнях ЛЛ є промінентними у видах вивісок. Власні 

назви, які в одних випадках є вивісками, а в інших – присутні на оголошеннях, 

являють собою компоненти ОЛ. Саме вони разом із графікою допомагають 

виявити сценарії відносин між владою та суспільством. 

Н. Фейрклаф зазначає, що «тексти – це соціальні простори, де два 

фундаментальні соціальні процеси тривають одночасно: когніція та репрезентація 

світу й соціальна взаємодія» (Fairclough, 1995, с. 6). Перероблення інформації за 

допомогою таких ментальних процесів, як сприйняття, інтерпретація, 

категоризація даних, що оточують людину та приходять із зовнішнього, 

навколишнього середовища, відображається в тексті, який продукує людина. 

Зазвичай наш досвід, його соціальний аспект є такими інструментами, що дуже 

сильно впливають на сприйняття та віддачу інформації, особливо на присутність 

та кількість власних назв, їх варіацій та конотацій. Отже, формування ОЛ певним 

чином залежить від соціальних, культурних, інформаційних, політичних 

просторів, які оточують суспільство. 

Громадський простір – це суспільна сфера, арена, що належить 

громадському життю та взаєминам, які виникають між людьми. Багатоплановість 

соціальних контактів та відносин охоплює такі аспекти, як обговорення будь-яких 

питань, співпраця між членами суспільства, регулювання відносин, належність до 

певних угруповань, обставини, у яких вони реалізуються. ОЛ як частина 

громадського простору також відображає всі ці властивості. 

Існує опінія (Blommaert & Maly, 2014), що громадський простір також є 

інструментом влади, дисципліни та регулювання, у такий спосіб він організовує 

соціальний розвиток та швидкість змін, що розгортаються в цьому просторі. 

Офіційні органи влади здебільшого регулюють громадський простір у реальному 

житті, де вони мають повноваження. Поширеною є думка, що громадські 

простори мають відповідати нормативам, правилам, що визначаються 

суспільством. Дещо інше ми бачимо в Інтернеті. Певною мірою громадський 

простір там впорядковується будь-якими органами влади, однак частка такого 

простору мізерна. Найчастіше користувачі реалізують самоврядування (на 
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форумах цим займаються адміни або модератори, у соцмережах – технічна 

підтримка або також модератори). У подальшому дослідженні ОЛ слід брати до 

уваги вплив громадського простору та обставини, за яких він реалізується. 

 

 

1.4. Потенційні одиниці онімного ландшафту 

 

Проблема класифікації онімної лексики є однією з найдавніших та 

найдискутованіших у цій галузі мовознавства. Першу спробу створити українську 

ономастичну систему здійснив В. В. Німчук у 1966 році (Німчук, 1966). Відтоді 

було багато розробок у цьому напрямі. Зокрема, найновішою та 

наймасштабнішою (як нам відомо) є дослідження М. М. Торчинського 

(Торчинський, 2008, 2010). 

Згідно з нашою концепцією, ОЛ складається з власних назв, які надходять 

до нас із трьох великих джерел, що маркують наше оточення. До них належать: 

1) наше фізичне положення (місто, де ми живемо, люди, з якими спілкуємося, 

вулиці, якими ми ходимо), 2) канали інформації (телебачення, Інтернет, суспільні 

стосунки), 3) внутрішній світ. 

Якщо ми зосередимося на класах власних назв, то побачимо, що в усіх 

трьох джерелах є антропоніми, топоніми, ергоніми, хрематоніми та ідеоніми. 

Класифікація антропонімів та топонімів усталена та визнана майже всіма 

науковими школами України. Прагматоніми, ергоніми, хрематоніми та ідеоніми 

менш досліджені та категоризовані. Хоча в останнє десятиріччя кількість праць, 

що аналізують різні види ергонімів, підвищилась. 

Ідеонім, за категоризацією О. Ю. Карпенко, – це «власна назва духовних 

витворів людини» (Карпенко & Серебрякова, 2016, с. 71). В ономаста Д. Г. Бучка 

визначення ідеонімам надається таке: «власна назва окремого об’єкта культури, 

науки, мистецтва, взагалі духовності» (Бучко, 2012, с. 94). На жаль, у «Словнику 

української ономастичної термінології» не згадуються назви на позначення 

денотатів, пов’язаних із телебаченням та інтернет-сферою. Останнім часом саме 
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вони є одними з промінентних розділів власних назв, їх кількість, популярність та 

вплив на суспільство зростають та потребують вивчення. 

Першу розвідку в царині класифікації сучасних комунікацій та явищ 

здійснив М. М. Торчинський. Його систематизація ґрунтується на денотатно-

номінативному аспекті. На основі типів засобів масової інформації в монографії 

виокремлено електроніми – «власні назви електронних (телевізійних, 

радіотрансляційних, інтернетівських) ЗМІ, по суті – окремих передач» 

(Торчинський, 2010, с. 218). Далі розподіл містить трансляціоніми (назви теле- і 

радіопередач) та віртуалоніми (Торчинський, 2008, с. 219). Дослідження онімів 

на позначення різних типів трансляцій важливе для розуміння характеристик ОЛ 

та визначення онімної ідентичності. Обидва залежать від моди й тенденцій у 

суспільстві, і нині вони вказують на поширення впливу соціальних мереж, усе 

більше людей надають перевагу Інтернету, а не телебаченню. У своїй книзі 

Р. Сколлон і С. Сколлон (Scollon and Scollon, 2004, с. 11–12) стверджують, що 

соціальна дія називається опосередкованою діяльністю, адже вона була здійснена 

особою з посиланням на соціальну мережу. Вони дійшли висновку, що будь-яка 

дія, по суті, є соціальною та здійснюється за допомогою матеріальних та 

символічних медіаційних засобів (культурних або психологічних інструментів). 

ОЛ, що містить власні назви різних типів, – це соціальний конструкт, який 

визначається самим суспільством. Його складові, оніми, набувають ознак 

соціальних артефактів, які народжуються завдяки механізмам соціальної взаємодії 

спільно з етнонаціональною складовою. 

Друга частина онімів на позначення мас-медіа має у своєму складі 

віртуалоніми – «власні назви віртуальних (комп’ютерних та інтернетівських) 

об’єктів» (Торчинський, 2008, с. 219). За концепцією М. М. Торчинського, 

віртуалоніми є номінаціями об’єктів світової мережі та продуктів комп’ютерного 

середовища. До них належать назви сайтів, соціальних мереж, протоколів Мережі, 

програм (софт) та різноманітного комп’ютерного й мобільного обладнання, за 

допомогою якого можна всім цим користуватися. На нашу думку, така сфера 



66 

 

занадто широка, отже далі віртуалоніми виокремлюються у дві групи: 

комп’ютероніми та інтернетоніми. 

Комп’ютероніми – «власні назви денотатів, які пов’язані з роботою з 

комп’ютером» (Торчинський, 2008, с. 219). Об’єктами номінації комп’ютеронімів 

є засоби зберігання даних та сукупність системного, прикладного та 

інструментального програмного забезпечення. Категоризація комп’ютеронімів 

виокремлює дисконіми, файлоніми та програмоніми. Дисконіми та файлоніми є 

власними назвами, що належать до сфери глибоко особистого життя. Зокрема, 

дисконіми – «власні назви комп’ютерних дисків, дискет, зразків флеш-пам’яті та 

інших засобів зберігання інформації» (Торчинський, 2008, с. 220), файлоніми – 

«назви файлів, тек (папок), портфелів тощо» (Торчинський, 2008, с. 221). 

Імовірно, ці дві групи онімів вирізняються самобутністю та оригінальним стилем. 

Третю групу складають програмоніми – «власні назви комп’ютерних програм» 

(Торчинський, 2010, с. 221). Комп’ютерні програми вміщують багато назв, деякі з 

них популярні в багатьох користувачів, інші – лише у вузьких колегіальних колах. 

Серед них можна побачити назви операційних систем (os) і прикладних програм 

(app). 

Інтернетоніми – «власні назви об’єктів, які пов’язані з Інтернетом». Цей 

підклас онімів є другою великою частиною віртуалонімів. Класифікація 

М. М. Торчинського розподіляє їх на сайтоніми та логіноніми. Сайтоніми 

визначаються як «власні назви сайтів», логіноніми – як «власні назви 

користувачів електронних скриньок в Інтернеті» (Торчинський, 2010, с. 133–134). 

Наведена класифікація допоможе нам аналізувати соціальне середовище, 

яке визначає ОЛ, у багатьох його проявах. Дослідження суспільного довкілля, яке 

формують мас-медіа, соціальні актори та структури, дасть змогу повніше 

реконструювати онімну ідентичність. Структури, що стосуються громадського 

ладу, охоплюють широкий спектр макрорівневих конструкцій, як-от мова, робота 

й дозвілля, технології та установи (Webster, 2011, с. 47). 

На думку М. Ю. Карпенка (Карпенко М. Ю., 2016, с. 95), успішні 

передумови для дослідження та ономастичного пошуку має веб-сайт, що є 



67 

 

конститутивною базовою одиницею Всесвітньої павутини. Найчастіше 

використовують назву сайт. Це веб-сторінки, розташовані в Інтернеті під єдиним 

доменним ім’ям. Саме це ім’я використовують як назву сайту, коли посилаються 

на нього, рекомендують відвідати або в інших цілях. М. М. Торчинський у 

класифікації об’єктів Мережі наводить такі міркування: «абсолютна більшість... 

сайтонімів... створюється користувачами й має практично нічим не обмежений 

простір для структурних і семантичних модифікацій» (Торчинський, 2008, с. 224). 

Сайти є різними, зокрема, за даними на 23.09.2017, до десятки найвідвідуваніших 

сайтів належать («Список найпопулярніших веб-сайтів», 2017): 1) «Google» 

(google.com); 2) «YouTube» (youtube.com); 3) «Facebook» (facebook.com); 

4) «Baidu.com» (baidu.com); 5) «Wikipedia» (wikipedia.org); 6) «Yahoo!» 

(yahoo.com); 7) «Google.co.in» (google.co.in); 8) «Reddit.com» (reddit.com); 

9) «QQ.COM» (qq.com); 10) «Taobao» (taobao.com). Ці сайтоніми відображають 

різні види сайтів. Серед них пошукові системи (Google, Google.co.in, Baidu.com), 

інтернет-магазин (Taobao), відеохостинг (YouTube), соціальні мережі (Facebook, 

Reddit.com), мультисервісні портали (Yahoo!, QQ.COM), енциклопедія (Wikipedia). 

Отже, потенційними одиницями ОЛ, окрім усталених традиційних 

термінів за типом антропонімів, топонімів та ергонімів, ми визначили ідеоніми, 

серед яких – трансляціоніми, дисконіми, файлоніми, програмоніми, сайтоніми та 

логіноніми. Однак багато з нових термінів стосуються предметів та неживих явищ 

телебачення та Інтернету. Далі слід звернутися до власних назв людей в Інтернеті. 

Розглянемо термінологію. Одним із найпоширеніших термінів є нікнейм, 

який означає «віртуальні антропоніми»; «умовне чи вигадане ім’я, яке користувач 

використовує для комп’ютерної комунікації особистого характеру» (Голомидова, 

2005, с. 19). Нікнейм – це калька з англійського nickname, яка має своє коріння в 

середньовічній англійській мові зі значенням «додаткове ім’я». Нині нікнейм 

належить переважно до сфери Інтернету. Це ім’я, яке використовують при 

коментуванні новин, постів, відео в месенджерах, чатах, соціальних мережах, на 

форумах та інших видах сайтів. Нікнейм становить важливу частину онімної 

самоідентифікації і є ознакою, обраною користувачем. Водночас нікнейм 
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приховує справжню особу користувача, розкриваючи лише ті риси, які хочуть 

показати іншим. Нікнейм є свого роду альтер его його користувача. 

Другий термін для позначення антропонімів у віртуальному просторі – це 

віртуальні псевдо. «Віртуальні псевдо – це неофіційні власні назви користувачів 

комп’ютерів, що побутують, зазвичай, у молодіжному середовищі» (Романюк, 

2005, с. 10). Стежачи за дефініцією, ми робимо висновок, що віртуальні псевдо 

належать здебільшого до власних віртуальних імен, які обирає собі молоде 

покоління. Такі оніми з’являються в оточенні, яке характеризується невимушеною 

атмосферою. 

У монографії М. М. Торчинського (Торчинський, 2008) згадується термін 

віртуальний псевдо, однак автор має заперечення щодо його структури та 

пропонує на позначення власних назв користувачів комп’ютерів термін 

псевдовіртуалоніми. Дослідник відмежовується від значення тільки 

неформальної комунікації та функціонування в молодіжному слензі, акцентує 

його суто колегіальний характер та поширює на всі самоназви в Інтернеті. 

Продовжуючи засновану класифікацію, автор розмежовує 

псевдовіртуалоніми на псевдокомп’ютероніми та псевдоінтернетоніми. 

Дослідник наголошує, що відмінність між ними простежується лише на рівні 

підключення чи не підключення до Інтернету (Торчинський, 2008, с. 222). 

Також М. М. Торчинський пропонує додати до класифікації онімів власні 

назви для паролів: віртуалпаролоніми, які потім розподіляються на 

інтернетпаролоніми та комп’ютеропаролоніми. Він зазначає, що 

віртуалпаролоніми – це «власні назви допоміжних засобів, які використовуються 

користувачами комп’ютерів для того, щоб почати з ними працювати» 

(Торчинський, 2008, с. 223). На нашу думку, паролі мають лише функцію 

керування засобами та рівнями доступу до інформації, отже, не мають денотата. 

Як зазначила О. В. Суперанська: «власна назва надається єдиному, спеціально 

обраному об’єкту, який належить до певного класу, для його виокремлення та 

ідентифікації» (Суперанская, 2008, с. 11), отже, паролоніми не мають функції 

виокремлення і не придатні для класифікації інтернет-об’єктів. Структурними 
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особливостями власних назв в Інтернеті є їх величезна кількість та написання 

латиницею, необмежена свобода творення найменувань. 

ОЛ може охоплювати дуже широке коло власних назв. Серед них буде 

велика кількість таких, які або прийшли з інтернет-сфери, або тісно асоціюються з 

Мережею. Наша концепція полягає в тому, що до ОЛ слід долучати новітні власні 

назви, зокрема, нікнейми, сайтоніми, комп’ютероніми (можливо, з категоризацією 

на підгрупи). 

 

 

1.5. Меми – культурні та соціологічні артефакти 

 

Серед перелічених поіменованих явищ Мережі немає однієї з 

найпомітніших частин ОЛ. На нашу думку, саме таким феноменом є мем
1
. Однак 

він ще не був предметом вивчення в українській ономастиці. 

Уперше термін мем (meme) запровадив біолог Р. Докінз (Dawkins, 2006) у 

монографії «Егоїстичний ген» (The Selfish Gene) в 1976 році. Хоча науковою 

темою монографії була генетична природа організмів, термін мем став одним із 

центральних та найбільш цитованих. У цій науковій розвідці ми знаходимо 

порівняння мему з геном та твердження, що в них одна мета – масово 

поширюватися. 

Явище мему як інформаційної одиниці має виявляється у передачі форм 

діяльності, правил та цінностей, його поява є продуктом кумулятивного ефекту 

культурної еволюції людства. Ф. Гальтон у своїх наукових розвідках зазначав, що 

серед інтроспективних інформаційних об’єктів знаходяться «вербальні спогади з 

минулого, такі як біблійні цитати, сімейні висловлювання, уривки з віршів та 

подібні фрагменти, є дуже численними, подібні думки виникають швидко, коли 

що-небудь підказує їх, вони зазвичай перевершують усі конкуруючі думки» 

(Galton, 1879, c. 161). Тут дослідник вказав важливі аспекти характеристик мемів. 

                                                      
1
 Далі термін “мем” вживатимемо у значенні ‘меметичний комплекс’ або ‘мемоплекс’ (кластер мемів, об’єднаних 

спільною темою) 
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Існують різні підходи до вивчення мему, також різноплановими є й 

розуміння того, що саме є мемом. Як зазначено вище, перше тлумачення сутності 

мемів здійснив Р. Докінз: представниками мемів можна вважати ідеї, музичні 

мотиви, моду на вбрання, фрази з кінофільмів і навіть засоби виробництва, як-от 

виготовлення горщиків чи будування арок. Далі він зазначив, якщо «ідея 

закріплюється, можна сказати, що вона розмножується, поширюючись від мозку 

до мозку» (Dawkins, 2006, с. 192). Починаючи з публікації монографії, цю тезу 

вважають одним з основоположних аспектів теорії меметики. 

Меметика як наука про меми найчастіше зосереджується на еволюційному 

погляді культурної переадресації, тобто перенесення інформації. Найближчою до 

меметики вважають соціологію. Але меметика зосереджена на вивченні 

переконань, якими керуються соціальні групи та інші структури, у той час як 

соціологія фокусується на аналізі їхніх дій (Lynch, 1996). Отже, меметика аналізує 

систему поглядів певної спільноти людей, що підштовхують її поширювати меми 

та встановлювати певні практики, які містяться в різноманітних мемах. 

Згодом термін мем став дуже поширеним для багатьох дисциплін: 

соціології, культурології, лінгвістики, біології, архітектури комп’ютерних систем 

тощо. Спектр того, що можна вважати мемом, досить широкий, і досі триває 

дискусія щодо його властивостей. 

Погляди на сутність мему можна розділити на дві великі частини: 

трактування мему як ідеї та розуміння мему як одиниці культурної інформації. 

Зокрема, А. Лінч визначає меми як ідеї, що розмножуються самостійно, та 

пропонує концепцію мемів як активно заразливих ідей (Lynch, 1996, с. 2). Отже, 

меми кількісно збільшуються без сторонньої допомоги або керівництва, і завдяки 

цьому подібні до вірусів, легко переймаються або впливають на людей, не 

зустрічаючи перешкод. У свою чергу, С. Блекмор вважає мемами оповідання, 

пісні, звички, навички, винаходи, засоби робити щось, усе те, що може бути 

скопійованим або зімітованим людиною від людини (Blackmore, 2000, с. 52). 

Отже, людина, її свідомість є тими носіями, які поширюють меми. 
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Схожою є думка щодо мему як ідеї-реплікатора, яка паразитує на людях та 

поширюється за механізмом на кшталт розмноження вірусів (The new hacker’s 

dictionary, n.d.). Головна мета мему – охопити найширше коло носіїв, поширитися 

на дедалі більшому просторі та в часі, адже швидкість його розмноження є 

колосальною і тривалість циклу репродукції найменша. Такий життєвий цикл має 

свої вади: досить часто ідеї, які були популярними ще рік тому, сьогодні 

сприймаються не тільки як такі, що вийшли з ужитку, а і як примха. 

Близьким до тлумачення Р. Докінза є розуміння мему когнітивним 

психологом А. Макнамарою: «мем – це концепт чи ідея, яку втілено в слові, фразі, 

рифі, образі чи жесті» (McNamara, 2011). Мем вміщує в себе широке коло 

інформації, яку ми отримуємо різними каналами: звуковим, зоровим, тактильним 

тощо. Саме тому, коли вчені наводять дефініції, ми маємо великі розбіжності у 

визначенні сутності мему. Різні канали отримання інформації зумовлюють 

різноманітну природу мемів, отже, єдина характеристика, яка їх об’єднує, – це 

наявність ідеї, що намагається повністю охопити носія. 

Меми, їхні копії та варіанти дублікатів перебувають під впливом багатьох 

чинників, особливо важливими серед яких є залежність від фізичних носіїв 

(людина, сайт, місце в теле-, радіоефірі, допис у соцмережі) та популярність. 

«Кінцева ціль всіх мемів – розум людини, однак сам він є артефактом, який 

створено, коли меми реорганізовували людський розум, щоб зробити його 

найбільш зручним середовищем для себе» (Dennett, 1990, с. 200). Отже, 

використовуючи меми різних типів, людина водночас змінює їх та сама стає 

об’єктом перетворення. 

Д. Деннет наголошує на тому, що меми еволюціонували разом із мозком 

людини, тобто саме він є тим засобом, на якому вони паразитують. Серед них 

трапляються такі, що самі формують вікопам’ятні одиниці, як-от ідеї колеса, 

одягу, вендети, прямокутного трикутника, абетки, календаря, Одіссеї, шахів, 

обчислення, малювання з перспективою, еволюції з природним добором, 

імпресіонізму, Гринслівз (Greensleeves, народна пісня. – Прим. авт.), 

деконструктивізму (Dennett, 1990, с. 200–201) тощо. Якщо мозок людини 
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розширює канали сприйняття інформації, то меми теж можуть надходити по цих 

нових каналах, тобто освоєння та розвиток модерних шляхів доступу до розуму 

людини дуже швидко наповнюється різноплановими мемами. 

Друга група дослідників розглядає мем як модель різновиду інформації. 

Зокрема, науковець Д. Г. Бучко інтерпретує мем як поняття когнітивної 

ономастики, одиницю генетичної пам’яті культури в колективному 

позасвідомому статусі, що використовується як структура репрезентації знань і 

пов’язана з культурними архетипами етносів (Бучко, 2012, с. 116). Мем як 

культурна одиниця не був народжений інтернет-мережею, його породило людське 

суспільство, громадський простір. Таким центром стала Мережа. У ній меми 

еволюціонують, оцінюються користувачами, набувають сенсу, конотацій та 

історії й перетворюються на явища культури й потім забуваються. 

Існує також погляд на меми як на заразливі моделі «культурної 

інформації» (Knobel & Lankshear, 2007, с. 199), які передаються від одного розуму 

до іншого; вони негайно породжують та формують умонастрої, важливі форми 

поведінки та шаблони взаємодій у соціальній групі. Отже, меми можуть впливати 

на вміння поводити себе відповідно до встановлених правил або взагалі здатні 

змінювати правила та норми. Меми різняться від людини до людини, однак 

формують та відображають загальні соціальні образи мислення, які передаються 

горизонтально (у суспільстві) та вертикально (у сім’ї). Саме такі властивості є 

центральними для характеристики мемів як культурних та соціальних одиниць. 

Дещо схожим є погляд Р. Печа: мем можна розглядати як потік інформації, 

як стимул, що входить у нейронну систему, де він кодується, опрацьовується, 

побіжно формуючи свій вплив, та потім складається (Pech, 2003, с. 177). Якщо 

мем часто використовується, можливо, людина буде пам’ятати його більшість 

свого життя, в інших випадках мем просто відкладається в пам’яті й потім щезає. 

Усе, що передається від людини до людини, є мемом, у тому числі всі 

слова у вокабулярі, історії, які знає людина, навички та звички, яких навчилася від 

інших, ігри, у які грає, пісні, що співає, та правила, якими керується (Blackmore, 

2000, с. 7). Тобто все те, що прийшло ззовні, усю культурну інформацію, яку було 
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отримано з культурного середовища, можна розглядати як мем, головне, щоб він 

залишився в пам’яті індивіда. 

Л. Габора розглядає ментальну репрезентацію мему як культурний аналог 

генотипу й фенотипу в його реалізації та форму, якої він набуває, коли 

виражається й передається засобами вокалізації або іншої дії (Gabora, 1996, с. 59). 

Погляд на мем у царині культурологічних студій також наслідує генетичну 

концепцію Р. Докінза, де мем є часткою інформації, але не генетичної, а такої, яка 

назбирується в мозку, соціальним, суспільним кластером. 

Часто можна зустріти погляд на мем як на ідею, яка сама поширюється, 

або мисленнєву інфекцію (курсив автора) (Lynch, 1996, с. 2). З такого погляду, 

меми є активно заразними, що наводить на думку про їх можливе агресивне 

розповсюдження, доволі стійку реакцію та тривалий ефект. Одним із прикладів, 

який можна згадати у зв’язку з таким підходом, є ефект докучливого мотиву чи 

зображення, які дуже довго тримаються в пам’яті. 

Ще один підхід до сутності мему ґрунтується на думці, що він є 

когнітивною інформаційною структурою (information-structure), яка може 

копіюватися, використовуючи людину, та впливати на її поведінку для того, щоб 

сприяти подальшому копіюванню. Будь-яка соціальна дія, яку виконує людина, є 

опосередкованою матеріальними засобами, такими як ручка або комп’ютер, а 

також символічними засобами, як-от система поглядів та переконань щодо стилю 

письма, вивіски або навіть самого коду мови (Bjarneskans, Grønnevik, & Sandberg, 

1999, с. 28–29). Розповсюдження мемів є важливою соціальною дією, 

орієнтованою на збільшення свого впливу за допомогою механізмів культури. 

Соціальні дії слугують центральними перехрестями для безлічі дискурсів, кожен 

із яких має власний цикл (Bjarneskans, Grønnevik, & Sandberg, 1999, с. 19–20). 

Отже, механізм соціальних дій містить точки перетину численних циклів 

дискурсу. 

Як пояснюють Р. Сколлон та С. Сколлон (Scollon and Scollon, 2003, с. 11–

15, с. 20–23), існують три основні цикли дискурсу, які визначають сутність 

соціальної дії: порядок взаємодії, візуальна семіотика та семіотика місця. Порядок 



74 

 

взаємодії відображає правила щодо форм поведінки в суспільстві. Семіотика 

місця охоплює всі дискурси саме географічного простору, де вони знаходяться, 

отже, містить ідеї, які впливають на дії людей. Візуальна семіотика робить 

помітними поняття, що реалізують соціальні дійсності людства. Меми як 

соціальні артефакти повністю відображають три наведені вище процеси: 

розповсюдження будь-якого мему належить до етапу дискурсу, що є наявним у 

місці, сама ситуація імплантування зумовлена місцем та часом (де саме мем почав 

розповсюдження – в реальному житті чи Інтернеті, хто це зробив, коли та з якого 

приводу). Порядок взаємодії відображає маршрут розповсюдження. Візуальна 

семіотика містить історичну та культурну інформацію, яку передає мем. 

Мем розглядають як культурний реплікатор, одиницю імітації або 

комунікації. Його справжня ознака – це те, що він поширюється немов епідемія, 

зачіпаючи більшу частину населення, щоб завершити свій цикл як стабільний, 

ендемічний компонент культури спільноти (Heylighen & Chielens, 2009, с. 3205). 

Отже, меми мають власний цикл розповсюдження, де позитивний для мему 

розвиток подій складається з таких ступенів: об’єднання різноманітних ознак у 

єдине ціле, породження мему, експонентне розповсюдження та повна інтеграція в 

культурні навички та практики. 

Зародження мему починається з одномоментної формації (nonce formation) 

(Hohenhaus, 2007, с. 18). Це поняття стосується слів, які є новими та активно 

формуються в процесі мовного акту, на противагу тим, що повертаються з 

лексикону. Таке нове утворення постає як результат дії стандартних правил або 

доробок креативного породження слів. Наприклад, пісня «Червона рута» є мемом 

та культурним і соціальним артефактом, що з’явився в доінтернетівську еру. І 

хоча в пісні йдеться про літературний образ квітки кохання, досі немає єдності 

щодо її реального прототипу. Стверджується, що це може бути або папороть, або 

рододендрон карпатський. Сама словосполука сприймається як стала, незмінна, з 

неї не можна вилучити жоден елемент або розділити. Червона рута 

перетворилася на пісенний мем, первинний що-артефакт української культури. 
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Зокрема, Ю. Енгеструм виокремив чотири типи артефактів, які 

з’являються внаслідок соціальної та культурно-опосередкованої діяльності 

(Engestrom, 1999, с. 381–382). Перший тип – це що-артефакти (what artifacts), які 

використовують для ідентифікації та опису об’єктів, зазвичай вони 

репрезентовані зовнішніми матеріальними предметами, явищами. Другий тип – це 

як-артефакти (how artifacts), які використовують для спрямування та керування 

процесами й процедурами в об’єктах, у межах об’єктів або поміж ними. Так, 

типовий як-артефакт містить інформацію, як поводитися або трактувати 

відповідний первинний артефакт. Третій тип – це чому-артефакти (why artifacts), 

які використовують для того, щоб визначити, пояснити та вивчити властивості й 

поведінку об’єктів, чому предмет поводиться саме так та обґрунтовує вибір 

певного первинного артефакту. Четвертий тип – куди-артефакти (where to 

artifacts), які використовують для передбачення, припущення майбутнього стану 

речей або потенційного розвитку об’єктів, у тому числі інститутів та соціальних 

систем. До них можна зарахувати бачення, прогнозування, сприйняття 

майбутнього, як-от наслідки впровадження нових інструментів у структурі 

суспільства. 

М. Вартофський надав класифікацію соціальних артефактів, які визначив 

як «об’єктивування потреб і намірів людини, уже вкладені в пізнавальний та 

афективний зміст» (Wartofsky, 2012, с. 204). Його категоризація артефактів на 

первинні, вторинні та третинні характеризує їх так: первинні застосовують 

безпосередньо у виробництві, вторинні є внутрішніми та зовнішніми 

репрезентаціями первинних артефактів, їх створюють і використовують «у 

збереженні та передачі набутих навичок або методів дій чи практик, якими 

здійснюється це виробництво» (Wartofsky, 2012, с. 202), тобто це відображення 

типів діяльності. Третинні артефакти – це «уявні» артефакти, наприклад 

мистецтво, або такі, що містять образи майбутнього. Ці артефакти мають ознаки 

медіатора, сприяють впровадженню інновацій, нових елементів культури, 

діяльності, спрямованих на створення нових або вдосконалення старих духовних 

та матеріальних цінностей. Згідно з цією класифікацією меми є третинними 
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артефактами людської культури, що відіграють велику роль у розвитку 

цивілізації. Адже, відповідно до міркування М. Вартофського, «артефакт для 

культурної еволюції є тим самим, що й ген для біологічної еволюції» (Wartofsky, 

1979, с. 205). Меми – це водночас і продукт цивілізаційного розвитку, і 

інструмент впливу на поведінку та здібності людини. 

Культурні артефакти постають у багатьох варіаціях. Окрім безсумнівних, 

загальних культурних артефактів, таких як витвори мистецтва та археологічні 

знахідки, існує погляд на музей як на культурний артефакт, якому належить 

фундаментальна роль у виявленні, що саме є високою культурою та 

маскультурою (Oberhardt, 2000, с. 17). Отже, музей як явище стає культурним 

феноменом із великим соціальним впливом та інтелектуальним престижем.  

Студії щодо різновидів культурних артефактів різноманітні. Дослідження 

гендерно маркованих епітафій на одному з румунських кладовищ розглядає 

епітафії як культурні артефакти, що вміщують соціальні уявлення щодо статі 

(Curşeu & Pop-Curşeu, 2018). Також існує погляд на документи як на культурні 

артефакти (Smiraglia, 2008), що є продуктом своєї епохи, вони не тільки слугують 

носіями інформації, на них впливають обставини та оточення, у якому вони 

створювались. Деякі дослідники вважають культурними артефактами кінострічки 

про Рембо, музику у стилі реп або Бівіса та Бат-Хеда (головні герої мультсеріалу 

1990-х, який мав великий вплив на покоління Х по всьому світові) (Kellner, 2003, 

с. 36). Зараховуючи комп’ютерний формат MP3 до культурних артефактів, учені 

наголошують на таких його властивостях: цей предмет «працює для» і «працює 

над» рядом людей, ідеологій, технологій та інших соціальних і матеріальних 

елементів (Sterne, 2006, с. 826).  

Як культурний артефакт також розглядають людину та її мозок. Існує 

думка, що анатомія та функції мозку відчули навмисний вплив культурних 

контекстів, у яких цей орган еволюціонував і розвивався в кожного індивіда. Тіло 

в усіх його проявах є і культурним артефактом, і біологічним суб’єктом (Mithen & 

Parsons, 2008, с. 415). Аналогічним є й такий погляд: мова, будучи засобом 
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спілкування, формує нас та світ навколо, людина не тільки створює артефакти, а й 

сама є артефактом (Curtis, 2018).  

Отже, культурні артефакти існують у багатьох втіленнях: предметних, 

символічних. На нашу думку, культурний артефакт – це форма відтворення 

культурної традиції, яка вирізняється варіативністю, унікальністю, 

індивідуальністю інтерпретації та символічною аурою. Безсумнівно, мова та усі її 

прояви набувають статусу культурних артефактів, адже мова є фактом 

репродукування цивілізаційної парадигми, де власні назви актуалізують один із 

механізмів впливу. Власні назви набувають вищезгаданих параметрів через своє 

варіативне відтворення та меметичну природу реплікації. 

Культурні артефакти можуть бути як матеріальними, так і символічними; 

вони регулюють взаємодію з оточенням і собою. При цьому вони є 

«інструментами» у широкому сенсі, і головним інструментом слугує мова (Cole, 

Engestrom, 1997, с. 9). Мова як складна динамічна система, що утворюється та 

зберігається поколіннями, містить закодовані мисленнєві коди, які можна 

реконструювати «за допомогою формально-логічних операцій, які й 

відображають понятійно-семантичну суть культурних артефактів, типологію 

їхньої внутрішньої організації» (Тищенко 1999, с. 142). 

На думку дослідниці І. О. Голубовської, мова виконує подвійну функцію 

форми зберігання і форми відтворення культури, тобто вона є тим духовним 

інструментом, що формує специфіку світобачення свого носія (Голубовська, 2006, 

с. 5). Зокрема, дослідження зникаючих мов аборигенів Австралії (Amery, 2016, 

с. 29) свідчить, що сама мова як явище є культурним артефактом. У таких 

випадках профанне стає сакральним та мова розцінюється як усе відчутніший 

культурний артефакт, який маніфестується в публічному просторі, де важливу 

роль відіграють пісні, привітання, власні назви. Власні назви як невід’ємні 

елементи будь-якої мови – це концентрований культурний артефакт, що 

актуалізує національний космо-психо-логос та постійно розвивається. 

Дослідження в руслі когнітивної антропології виявляють такі якості 

артефактів, як ідеальні та матеріальні. Вони ідеальні в тому, що їхня матеріальна 
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форма була сформована їх участю у взаємодіях, частиною яких вони були раніше 

і які вони опосередковують нині (Cole, 1998, с. 117). Єднання двох аспектів 

зумовлює поступова еволюція людського суспільства. У свою чергу, культурні 

артефакти (ритуали, міфи, твори мистецтва, одиниці мови, соціальна поведінка) 

можуть бути проаналізовані як послідовності символічних повідомлень, що 

стосуються таких питань, як етос, мета і структура людських відносин в 

суспільстві (Samuel, 1990, c. 30). У такий спосіб культурні артефакти набувають 

соціальної значущості та дуалістичної природи. 

А. Я. Флієр наголошує, що культурні артефакти є поодинокими випадками 

реалізації культурних форм (Флиер 2000, с. 56), і зараховує до культурних 

артефактів цитування, запозичення сюжетних ходів, ідей або образних 

характеристик та інші випадки часткового використання елементів «чужої» 

культурної форми. Кожного разу, коли людина намагається відтворити будь-яку 

культурну традицію, канон, вона актуалізує її у вигляді культурного артефакту. 

Отже, бачимо, що культурний артефакт має такі властивості, як варіативність, 

ситуативність та соціальний відбиток, що зумовлює його багатопланову 

інтерпретацію. 

У. Ніколайсен на прикладі літератури простежив початок трансформації 

власної назви із соціального артефакту у своєрідну вербальну ікону (verbal icon), 

яка набуває псевдосакрального значення завдяки «кульмінації, кінцевій, 

неподільній квінтесенції культурної сутності» (Nicolaisen, 1974, c. 109). 

Існує думка, що культурологічні студії мають зосереджуватися не тільки 

на «високій» культурі, а й на всіх її проявах, що містять велику кількість 

культурних артефактів від опери до мильних опер, відмовитися від розгляду 

елітарних ієрархій та канонів (Kellner, 2011, c. 8). Такий погляд ґрунтується на 

появі нових медіа (Facebook, YouTube, Twitter, Reddit, 9gag, Imgur, Instagram), які 

найчастіше замінюють класичні телеканали, радіостанції та газети. Вони 

реалізують культуру участі, де кожен користувач може стати відомим, породити 

новину, вплинути на інформаційний каскад розповсюдження мемів. Наприклад, 

OMG cat, де дівчина просила поради щодо свого постраждалого улюбленця (OMG 
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cat, n.d.). Г. Гадамер стверджує, що без злиття культурних горизонтів не може 

бути комунікації між сторонами (Gadamer, 1989, с. 242-254). Власні назви, меми-

оніми як культурні артефакти набувають сенсу у своїх зв’язках з навколишнім 

середовищем, реалізуючись за допомогою соціуму. Найчастіше головні герої та 

теми, що стали основою мемів, мають мало спільного. Вони відриваються та 

живуть своїм життям завдяки культурі участі, де кожен користувач додає щось 

своє. Меми набувають багатьох ознак уявних світів, є гетерогенними, всмоктують 

культурні впливи та стають культурними і соціальними артефактами, що 

ґрунтуються на особливостях людського мислення та взаємодії в соціумі. У них 

наявний елемент мовної гри, культурного бриколажу, який найчастіше 

формується на емоційній складовій. 

Водночас культурні артефакти не можуть існувати без соціального 

навантаження, яке вони отримують, актуалізуючись у суспільному просторі. 

Культурний артефакт зростає на базисі соціальних практик існування суспільства. 

Зокрема, культурний артефакт, який репрезентує меметичний онім Slender Man / 

Тонка Людина / El Hombre Delgado, реалізує суспільні практики створення 

атмосфери очікування негативних подій, тривоги, надприродного контролю над 

суспільством та має коріння в жанрі лавкрафтівських жахів (Curlew, 2017). До 

типів соціально значущої поведінки, що набуває артефактних властивостей, 

можна зарахувати практику залишати чайові офіціантові (Dirks & Rice, 2004), 

технічні, соціально-символічні характеристики укладання контрактів (Suchman, 

2003), сумісну працю над програмним кодом (De Souza et al., 2005), релігійний 

досвід як засіб ідентифікації (Bidwell, 2008), комп’ютерно опосередковану 

комунікацію (Gamberini & Valentini, 2001). 

Соціальні артефакти реалізують антропологічні норми соціальної 

поведінки, константи колективного співіснування людей. Їхнє коріння 

простежується в базисі адаптивної взаємодії із середовищем людини як 

біологічного виду. Усі патерни були перенесені і в Мережу. Зокрема, обмін 

цифровими подарунками в соціальних мережах розглядають як частину 

соціальної практики, що створює і підтримує соціальні зв’язки (Pearson, 2007). 
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У дослідженні кооперативної поведінки людей на прикладі передачі 

інформації про маршрут (Fay et al., 2018) така співпраця є соціальним артефактом. 

Це поняття Л. Вітгенстайн назвав «мовною грою», підмножиною мови, яку 

використовують для виконання певної діяльності. 

М. Томаселло (Tomasello, 1999, c. 202) стверджує, що діти протягом 

багатьох поколінь отримували різноманітні знання від своїх попередників та 

модифікували їх, що призвело до накопичувального ефекту, який типово втілено в 

матеріальних чи символічних артефактах. Такий ефект дефінується як 

кумулятивна культурна еволюція, яка відбувається при поступовому процесі 

вдосконалень досягнень попередніх поколінь наступними генераціями, у такий 

спосіб породжуються артефакти, які жодна людина не змогла б придумати 

самостійно (Fay et al., 2018, с. 300). 

Отже, соціальний артефакт – це усталена практика соціальних зв’язків, 

що еволюціонувала як необхідні параметри соціальної взаємодії та поведінки. 

Меметичні оніми є такими артефактами, продуктом соціальної поведінки. Вони 

ґрунтуються на когнітивних універсальних мисленнєвих процесах (сприйняття 

інформації, її оброблення, передача найближчому в соціальному плані індивіду), 

передаються як культурна інформація для полегшення життєдіяльності і слугують 

сигналом «свій – чужий». Особливо чітко це видно на прикладі гумористичних 

мемів, які не сприймаються як такі поза межами соціальної групи (наприклад, 

меми Illuminati, Duck face / Cara de pato / Дакфейс, 1337 speak / 1337 5p34k / 

escritura leet / Літспік, Lunes memes / Понеділок – день важкий / Monday memes). 

Водночас практики соціальної взаємодії еволюціонують, що трансформує меми у 

новий тип візуальних постфольклорних об’єктів (Денисюк, 2017, с. 30). 

Відповідно до загальноприйнятих переконань, поширювати меми легко. 

Мабуть, якби це було складніше, ніж декілька маніпуляцій із мишкою, меми не 

стали настільки популярними. Спробу привернути увагу як стратегію 

використовують не тільки меми. Зокрема, П. Руа (Rua, 2010, с. 53), провівши 

дослідження власних назв рок-гуртів, дійшов висновку, що в багатьох випадках 

імена навмисно розроблені, щоб привернути увагу аудиторії, саме так вони 
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звертаються до почуттів. Вдаючись до типографського, фонологічного та 

морфологічного вирізнення, власні назви намагаються досягти своєї мети: бути 

поміченими, закріпитися в пам’яті як мем. 

Отже, ми розглянули два підходи: за першим, мем – це одиниця культурної 

інформації, за другим, мем – це концепт, ідея, матеріалізована в культурному 

явищі. Це дещо ускладнює трактування мему, адже згідно з цією концепцією 

будь-яка інформація може бути мемом. Спільним у цих підходах є розуміння, що 

мем швидко поширюється, міцно закріплюється в пам’яті людини і здатен 

впливати на поведінку та навички. 

Крім того, ідею слід відрізняти від мему. Ідеї і меми схожі, але ідея не 

копіюється сама собою та поширюється пасивно (завдяки зовнішнім причинам). 

Також слід відрізняти від мемів безпосередні відчуття та емоції, тому що вони 

належать тільки нам і ми не можемо їх передати (Blackmore, 2000, с. 15). Отже, 

концепція мему виключає з його складу ідеї та відчуття, адже вони самі не 

поширюються. 

Мем – це не результат помилок у копіюванні при перенесенні від мозку до 

мозку, а, швидше, реконструкція різноманітних інтелектів у різних контекстах 

(Burman, 2012, с. 98). При надходженні інформації активним є мозок, мем виконує 

роль суб’єкта, фігури контексту, яка викликає зміни залежно від сприйняття. 

Продовжуючи та наслідуючи біологічні витоки терміна мем, його визначають як 

справжній реплікатор, що має три властивості: копіювання, варіація, відбір – усе, 

що потрібно для нового еволюційного процесу, як його визначив Ч. Дарвін 

(Blackmore, 2000, с. 55). Водночас меми є частками інформації. Спираючись на 

вищезазначені думки, можна прогнозувати такі шляхи розвитку мемів: процес 

зміни самого терміна мем (що можна побачити вже нині) та внутрішня еволюція 

мемів. 

Розглянувши попередні меметичні студії, ми дійшли висновку, що поняття 

мем дуже широке. Більшість дослідників вважають, що багато культурних 

артефактів – це меми: пісні, вірші, мелодії або їх частини, теорії, релігії, мистецькі 

рухи, чутки тощо. 
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Наведені думки зосереджені на так званих класичних мемах, які мають 

давню історію та вбудовані в безліч культурних практик. До них належать пісні, 

мелодії, вірші, знакові зображення, ідеї, фрази, жести, стилі живопису, мода та ін. 

Також необхідно врахувати весь лінгвістичний контекст, який можна побачити 

навколо нас. Очевидно, що ми бачимо лінгвістичну інформацію на екрані 

телевізора та комп’ютера, навіть у тій царині, де панують візуальні образи. І тут 

ми зустрічаємо найновіше поняття, що належить до мемів: інтернет-мем. 

 

 

1.6. Сутність та характеристики інтернет-мемів 

 

Інтернет став новою ерою в цивілізаційному поступі людства, у його 

межах з’явилося нове комунікативне середовище, яке впливає на погляди, стиль 

життя, звички та породжує нову культурну формацію. «Саме інтернет-простір є 

втіленням живого людського мислення, вираженого у формі тексту, одночасно 

синтезує також графіку, звук, анімацію» (Горошко, 2009). Нині не тільки текст 

слугує головним засобом передачі інформації, усе більша частина цього 

традиційно словесного простору належить графічним зображенням та коротким 

роликам. 

Нині, коли Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя, ми кожного 

дня звертаємося до нього. У. Еко наголошує на тому, що дисплей – це ідеальна 

книга, де світ виражено в словах та розділено на сторінки (Эко, 2009). 

Досконалість такої «книги», згідно з нашою думкою, виражається в можливості 

бути водночас адресатом та адресантом повідомлення будь-якого формату. 

Інтернет є свого роду нескінченною книгою, творінням без початку й кінця, 

наповненим різноплановими структурами інформаційних об’єктів. 

О. Горошко виокремлює інтернет-комунікацію в комунікаційно-

інформаційне середовище й наголошує на тому, що ця сфера характеризується 

притаманними лише їй ознаками. Серед них науковець назвав віртуальність, 

інтерактивність, гіпертекстуальність, глобальність, креативність, мозаїчність та 
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анонімність (Горошко, 2009). Інтернет-складова ОЛ містить усі ці 

характеристики, які ми розглянемо детальніше нижче. 

Анонімність як безіменність стала однією з важливих ознак Мережі. 

Людина воліє ховатися від світу. Анонімність може бути двох типів: повна як на 

іміджбордах, де користувач висловлюється лише під номером посту, та часткова, 

якщо обирається віртуальне ім’я. Засновник одного з найвідоміших анонімних 

форумів 4chan К. Пул стверджує (Ewalt, 2011), що анонімність в Інтернеті – це 

свідома автентичність та джерело творчості й мінливості, швидкого 

пристосування до різних обставин. 

Інтерактивність проявляється у взаємодії між користувачами та їхній 

активній ролі у створенні та розповсюдженні інформації, новин, варіацій мемів, 

також набутті онімами нових конотацій, алюзій, різних позицій в ОЛ.  

Гіпертекстуальність тісно переплітається з такими поняттями, як 

глобальність та інтертекстуальність. Інтертекстуальність визначається як «будь-

який текст, сконструйований як мозаїка цитацій, будь-який текст є поглинанням 

та трансформацією іншого» (Kristeva, 1980, с. 66). Отже, інтертекстуальність сама 

собою ґрунтується на мозаїчності, що чітко простежується на прикладах інтернет-

мемів, кожен з яких змішується з іншими мемами до такого рівня, що важко 

визначити, де межі одного та іншого або інших. Не випадково деякі дослідники 

(Hadley, 2018, c. 678) вважають інтертекстуальність, разом із розпізнаваністю та 

повторюваністю, одним із найважливіших параметрів мему. 

Глобальність передається шляхом використання візуальних та 

смисленнєвих кодів поп-культури, зрозумілої для багатьох користувачів. Отже, у 

площині інтернет-мемів ОЛ різних країн можуть збігатися через процеси 

всесвітньої культурної та соціальної інтеграції. На думку Ю. Крістєвої, текст є 

«перестановкою текстів, інтертекстуальності в даному тексті», де «декілька 

висловлювань, які взяті з інших текстів, перетинаються та нейтралізують одне 

одного» (Kristeva, 1980, с. 36). 

Термін гіпертекст, також як і інтертекст, має своє коріння у філософській 

думці щодо нескінченної бібліотеки, присвяченої культурі людства. Така ідея 
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ґрунтувалася спочатку на тому, що розвиток культури й технології 

взаємозумовлений розвитком світосприйняття людини. Зокрема, поява усної мови 

була однією з перших віх на шляху розвитку людини. Потім її трансформація в 

письмову форму зробила ще одну революцію когнітивного та інформаційного 

досвіду людства. Нині таким поворотним моментом може бути 

гіпертекстуальність. На думку Т. Нельсона, «гіпертекст означає форми письма, які 

розгалужуються або виконують дії за запитом», вони мають такі характеристики: 

«розрізнений (discrete), або шматковий (chunk), стиль, гіпертекст складається з 

розрізнених частин тексту, поєднаних посиланнями» (Nelson, 1974, с. DM19). З 

цієї сентенції можна зробити логічний висновок, що гіпертекст надає суттєво 

більші можливості та свободу від розрізання та скорочення тексту редакторами 

або авторами. Також виключається довільна класифікація тексту. Гіпертекст 

належить до світу тексту, є вкоріненим у традицію графічності, оформлення 

книги та глибше – у норми писемності. 

У сучасному значенні гіпертекст вважають засобом зв’язку історії з 

іншими історіями, архівами, ресурсами за допомогою гіперлінків (Deuze, 2003, 

с. 206). Нелінійність гіпертексту надає можливість читачу або глядачу йти за 

лінками в такому стилі та порядку, який йому подобається. У такий спосіб 

гіпертекст позначає тексти, що використовують нелінійні (або багатолінійні) 

структури, через їх склад та відображення на комп’ютерних терміналах 

(Bukatman, 1994). Наразі гіпертекст є найбільш зручним явищем для розвитку 

культури. Його використовують для подолання межі між текстом, читачем та тим, 

хто продукує текст. 

Віртуальність розглядається як багатогранний конструкт вищого порядку, 

що складається з чотирьох незалежних визначальних характеристик: географічної 

дисперсії, електронної залежності, динамічних структурних механізмів та 

національної різноманітності (Gibson & Gibbs, 2006, с. 455). Віртуальність як 

ознака нової реальності, що створюється за допомогою сплетіння уявного та 

реального світів, зазвичай є визначальною властивістю тієї частини ОЛ, що 

містить меми. Просторове розсіяння учасників тісно пов’язане з четвертим 
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чинником: національним розмаїттям, яке об’єднує різних учасників із культурним 

фоном у єдиний простір. 

У середині 1990-х Інтернет став своєрідним первинним бульйоном, 

зародковим океаном копіювання (Burman, 2012, с. 92), який як явище до кінця 

сторіччя набув дуже широкого розмаху. Нині кількість користувачів Інтернету 

збільшилась, і майже немає обмежень для участі в будь-якій соціальній мережі 

або форумі. Це надало значний поштовх мемам як одному з різновидів 

спілкування. Мем став інтернет-мемом, і нині, коли чують цей термін, думають 

саме про таке значення. 

Ми зосередимося на аналізі тієї частини ОЛ українського Інтернету, яка 

репрезентована мемами. Дослідження поставило перед нами декілька завдань. По-

перше, слід визначити, що таке інтернет-мем. По-друге, слід з’ясувати, чи є 

інтернет-мем пропріативом. 

Останнім часом під терміном мем мають на увазі інтернет-мем. 

Найчастіше його представлено графічним зображенням, фото або коротким відео. 

Його основними характеристиками є швидка поширюваність та широке коло 

користувачів, які передають його через свої власні уподобання. Існує думка, що 

мем – це «одиниця інформації, об’єкт, що придбав популярність у середовищі 

інформаційних технологій» (Чемеркін, 2015, с. 115). Найчастіше інтернет-меми 

представлено як соціальну ідею, яку мають імітувати, або реалізовано картинкою 

чи відео, які поширюють за допомогою копіювання. 

Л. Шифман пропонує визначати інтернет-мем як групу цифрових 

повідомлень, що: а) розділяють загальні характеристики змісту, форми та/або 

позиції; б) були створені з осмисленням та розумінням інших мемів; 

в) циркулювали, були імітовані, та/або трансформовані в Інтернеті за допомогою 

багатьох користувачів (Shifman, 2012, с. 7–8). Таке визначення допомагає 

аналізувати інтернет-меми як соціально створені публічні дискурси, де 

різноманітні меметичні варіанти є виразником різних думок та перспектив 

досвіду. 
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На думку Р. Мілнера, інтернет-мем – це дискурсивний артефакт, що 

поширюється опосередкованими культурними учасниками, які переміщують його 

частини, балансуючи між знайомим та чужим. Він є універсальним і водночас 

винятковим аматорським медійним артефактом (Milner, 2012, с. ІІІ). Отже, меми – 

це один із засобів перероблення, трансформації вкорінених та сталих або добре 

впізнаваних культурних текстів у нові форми та комбінації. Користувачі 

Інтернету – це водночас представники культурного нашарування й ті, хто його 

створює. Сполучення звичайного, усталеного та новаторського, прийдешнього в 

представників таких спільнот можуть варіюватися. 

Отже, на нашу думку, мем – це частина інформації, яка передається 

суспільними каналами, її вирізняють стислість та стрімке поширення. Культурна 

спадщина як одиниця інформації має більше охоплення та вкоріненість, якщо 

вона функціонує як мем. Мем є самостійною окремою одиницею культури, яка 

визначається колективно самими носіями. Неконтрольоване і швидке 

розповсюдження – найцікавіші ознаки мему. За опінією винахідника терміна мем 

(Solon, 2013), розуміння сутності мему користувачами Мережі не дуже 

відрізняється від його класичної інтерпретації: це будь-що, що вірусно 

поширюється. Саме ця характеристика є центральною під час розуміння сутності 

мемів. Проте, на відміну від мемів реального життя, інтернет-меми частіше 

залишають слід, який можна відстежувати та аналізувати (Coscia, 2013, с. 100). 

Отже, інтернет-мем є зручною одиницею дослідження, оскільки можна фіксувати 

етапи його еволюції (народження, розвиток, розповсюдження, мутація та забуття) 

і зіставляти його характеристики зі звичайними мемами. 

У презентації 2013 року Р. Докінз наголосив, що «сама ідея мему 

видозмінилася та розвинулася в новому напрямі. Інтернет-мем – це викрадення 

оригінальної ідеї. Замість того, щоб мутувати випадково, розповсюдженням за 

формою дарвінівського добору, інтернет-мем змінюється навмисне людською 

творчістю. У викраденій версії мутації є спланованими, а не спорадичними, з 

повним знанням людини, яка робить мутації» (Dawkins & Marshmallow Laser 

Feast, 2013). 
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Нерідко меми вважають вірусними культурними одиницями. «Термін 

"вірусний" (та пов’язаний із ним інтернет-"мем") у популярному використанні – 

це дивакуватий жарт або навичка, що дуже швидко емітуються» (Burgess, 2008, 

с. 101). Саме такі ознаки, як гумор або дивакуватість, до останнього часу були 

основними характеристиками інтернет-мемів, однак нові розвідки доводять, що це 

не завжди так. Часто меми зберігають частки культурної інформації, соціальних 

питань, моди тощо. У просторічній інтернет-лексиці терміном мем зазвичай 

позначають варіанти певного зображення, відео, кліше та ін., які мають спільну 

тему та поширюються великою кількістю користувачів (Zannettou et al., 2018, 

с. 2). 

Також різновидом мему можна вважати ідеавірус (ideavirus) (Godin & 

Gladwell, 2000, с. 14). Таку назву запропонував С. Годін, який розглядає ідеавірус 

як велику ідею, що проходить несамовито швидко через цільову аудиторію. Певна 

частина соціуму поширює її через моду на неї або внаслідок переконань, що 

панують у суспільстві, соціальної конформності. Ідеавірус, навчаючи, змінюючи, 

впливає на кожного, кого торкається, він стає взірцем, вартим наслідування. 

П. Мітчелл, досліджуючи метафору мем як поширення інфекції, 

зазначив, що ця метафора має дуже раннє походження й не може бути 

відокремленою від теорії мімезису, афекту та соціального впливу, і саме це 

робить зв’язок теорії мемів з інфекційним поширенням неминучим. Отже, мем є 

найновішою спробою сформувати зв’язок між поширенням інфекції та культурою 

(Mitchell, 2012, с. 121). Формування відносин між явищем зараження й культурою 

висвітлює той факт, що мова відіграє більшу роль, ніж будь-яке інше культурне 

надбання людства. 

Схожим є погляд на мем як на вірус у тілі людини, що інфікує (звідки й 

вираз вірусний мем) та перестрибує від носія до носія. Саме таку думку 

висловлює М. Ґодвін (Godwin, 1994), автор концепції використання контр-мему як 

мему, що нейтралізує дію поганих або шкідливих мемів. Його спроба в 

меметичній інженерії перетворилася на «Закон Ґодвіна», який постулює, що чим 

довше триває обговорення будь-якої теми онлайн, тим вища можливість 
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зіставлення учасників із нацистами або згадки Гітлера. Ця закономірність вказує 

на неминучість використання зручного риторичного приладдя та схожа на 

стратегію reductio ad absurdum. 

Погляд на мем як на кластер предметних та словесних знаків, умов, 

обов’язкових для всіх учасників дискурсу, є вирішальним для природи цього 

явища. Згідно з цим переконанням, меми не тільки поділяють загальний набір 

символів і текстові правила, вони також схильні тяжіти до головної сукупності 

об’єктів (Milner, 2012, с. 142). Сума таких предметів думки, художнього 

відображення дійсності й соціального осмислення фактів визначальна для 

формування мемів та виокремлення ідентичності. Домінантні дискурси 

побудовані значною мірою навколо розбіжностей та відмінностей у сфері 

соціальної ідентичності, вони реалізують сприйняття «себе», «нас», 

конкретизують «ми» та «вони», концептуалізують культурні та демографічні 

групи. 

Меми слугує потужним засобом формування ідентичності. Актуалізація 

мемів-онімів в ОЛ схожа на топонімічний фактор реального ландшафту. При 

дослідженні топонімів виявлено, що ландшафт є засобом передачі спадщини та 

ідентичності, адже містить процеси номінації як механізм формування 

символічного капіталу та символічного опору (Alderman, 2008, c. 196). Окрім 

аспекту ідентичності, меми-оніми ґрунтуються на імітації та креативності, що є 

природженими властивостями людини. 

Мем розглядають як об’єднання лаконічних, стислих, відкритих протиріч 

(Lovink & Tuters, 2018, February). Ці онлайнові об’єкти були створені для 

циркуляції в мережах, що функціонують у реальному часі та працюють із 

повторюваними елементами. Складники мемів надходять із багатьох джерел, з 

тем, які обговорюються в суспільстві, висвітлюються мас-медіа, з персонального 

досвіду та взаємодії зі світом. Отже, суспільство створює меми та наділяє їх 

важливістю, інформацією щодо самого суспільства. Саме це робить меми 

культурними артефактами. На думку М. Уоттса, (Watts, 1981, с. 19), культурний 

артефакт надає інформацію про культуру, де його було створено, водночас він не 
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має значущості ззовні цивілізаційної парадигми. Значущість культурний артефакт 

отримує завдяки абстрактній та соціально прийнятній системі ознак та правил, в 

якій він може бути використаним, зрозумілим та оціненим. Культурний артефакт 

потребує власної системи координат, яка є дороговказом до його дешифрування. 

Культурні артефакти можуть бути не тільки реальними, а й віртуальними, 

цифровими об’єктами. 

Поняття культурного артефакту є дещо схожим на ментифакт і соціофакт. 

Ці терміни запровадив Дж. Гакслі. Соціофакт охоплює поняття «соціум» та 

«артефакт», у його дефініції наголошено, що «соціофакт – це інституції та 

організації, які є основою для соціальних або політичних асоціацій, що 

підтримують соціальні зв’язки між їхніми членами» (Huxley, 1955, с. 17). Автор 

визначив ментифакт як «ментальні конструкції, що надають психологічного 

каркасу культурі та виконують інтелектуальні, естетичні, духовні, етичні або інші 

психологічні функції» (Huxley, 1955, с. 17). Категорії артефактів, ментифактів та 

соціофактів перемішано. Багато речей або явищ можуть бути водночас і 

артефактами, і ментифактами, і соціофактами. Адже створення артефакту 

починається з ідеї, тобто породжується ментальною цариною, і унаслідок цього 

артефакт може стати помітним, еволюціонувати або навіть перетворитися на 

визначальний у суспільстві. 

Важливу роль у передачі мемів як культурних та соціальних артефактів 

виконують механізми кумулятивної культури (cumulative culture). Значний вплив 

на процес соціальної передачі чинять правильність і чіткість інформації (Lewis & 

Laland, 2012, с. 2175), що забезпечуються когнітивними механізмами (навчання, 

мова, імітація). Точне копіювання є засобом культурної еволюції, що забезпечує 

успішність мему, яка досягається за допомогою сучасних приладів та 

інформаційних каналів. 

Розгляд мемів як культурних артефактів вказує на взаємозв’язок та 

узгодженість ментальних явищ, якими репрезентовано культуру людства. Мемам 

властива віртуальна фізичність (virtual physicality). Цей термін зображує меми 

як когнітивні та водночас цифрові артефакти (Wiggins & Bowers, 2014, с. 6). 
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Віртуальна фізичність має двоїсту структуру, тобто володіє властивостями двох 

явищ: вони продукуються уявою людини та існують у цифровій мережі. Меми 

породжуються та вдосконалюються користувачами цілеспрямовано, що реалізує 

соціально-культурний зв’язок, цілеспрямоване споживання та суб’єктивне 

задоволення. 

Як одиниці нового виду дискурсу, усно-письмового (Ахренова, 2009, 

с. 13), меми мають багато ознак, вони – явища нового порядку, синтетичні, що 

маніфестують себе й у мові (шрифт), і в мовленні (акті інтернет-спілкування в 

соціальній групі), сюди додається графічна репрезентація мему як основна, а не 

допоміжна ознака. Саме візуальна частина є визначальною для появи інтернет-

мему. Також меми проявляють себе в просторово-часовому аспекті, де 

ідентифікують різні вікові та професійні групи, надають можливість вести 

незвичні, не конвенційні перемовини про політичні погляди, важливі сучасні події 

в соціальній та приватній сферах. 

Меми складають сфери культурного знання загального користування, що 

доступні всім, вони є інструментами соціальної ідентичності. Вони дають змогу 

передавати складні ідеї в межах короткої фрази, мелодії або образу. Розмаїття 

символів, відомих багатьом, призвело до еволюціонування мемів у допоміжний 

рівень мови, який часто доповнює або замінює її стандартне використання 

(Shifman, 2012, с. 173). Зокрема, мем доводиться користувачами до прийнятного 

(на їхню думку, дуже вдалого) співвідношення частин основного (того, що 

виявилося тригером для появи мему) та творчого (нового, що було додане 

учасниками процесу). Меми стали мовно-культурним проявом інтернет-

спілкування, тому вони працюють так, щоб донести велику кількість інформації в 

стислій формі. 

Новизна та незвичність допомагають мемам поширюватися, так само, як ці 

якості допомагають швидко поширюватися неправдивим новинам, адже нову 

інформацію та невідоме частіше ретвітять (Vosoughi, Roy & Aral, 2018, с. 1150). 

Фокусуючись на соціальному аспекті впливу мемів, слід зазначити їх 

величезний вплив на соціальні дії. Соціальні структури ініціюють соціальні дії; 
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одночасно соціальна дія веде до соціальних структур. Меми є частиною 

дискурсивного процесу, який являє собою генеративну здатність цифрової 

культури долучення для продовження меметичної розмови (Wiggins & Bowers, 

2014, с. 10). У такий спосіб соціальні дії формують структуру, яка водночас є 

базисом для соціальних дій. 

Людина стає засобом або посередником у розповсюдженні мемів. Галь 

та ін. (Gal et al., 2016, с. 1700) однією з основних характеристик мемів називають 

вираження наявних соціальних та культурних норм. Водночас це соціальний 

інструмент для їх обговорення, обміну думками про них. Тісні зв’язки процесу 

формування норм чітко простежуються в життєвому циклі мему. Зазвичай мем 

народжується, коли порушуються стандарти поведінки, як у мемах Мамо чому я? 

або Сашко, де джерелом стали факти, які були не прийняті та висміяні 

користувачами. Або змінюються звичайні способи поведінки, як у Зомбоящик, де 

явище телебачення набуває негативних емоційно-оцінних значень. 

Як і все, що створюється людьми, меми мають багато варіантів і зазнають 

подальших змін, отже, вони еволюціонують, розвиваються і збільшують своє 

середовище існування. Згодом ми вже можемо бачити цілий комплекс мемів – 

мемплекс (memeplex) – сукупність взаємодоповнюючих мемів, які, зазвичай, 

повторюються разом (Heylighen, 1996). У нашому корпусі локальних українських 

мемів (130 головних тем) найчастотнішими є мемплекси, які ми умовно 

розподіляємо на дві групи: політичні та інші меми. Причому політичні меми дуже 

активні в українському Інтернеті. 

Здебільшого найпопулярніші меми є реакціями на проблеми, що 

обговорюються в суспільстві. Розвиток мему в мемплексі відбувається різко, 

швидко. Він починається з одного зображення або макросу, невдовзі його 

копіюють та змінюють у будь-якому програмному забезпеченні для редагування 

зображень багато разів, тому це стає кластером, який об’єднано персонажем, 

об’єктом, темою або дією.  

Розповсюдження мемів за своєю природою є імітацією, механізмом 

копіювання, який визначається меметикою. Здатність людини до імітування 
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робить існування мемів очевидним (Aunger, 2006). Погляд на охоплення більшої 

кількості людей мемами, що ґрунтується на біологічних принципах розмноження, 

передбачає декілька етапів. Джерело зародження мему може бути причетним до 

продукування копії (причинна обумовленість), що наводить на думку про видатні 

властивості вихідного начала. Копія мему має бути подібною до джерела 

(обумовленість подібності), так працює механізм паралелізму в біології, де 

простежується незалежний розвиток близькоспоріднених видів. Інформація, яка 

забезпечує гомогенність, робить копію схожою на джерело (обумовленість 

передачі інформації). Кінцевий результат: одна сутність породжує дві чи більше 

(обумовленість дуплікації). 

Іншу думку має Дж. Сьорл: передача ідей упродовж імітації повністю 

несхожа на передачу генів під час репродукції, отже, аналогія між мемами та 

генами оманлива (Searle et al., 1997, с. 105). Згідно з його міркуваннями, 

поширення ідей протягом імітації потребує цілого апарату людської свідомості та 

інтенціональності. Інтенціональність як властивість свідомості концентруватися 

на певному об’єкті дійсності впливає на необхідність спиратися на систему 

певних поглядів, розуміння та ціннісні судження. Людина робить вибір серед 

безлічі варіантів для імітації, відхиляючи непридатні. Для того щоб сприйняти 

ідею, її потрібно осмислити та інтерпретувати. 

У разі розповсюдження мемів також відбуваються процеси реміксування, 

перемішування і перекомпонування їх наявних елементів. Причина цього 

вбачається в наявності чогось у певному зображенні, фразі, відео, що 

вибудовується з уже наявним набором лінгвістичних та культурних норм (Phillips, 

2010). 

Л. Мілтнер (Miltner, 2014) розуміє мем як частину складного, 

взаємопов’язаного та езотеричного самоцитованого тіла текстів, які нерозривно 

пов’язані з контекстом їх створення та споживання. Здебільшого мем є 

об’єднаним у всьому мемплексі. Такий стан речей справедливий і для українських 

мемів. Дуже часто один мем стає джерелом натхнення для інших або зливається з 

образами людей поп-культури чи артефактів. Наприклад, мем 2010 року 
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Mr. Trololo (Містер Трололо) ґрунтується на оригінальному вокалізі Е. Хіля, який 

фонетично збігся з англійським явищем тролінгу (навмисне провокування 

опонента на негативну емоційну реакцію). Це яскравий приклад, як працює 

культурний ландшафт і визначає себе через своїх учасників. 

Меми і в доінтернетну епоху, і нині тісно пов’язані з процесом формування 

норм. Аналіз відео мемів проводять у трьох вимірах – зміст, форма та позиція. 

Зміст належить до ідей та ідеологій, втілених у тексті, форма – до композиції 

повідомлення, позиція – до співучасті структур (participation structures (e.g. 

identities of addressor/addressee), keying (e.g. tone of speech)) та вбудована 

комунікативна функція (Gal et al., 2016, с. 1702). 

Частина мемів походить із доінтернетної епохи, як-от Біоміцин (див. 

додаток 2). Тут ідеться про народні традиції колективної творчості та сприйняття 

повсякденного об’єкта. Сам мем – це гра слів з назви марки вина «Біле міцне», яке 

було знамените великим відсотком вмісту алкоголю. Населення іронічно 

перейменувало його в Біоміцин, як у фармацевтичних продуктах, таких як 

пеніцилін, аспірин та інсулін. Його назва, хоча й містить позитивні натяки на 

препарати, що полегшують біль, позначає дуже дешевий продукт із низькою 

якістю і в такий спосіб вступає в зіткнення з реальністю, розкриваючи 

саркастичну основу мему. Випадок Біоміцина також висвітлює один важливий 

аспект: цей мем пов’язаний із колективною ідентичністю тих, хто знає, для решти 

це просто назва ліків. 

Інтернет-меми є формальною лінгва франка, естетичною маніфестацією 

логіки лулзів (гумору заради гумору) (Milner, 2013, с. 64). Також меми Інтернету 

відрізняються від простих мемів тим, що їх легше дослідити від появи до 

розвитку успіху, вони залишають свій відбиток у сучасних медіапросторах і 

навіть виходять за межі інтернет-спільнот у широкий соціум і навпаки. Так, 

головний герой популярного серіалу House M.D. («Доктор Хаус» в українському 

перекладі) став доктором Хатою, що перетворилося на мем українськомовного 

Інтернету. Навмисне хибний переклад відтворився в зображенні (мал. 1, додаток 

2), де залишено оригінальну фотографію та змінено лише переклад назви серіалу. 
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На мал. 2 (додаток 2) показано розвиток мему та творче перетворення прізвища 

Хата, де національний колорит вплинув на тему: українські традиції на тлі з 

головним героєм. 

У наведеному вище прикладі центральним є факт гумористичного 

осмислення прізвища головного героя, усе інше – мінливі складові. 

Розповсюдження мему не є «стрибком», але неминуче опосередковане практикою 

(Giroux et al., 1998). Саме тут ми бачимо прийняту практику розповсюдження 

заради позитивних емоцій. 

На думку П. Воллеса, люди поводяться по-різному в реальному житті та 

інтернет-спілкуванні. Перші соціальні контакти в Інтернеті ґрунтувалися на 

тексті, сучасні соціальні оточення змагаються за увагу людей та заохочують їх 

бути активними в мережах та долучати своїх друзів (Wallace, 2012, с. 463). Меми 

у вигляді вірусних відео та картинок сприяють спілкуванню, також зростає їх 

популярність, адже меми є мультимодальними артефактами, де зображення й 

текст змішано, щоб розповісти жарт, висловити спостереження або навести доказ 

(Milner, 2012, с. 11). 

Однією з ключових характеристик, яка дає змогу мемам швидко 

поширюватися, є наявність певних зображень, фраз, відео, які вказують на вже 

встановлений набір лінгвістичних та культурних норм (Phillips, 2010). Меми 

вплетено в нашу реальність, часто вони віддзеркалюються в ній певним чином, 

незважаючи на соціальні норми й не боячись бути смішними чи грубими. Меми 

поглинають усі ознаки різних спільнот, створюючи нові культурні ОЛ, й 

одночасно визнають і підтверджують старіші меми, які витримали довгий час як 

інформаційні одиниці. 

Отже, мем – це результат колективної творчості та колективного досвіду, 

що відбивається в колективній пам’яті. У цьому процесі використовуються 

опосередковуючі засоби, такі як наявні наративи, а результатом взаємодії є 

властивість, що робить колективну пам’ять колективною: «текстуальна 

спільнота» розділяє одні й ті самі посередні ланки для свого вираження (Wertsch, 

2007, с. 657). Крім того, така спільнота має свою колективну пам’ять, що 



95 

 

відображається в тільки їй відомих мемах, мові, стилі спілкування, жартах тощо. 

Це зумовлює існування локальних мемів у мовних, культурних та соціальних 

спільнотах. Зокрема, українська мова в Інтернеті характеризується високою 

емоційною інтенсивністю, вона вільна від обмежень, які нав’язує суспільство, і, 

зазвичай, не відповідає літературним нормам. 

Мем існує для спілкування, його можна розглядати як жанр. Єйтс та 

Орліковські (Yates and Orlikowski, 1992, с.  305) вважають, що жанри – це 

соціальні інститути, які виробляються, відтворюються та/або трансформуються, 

коли люди спілкуються. Жанри слід розглядати не просто як сукупність правил, 

за якими люди спілкуються, а як складну систему соціальних мотивацій та 

культурної діяльності (Wiggins and Bowers, 2014, с. 8). Цей процес є обопільним, 

така соціокультурна активність є результатом спілкування і водночас поштовхом 

до нього. Згідно із ще одним поглядом, меми є жанром самовираження, який має 

суто діонісійський характер літературної традиції, адже є зразком дотепності, 

висловленням неповаги, яке репрезентує себе у грубій формі, зробленій 

нашвидкуруч (Villanueva-Mansilla, 2017, p. 119). 

Меми, що є ментально репрезентованими юнітами інформації, мають 

результатом очевидну поведінку, вони проходять крізь постійну соціальну 

взаємодію та видозмінюються пам’яттю та припущеннями, які стають 

результатом співвідношень між факторами (Boyer, 1999, с. 209). Отже, мем 

вийшов за межі Інтернету і став частиною загального медійного дискурсу. Нові 

технології передачі інформації докорінно змінили наше сприйняття та відчуття 

медіа. Нині медіа вагаються між негайністю та гіпернегайністю, між прозорістю 

та непрозорістю (Bolter et al., 1999, p. 17). Кожний поступ у розвитку медіа надає 

більш автентичну та негайну інформацію, що призводить до гіпернегайності, 

швидкісного, надмірного насичення даними. Усі репортажі, фотографії та статті 

будь-де виходять із глибини нашої культури, вони є її породженням, 

ментифактами. Це зумовлює такий стан речей, за якого вони є настільки ж 

реальними для людини, як і інші артефакти. Водночас меми стають новинами, 

новини стають мемами, які потім стають написами на одязі чи сувенірними 
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виробами. Те, що вранці було цифровим, увечері є матеріальним втіленням, і 

навпаки. 

Під час розгляду класичних мемів майже все можна вважати мемом. 

Говорячи про інтернет-мем, ця проблема вирішена: це жарт, фото, відео, що має 

свою назву. Іноді це зображення реміксується й, можливо, одночасно усім, про що 

йшлося вище. З огляду на велику кількість підходів до трактування явища мему, 

можна зробити такі висновки: майже кожен культурний артефакт, поняття можуть 

бути мемом, якщо вони поширюються в часі та фізичному просторі. Перспектива 

мему як ідеї охоплює такі культурні прояви, як музичні рифи чи візуальні образи. 

Для узагальнення: мем є частиною інформації, яка передається через соціальні 

канали, її основні характеристики – стислість і швидке поширення. 
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ВИСНОВКИ ДО  РОЗДІЛУ 1 

 

Інформаційний ландшафт будь-якого суспільства містить багато 

реалізацій. У центрі нашої уваги перебуває актуалізація омовленого компонента, 

який втілюється в ЛЛ, де існують два аспекти уособлення: в реальному житті (на 

вулицях міст, у вивісках, рекламі, графіті) та у світовій мережі Інтернет (сайти, 

форуми, соцмережі). Соціолінгвістичне осмислення таких осередків культурного 

та публічного життя уособлюється в дослідженнях із ЛЛ. ЛЛ є спробою наукового 

осмислення лінгвістами та соціологами публічного простору, який породжується 

та детермінується колективною свідомістю певного етносу. У такий спосіб ЛЛ 

частково є складовою ОЛ, обидві структури мають суміжні та спільні галузі 

дослідження. 

Ґрунтуючись на концепції ЛЛ, пропонуємо уточнити термін онімний 

ландшафт. Складовими одиницями ОЛ є оніми, які утворюють культурний 

універсум етносу та існують у пам’яті та соціальному довкіллі суспільства в 

певному історичному контексті. ОЛ – це омовлена актуалізація онімного 

компонента етнічної свідомості. Мовні універсалії, які реалізують структурні 

зв’язки онімного ландшафтування, стають частиною НМКС разом із 

актуалізованими механізмами поширення культурних та соціальних артефактів. 

ОЛ, порівняно з ЛЛ, є більш широким за охопленням, адже онімний компонент 

містить актуалізацію власних назв і публічної сфери, і приватного життя. 

Структурні особливості конструкції та розподілу ОЛ ґрунтуються на 

асоціативних та емоційно-оцінних зв’язках ментального буття власних назв у 

культурній парадигмі. Оніми групуються в ситуаційному контексті, який визначає 

публічний простір, дух часу, маркери культури та систему організації людського 

життя в складній синергійній системі. Такий контекст стає інструментом онімної 

ідентифікації, яка виражає позицію «свій – чужий» та вкорінення самості в часо-

просторовій системі координат. Онімна ідентифікація – це процес емоційно-

оцінного самоототожнення особи з іншою персоною або групою персон на базисі 

особливостей дискурсивних змінних власних назв. 
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Комплексний когнітивний, лінгвокультурологічний та соціолінгвістичний 

підхід до вивчення складових ОЛ вказує на існування двох великих кластерів: 

фізичного та віртуального. Система позиціонування визначає предметний аспект 

ОЛ, пізнання, нематеріальні явища, психологічні параметри людської свідомості 

актуалізують віртуальний аспект ОЛ. Ці два аспекти зливаються в неподільну 

єдність центральної частини громадського простору, заснованого на 

співвіднесенні фактичного та уявного, бажаного, необхідного, орієнтованого на 

ідеали та побудованого на культурній традиції. Інша, периферійна частина ОЛ, 

стає культурно-етнічним фоном. 

Відмінність ОЛ від інших відомих структур, якими оперує 

термінологічний апарат української ономастичної науки (онімне поле, онімний 

простір, індивідуальний, колегіальний, загальномовний, онімічний фрейми), 

полягає в його структурній особливості, де традиційне стає базисом для нового. 

Формування ОЛ ґрунтується на системі координат соціальної ідентичності, яка у 

певний час виокремлює одні онімні кластери поміж інших за принципом 

когнітивного структурування фігура/фон. Культурно детерміновані онімні 

кластери не зникають, вони відходять на другі ролі та стають культурним 

бекграундом, вливаються в цивілізаційний культурно та соціально окреслений 

субстрат. Ефект кумулятивної культурної еволюції реалізує появу нової генерації 

ОЛ, з традиції постає нове, що допомагає усвідомленню духовно-культурної 

єдності нації та актуалізує її національний космо-психо-логос. 

Система ОЛ актуалізується за участю традиційних онімних розрядів: 

антропоніми, топоніми, хрононіми, хрематоніми, ергоніми, ідеоніми. Як кожна 

еволюціонуюча система, ОЛ містить і новітній шар, що складається з 

трансляціонімів, дисконімів, файлонімів, програмонімів, сайтонімів, логінонімів, 

нікнеймів, комп’ютеронімів, мемів. Найбільш динамічною групою є меми, які 

вказують на прогресивну еволюцію системи ОЛ: їхнє існування призводить до 

ускладнення та диференціації структури ОЛ, реалізує її гетерогенність, що є 

запорукою довготривалого функціонування ОЛ як системи. 
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Студії, що концентруються на дослідженні системи поглядів та мотивів 

соціальних колективів, що змушують їх поширювати меми, є меметикою. Вагома 

соціальна поведінка, розповсюдження мемів є еволюційно зумовленими. У такому 

разі мем є витоком колективної рефлексії людського суспільства, що робить його 

культурним артефактом, в якому етнічна самосвідомість і самопізнання 

концентруються в ідеях, музичних та літературних творах, моді, звичаях тощо. 

Згідно з нашим поглядом, мем – це частина інформаційної структури, яка 

передається суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке поширення та 

емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними структурами. Мем є 

породженням нової суспільної формації, культури участі, яка змінює фокус уваги 

до індивідуального самовираження за допомогою участі цифрової громади. Мем 

став проявом інформаційного суспільства, в якому основними принципами 

співіснування стають виробництво й поширення інформації, перетворення її на 

головний вид діяльності, на продукт, що має споживчу вартість, на впливового 

актора політичного дискурсу. Використання мемів у ролі соціальної валюти 

реалізує їх як повноправні центри впливу в соціальному дискурсі реального та 

цифрового аспектів буття багатьох етносів. 

Поняття мему, яке увів у науковий обіг біолог Р. Докінз, стає дедалі 

поширенішим. Найчастіше визначають два аспекти – широкий та вузький. З 

огляду на широкий контекст, до мемів можна зарахувати велику частину 

етнічного концептуального простору посеред інформаційного ландшафту 

(мелодії, крилаті вислови, засоби соціальної поведінки, методики вироблення 

речей тощо). Усе зазначене є структурними одиницями культурних етнічних 

систем, що передаються від однієї людини до іншої неконтрольовано, вони 

слугують засобом транслювання інформації та формують цивілізаційну 

ідентифікацію носія. У вузькому смислі, меми – це одиниці інтернет-культури, які 

вірусно поширюються користувачами Мережі. Власні назви мають усі названі 

вище характеристики, що наводить на думку, що вони є мемами. 

Принципи розповсюдження мемів ґрунтуються на асоціативно-образних та 

оцінних особливостях людської психіки та нормах формування й функціонування 
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колективної ідентичності. Інтернет-меми є сучасною лінгвою франка, виявом 

логіки гумору заради гумору, результатом колективної творчості та колективного 

досвіду, що відбивається в колективній пам’яті. У цьому процесі 

використовуються опосередковані засоби, як-от наявні наративи, і результатом 

взаємодії є та властивість, що робить колективну пам’ять колективною: 

«текстуальна спільнота» розділяє одні й ті ж самі посередні ланки для свого 

вираження. 
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2. РЕАЛІЗАЦІЯ ОНІМНОГО ЛАНДШАФТУ 

 

 

2.1. Онімний ландшафт та меми 

 

ОЛ складається з мемів, які висвітлюють у ньому багато характеристик. 

По-перше – це так звана територіальна характеристика, тобто звідки меми 

приходять, де їх найбільше. По-друге, меми надають певний опис інформації, що 

міститься в ОЛ. По-третє, ОЛ виражає ідентичність, де меми є найвпливовішими 

акторами. 

Меми трапляються всюди в інтернет-спілкуванні, найчастіше їх можна 

побачити на форумах, у мікроблогінгу та соціальних мережах, тобто там, де 

відбувається спілкування. Мікроблогінг – це добре розвинута соціальна 

комунікація, у якій користувачі діляться короткими фрагментами тексту, 

зображень, звуків або відеозаписів (меми в цьому документі) з іншими 

користувачами (Ienco et al., 2010). Найбільш відомим сервісом мікроблогінгу є 

Twitter. Кожний допис автоматично або користувачем наділяється ключовими 

словами – хештегами (hashtags). Саме за ними багато людей проводять пошук у 

соціальній мережі. Додавання метаданих (тегів) до всіх текстів соціальних мереж 

та месенджерів є усталеною практикою. Рейтинг хештегів вказує на теми, які 

обговорюються частіше та стали найбільш цитованими й популярними. 

Хештеги сигналізують про потенційну присутність інших користувачів у 

соціальній мережі, а соціальні метадані дають змогу моделювати свій дискурс. У 

такий спосіб соціальне тегування розширює потенціал мікроблогерів, вони 

зв’язуються один з одним через пошук або під час участі в масових практиках, як-

от генерація мемів (Zappavigna, 2015, с. 16). 

Хештеги нещодавно стали предметом дослідження. На основі тегування 

виник термін розмова, доступна для пошуку (searchable talk), що означає 

дискурс, який спирається на форми соціальних міток, тегів (social tagging), щоб 

створити подібність, групування з потенційною аудиторією (Zappavigna, 2017, 

с. 212). Теги мають велике соціальне значення та потужний потенціал для 
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дослідження інтернет-дискурсу. Зазвичай вони додаються до повідомлення як 

ключові слова або асоціюються з інформацією чи візуальним зображенням. 

Наприклад, відомий котячий мем, де зображено кицьку, якій усе не подобається, 

блискавично став популярним тегом #GrumpyCat. Тільки після набуття ним 

широкої популярності стало відомо, що то не кіт і що такий вираз кішка набула 

завдяки генетичній мутації. 

Існує ще один погляд на те, що саме слід вважати предметом дослідження. 

Стверджується, що одиниця класифікації має бути не єдиним твітом, а мемом, 

який визначається як одиниця інформації – ідея чи концепція, що може 

поширюватися від людини до людини через соціальну мережу (Ferrara et al., 2013, 

с. 548). Автор проводить аналогію між мемом та набором твітів, що містять таку 

ж частину інформації. 

Методи позначення тегів у Twitter – це приклад нового типу тегів, які ми 

назвали розмовними (conversational) (Huang et al., 2010). У процесі розмовного 

тегування тег є важливою частиною повідомлення. Він може слугувати міткою в 

традиційному значенні тегу або своєрідною підказкою для коментарів 

користувача. У багатьох популярних темах теги Twitter наштовхують на 

споріднені або близькі теми, додають інформацію до наявного потоку даних і 

розвиваються, у результаті створюється асинхронна розмова з великою кількістю 

користувачів. Кожен може додати свої міркування, доволі часто обмін думками 

триває декілька днів. 

Ще одним засобом розповсюдження мемів є блоги. У дослідженні, 

присвяченому контент-аналізу 260 блогів (Papacharissi, 2007, с. 30), блог 

визначено як електронну версію звичайного щоденника, який виник дуже давно. 

Його відмінність від звичайних щоденників полягає в тому, що традиційний 

діарій був приватним простором, сповненим особистих думок, що не мали бути 

оприлюдненими. Блоги, електронні щоденники є відкритими та доступними для 

масового читача, вони можуть бути не тільки прочитаними, а й оціненими. Блоги 

стають частиною публічного віртуального простору, одиницею дискурсу, часткою 
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дискусії (не завжди приємної). Дослідниця зазначає, що більшість блогерів 

використовує різні гумористичні засоби (54,7%). 

Особливістю розвитку української блогосфери можна назвати зближення 

блогів зі ЗМІ – формування групи «блогерів-колумністів», високий відсоток серед 

блогерів професійних журналістів, набуття окремими блогами ознак ЗМІ. Для 

української блогосфери характерні високий рівень політизованості та наявність 

ознак громадської журналістики. Водночас зростає інформаційна роль блогів як 

своєрідної альтернативи офіційним ЗМІ (Половинчак, 2015, с. 101). Зокрема, 

загальнодоступна інформація, розміщена на новинних веб-сайтах, осмислюється 

та обговорюється, читачами чи авторами допису додаються подробиці. Сам автор 

блогу може бути джерелом інформації, навіть не маючи журналістського досвіду. 

Такий потік інформації до недавнього часу був узагалі неможливим і спочатку 

сприймався як зворотний, однак нині ситуація, коли популярний Twitter-канал або 

блог створюють новини чи замінюють класичний канал отримання новин, дедалі 

більше стає типовою та звичною. Фрази та меми, породжені в Мережі, 

просочуються в ЗМІ. Дж. Лесковець (Leskovec et al., 2009, с. 505) наголошує на 

важливості таких трендів, оскільки вони свідчать про потребу в незалежних ЗМІ, 

допомагають при відстеженні циклу розповсюдження мемів та динаміки обігу 

новин. На думку вченої, «блоги є прикладами персоналізованого, 

самореференційного та самодостатнього використання Інтернету, створеного як 

інформаційне середовище, основою якого пізніше стали соціальні комунікації» 

(Papacharissi, 2012, с. 37). Також вона зазначає, що «блоги являють собою 

повернення до самостійного (self-involved) використання Інтернету, який стає все 

більш поширеним» (там само). Нині ми звикли послуговуватися блогами та 

висловлюватися через них в Інтернеті. Блоги стали своєрідним соціальним 

середовищем та провідником мемів, адже більшість відомих інтернет-мемів 

розповсюджується через однорідні спільноти та соціальні мережі, а не через 

Інтернет загалом (Bauckhage, 2011, с. 49). 

Розповсюдження мемів є також аспектом функціонування ОЛ. У 

дослідженні породження та розповсюдження мемів (Zannettou et al., 2018, с. 2) 
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зазначається, що форуми /pol/ та The Donald є впливовими агентами в комплексі 

появи, обміну та реміксування мемів, незважаючи на їх помірні розміри. Так, 

форум /pol/ відіграє важливу роль у процесі виникнення мемів, тому що на ньому 

поститься велика кількість мемів, водночас The Donald є найефективнішою та 

найвпливовішою спільнотою, яка просуває меми як до периферійних, закритих, 

так і до основних веб-спільнот. Відомі спільноти в складі 4chan, Reddit та Gab 

використовують меми для поширення расистської та ненависницької інформації, 

яку зазвичай виражено в стислому вигляді. 

Здебільшого кожна інтернет-спільнота використовує меми, які 

відповідають її соціальним умовам, у свою чергу таку ситуацію породжують 

настрої постійних відвідувачів. Зокрема, Reddit та Twitter найчастіше поширюють 

жарти, меми, створені для розваги та доброго гумору, Gab та /pol/ – расистські та 

політичні меми (Zanettou et al., 2018, с. 16). Найчастіше меми з’являються у 

відповідь на події, які привернули увагу світової громади, адже «пам’ять є 

важливим інгредієнтом для моделі конкуренції мемів» (Weng et al., 2012). 

Однак у світі стає дедалі більше інформації, пам’ять та увага не можуть 

впоратися з такою кількістю, яка оточує нас щодня. Автори дослідження з 

конкуренції мемів у ситуаціях обмеженої уваги стверджують, що на 

статистичному рівні не потрібно наводити зовнішніх пояснень для 

спостережуваної глобальної динаміки мемів. Це суперечливий висновок, згідно з 

яким інформаційні епідемії сильно відрізняються від базового моделювання та 

концептуальних засад біологічної епідемії (Weng et al., 2012). Хоча внутрішні 

особливості вірусів та їх адаптація до хостів надзвичайно важливі при визначенні 

виграшних штамів, в інформаційному світі обмежений час і увага поведінки 

людини є достатніми для створення складного інформаційного ландшафту та 

визначення широкого спектру різних моделей розповсюдження мемів. 

Немає підстав вважати, що основною проблемою є пам’ять. Учені зробили 

припущення про наявність біологічного ліміту для спілкування, а отже, і для 

розповсюдження мемів. У ґрунтовному дослідженні 2011 року (Goncalves et al., 

2011) запропоновано механізм соціальної взаємодії, що є наслідком обмеженої 
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уваги і внутрішнього пріоритету взаємодій, він дотримується економії та 

надійний настільки, що його можна застосовувати для широкого кола соціальних 

сценаріїв. У таких сценаріях можуть брати участь когнітивні групи у 150 осіб 

(Dunbar, 1998). Це обмеження обумовлене потужністю опрацювання інформації 

неокортексом, що визначає кількість осіб, з якими людина спроможна 

підтримувати стабільні соціальні відносини. Кількість у 150 осіб є 

першоджерелом у гіпотезі соціального мозку, де йдеться про можливість 

маніпулювати інформацією, а не просто запам’ятовування її. 

У дослідженні мемів М. Нобел (Knobel, 2007, с. 209) запропонувала три 

характеристики, які, ймовірно, сприятимуть плодючості мему: елемент комічного 

в широкому спектрі, інтертекстуальність, яка спирається на перехресні посилання, 

аномальні зіставлення, зазвичай, зображень. Усі три аспекти наявні в кожному 

мемі в нашому корпусі. Однак більшість мемів швидко вмирають, вони 

представляють інтереси громади на момент їхнього народження. Отже, 

відстеження життєвого циклу мему та його часової лінії відновлює колективний 

наратив та ОЛ України. У дослідженні, проведеному у 2009 році, Л. Біланюк 

наголошує, що «популярна культура може сприяти розвитку незалежної 

української ідентичності, але вона також може підтримувати інші "конструкції", 

наприклад, космополітичну глобалізовану ідентичність, загальнослов’янську 

ідентичність, східнослов’янську ідентичність тощо» (Біланюк, 2012, с. 130). 

Кількість мемів, які поширюються по всьому світу завдяки Інтернету та 

набувають міжнаціонального й міждержавного характеру, зростає та суттєво 

впливає на локальні меми. Локальні меми також можуть мати певну вагу в 

процесах реміксування, переосмислення та переоцінки. Локальні меми вказують 

більше на характеристики ідентичності та є елементом сигнальної системи «свій – 

чужий». Такі меми здаються ближчими, ріднішими, добре знаними, отже, чітко 

окреслюють сукупність соціальних і політичних умов та обставин. 

Дж. Грін та Г. Дженкінс запропонували поняття розповсюдженого медіа 

(spreadable media) як засіб для розуміння практик сучасної аудиторії створювати 

вартість продукції (Green & Jenkins, 2011, с. 111). Розповсюдженість 
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(spreadability) ґрунтується на: 1) технічних можливостях, спроможних 

поширювати деякі види медіаінформації влучніше або більш зручно, ніж інші; 

2) соціальних мережах, які поєднують людей завдяки обміну інформацією та 

заохочують користувачів робити це; 3) різних мотивах, які керують людьми, щоб 

поділитися медіа. Ми можемо виокремити ознаки, які визначають, чи буде 

зростати розповсюдженість чи ні: активна участь, доступ до нескінченної 

кількості матеріалів та програм, свобода маніпулювання, співпраця, обмін ідеями, 

різноманітний підхід та активна участь. Вирішальні для розповсюдженості ознаки 

збігаються з тим середовищем, яке є питомим для мемів. 

Меми передаються від одного користувача до іншого, від однієї спільноти 

до іншої, їх створення та розповсюдження здаються важливими, кожен, хто бере 

участь у цьому процесі, може стати творцем, отже, відчуває свою значущість. 

Найчастіше названі процеси описує термін спільністна культура / культура 

участі (participatory culture), її ознаки такі (Jenkins, 2009, с. 7): порівняно низькі 

бар’єри для художнього вираження та громадської участі; сильна підтримка 

обміну, створення та використання продуктів спільної творчості; певний тип 

неформального наставництва, коли досвідчені учасники передають свої знання 

новим людям; учасники, які вважають, що їх внесок має значення; співавтори, які 

відчувають певний ступінь соціальних зв’язків один з одним (принаймні, їх 

турбує думка інших людей щодо їх творчості). Культура участі змінює фокус 

грамотності від індивідуального вираження до участі громади. 

На нашу думку, така культура може використовувати меми як соціальну 

валюту (social currency). Концепція соціальної валюти ґрунтується на досягненні 

бажаних позитивних вражень у своїх сімей, друзів та колег. Вона дає людям 

можливість покращити себе, просуваючи свої продукти та ідеї. Є три способи 

зробити це: 1) знайти внутрішню чуттєвість; 2) визначити важелі механіки гри; 3)  

відчути себе інсайдером (Berger, 2016, с. 24). Внутрішня чуттєвість є частиною 

творчого Я людини. Другий спосіб стосується знання реалій та подій, про які 

люди говорять та якими цікавляться в певний момент. Відчуття інсайдерства 
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також пов’язано зі знанням, однак у випадку мемів воно стосується таких 

аспектів: хто або що є головною темою мему та що саме він позначає. 

У роботі з дослідження YouTube Дж. Берджесс та Дж. Грін стверджують, 

що ми мусимо думати про цей і подібні сервіси з погляду культурної участі. Усі 

люди, які беруть участь у наданні та обміні інформацією, коментуванні, перегляді 

та реміксуванні відео, є частиною спільного простору, вони пов’язані спільним 

досвідом. Цей загальний простір «має цілісну культурну логіку» (Burgess & Green, 

2018, с. 57), незважаючи на різноманітні маніпуляції з вмістом та різними 

мотиваційними силами. 

Важливими характеристиками мемів є творчість та як результат – їх 

мінливість. Оригінальності не достатньо для творчості. Оригінальні речі мають 

бути ефективними, щоб бути творчими (Runco & Jaeger, 2012, с. 92). Тут ми 

маємо багато перемінних одного мему, які відрізняються за оточенням та 

оформленням, але головна тема чи персонаж залишається незмінною. 

Концепція Дж. Берджесс просторічної креативності (vernacular creativity) 

ґрунтується на змішуванні традиційних народних практик із сучасними 

практиками та навичками. Їхньою особливістю є те, що вони народжуються в 

неелітних соціальних контекстах і комунікаційних спільнотах, мають широкий 

спектр залучення, саморепрезентації та грамотності. Тобто просторічна 

креативність поширюється соціальними мережами, і саме там зароджуються 

культурні практики, її мета – самовираження (Burgess, 2008, p. 102). 

Самовираження як природна потреба людини маніфестується в Інтернеті дуже 

яскраво. За допомогою модерних засобів показати своє Я нині дуже легко, а з 

допомогою мемів – ще й швидко, легко та приємно, а завоювавши популярність, 

можна отримати соціальний капітал. 

Велику роль у розповсюдженні мемів у соціумі, особливо в інтернет- 

спільнотах, відіграє креативність, яка й сама залежить від активності суспільства. 

У своєму дослідженні креативності Ш. Моран вказує на особливе значення оцінки 

(evaluation), що є «механізмами, які використовують учасники для визначення 

відповідності та доречності (appropriateness)» (Moran, 2010, с. 80–81). У цій 
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системі важливим чинником є відгук від колег (всередині сфери діяльності) та 

споживачів (ззовні). У випадку мемів таким міркуванням про їх якість, характер 

та значення є негайна оцінка користувачів, яку виражено в перепостах, лайках – 

поширенні образу та в підсумку – у свідомості. Завдяки зворотному зв’язку 

реальна людина знає, що стала мемом в Інтернеті. І хоча це породжується 

емерджентним процесом (на відміну від соціального процесу), кінцевий продукт є 

онтологічно різним процесом (Sawyer, 2010, с. 375). Тобто, найчастіше сам мем 

має обмаль спільного з людиною, яка зображена або є темою мему. Наприклад, 

мем про хлопця, якого переслідують невдачі Bad Luck Brian, ґрунтується на 

реальному фото Кайла Крейвена з Огайо, який заробив на своїй інтернет-славі. В 

інтерв’ю він назвав мем іншою версією себе (Contrera, 2015). 

Творча переробка наявного зображення й часто вигадана історія про нього є 

типовим мемом. Культурний артефакт ґрунтується на створенні новітнього, 

модерного та слушного, на вирішенні необмеженого завдання (open-ended task). 

Творчий продукт має відповідати цілі створення, тобто бути цінним, правильним, 

можливим та адекватним меті. Досить часто творче завдання є евристичним, без 

очевидного або єдиного рішення. Зокрема, творчий спосіб вирішення або продукт 

залишаються креативними до того рівня, як їх бачать люди, знайомі з цією 

сферою (Amabile, 2013, с. 3). 

Деякі дослідники вбачають сутність креативності в поштовху, рушійній 

силі, адже творчий внесок є спробою підштовхнути будь-яку сферу діяльності на 

шлях, яким вона мусить іти, на думку творчої людини (Sternberg, 2006, с. 95). 

Просторічна творчість мемів ґрунтується на судженнях не стільки професійних 

критиків, скільки пересічних користувачів Мережі. На нашу думку, саме це 

робить меми такими популярними та заразливими. 

П. Руа (Rua, 2010, с. 66) стверджує, що лексична творчість, креативність 

слугують різноманітним цілям у задоволенні прагматичних (практична 

необхідність називати нову сутність), естетичних (оскільки мова також є полем 

для гри й формою прояву людської дотепності та уявлення), інтелектуальних (як 

ці новинки можуть щось сказати про погляди художників на життя, музику, 



109 

 

суспільство, культуру) та соціальних (оскільки власні назви сприяють 

представленню субкультури, до якої належать художники, і, отже, посилюють 

зв’язки між учасниками) потреби. 

Меми виражають онімну ідентичність нашого інформаційного ландшафту. 

С. Крогсет (Krogseth, 2012, с. 162) у своїй роботі з норвезькими власними назвами 

на позначення географічних місць окреслив три критерії ідентичності: 

безперервність у часі, цілісність, або внутрішня узгодженість, індивідуальність, 

або особистий характер. Тут ми хотіли б викласти наше пояснення того, як три 

основні показники характеризують особливості українських мемів. По-перше, 

безперервність у часі може бути чітко видно в так званих доінтернетних мемах 

(Grzegorz Brzeczyszczykiewicz). Вони переважно старші за 15 років і втілюють 

соціальну спадщину, зв’язок від старшого до молодшого покоління. На жаль, 

вони не настільки численні в нашому корпусі. По-друге, внутрішня узгодженість 

як ознака виокремлюється в сприйняття мему цілісно, його неможливо розділити 

на частини, якщо забрати одну з них, сутність мему зникне. По-третє, 

індивідуальність як сукупність особливостей, притаманних лише цьому мему або 

мемплексу, визначає онімну ідентичність, тобто їх місце в ОЛ. 

Онімна ідентичність ґрунтується на колективній ідентичності як 

розумінні та виокремленні групи в навколишньому середовищі. Бачення 

подібності між індивідуальною та колективною ідентичностями будується на 

розумінні того, що ідентичність ніколи не є виключно індивідуальною (Krogseth, 

2012, с. 163). Колективна ідентичність має коріння в низці індивідуальних 

ідентичностей, які, у свою чергу, обираються індивідом. Отже, людина, 

спираючись на сукупність внутрішніх рис та соціальних ролей, стає частиною 

соціально-культурної колективної ідентичності, визначає її й може впливати на 

неї. Онімна ідентичність – це реалізація власних назв у колективному дискурсі, 

за допомогою яких певна група виокремлюється з низки інших соціальних груп, 

створює свою соціально-культурну ідентичність, яка ґрунтується на 

загальноетнічній парадигмі. 
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ОЛ як сукупність назв та мотивів іменування належить спільноті. 

Універсальне мовне явище власних назв може також сприйматися як така 

колективна ідентифікація, що формує ідентичність (Krogseth, 2012, с. 164). 

Інвентаризація власного імені вибирається переважно соціальною групою, і цей 

вибір чітко її визначає. Тому меми, обрані інтернет-спільнотою, демонструють її 

естетичні смаки, ступінь гумору, політичні уподобання, колективний 

психологічний портрет та тяжіння до різних способів життя. 

Тут ми могли б стверджувати, що, судячи з мемів, можна визначити групу, 

яка їх використовує. У такий спосіб власні назви місця, топоніми, впливають на 

особистість людини (Pedersen, 2012, с. 169), як це роблять меми. Слід зазначити, 

що це двосторонній процес. Коли людина вибирає мем для публікації або обміну з 

друзями в соціальній мережі, то очевидно, що він їй подобається або пов’язаний із 

проблемою, яка її нещодавно непокоїла або цікавила, як у мемплексі Cristiano 

Ronaldo busto, де головною темою стало авторське бачення відомого футболіста, 

втілене в статуї («Un busto de Cristiano Ronaldo», 2017). Більшість місцевих 

українських мемів розкривають політичну спрямованість людини, яка їх 

розміщує, наприклад Тигрюля, Ющенко Так! 

О. Педерсен (Pedersen, 2012, с. 179) дійшов висновку, що топоніми, а 

також інші частини мови можуть бути використані для побудови та вираження 

ідентичності. Отже, меми як частина мови можуть працювати як тригери для 

складання ОЛ та висвітлення його унікальних ознак. 

Нові засоби масової інформації забезпечують не тільки зворотний зв’язок зі 

ЗМІ, деякі дослідники називають їх новими засобами «опору» проти 

правопорушень потужних громадських дійових осіб, як-от поліція, шляхом 

створення та об’єднання спільнот однодумців поза межами їх початкових 

соціальних груп. Отже, сила цифрових мемів полягає в зміні думок і дискурсів у 

таких усталених спільнотах, як медіа та політика, переважно неорганізованими 

об’єктами (Bayerl & Stoynov, 2014, с. 18). Громадська думка висловлюється в 

мемах у вигляді коротких, але значеннєвих повідомлень. 
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Виникнення політичних мемів стало неминучим, відколи все більше й 

більше верств населення користуються Інтернетом. Меми постійно, безперервно 

породжують нові форми медіаграмотності, цінні розмови та дискусії щодо 

політики в щоденному житті (Tryon, 2016). Інтернет надав можливість змінити 

односторонній зв’язок між медіа та його користувачами. До виникнення 

Інтернету слухачам та глядачам належала пасивна роль у висвітленні подій, 

багато залежало від редакторів програм. Нині становище змінилося: канал 

спілкування став двостороннім і майже миттєвим. Багато медіагруп мають 

акаунти в соціальних мережах, де користувачі відразу ж реагують на будь-які 

події. Те, що раніше могло лишитися непоміченим або було неважливим, тепер 

обговорюється, обмірковується та оцінюється. Користувачі Інтернету стають 

співредакторами та водночас виносять свою оцінку. Серед найбільш помітних та 

швидких засобів вираження своєї думки найвагомішим є меми. Причину 

успішності мемів деякі дослідники вбачають у тому, що вони надають розуму 

зрозумілі засоби для впорядкування хаотичних уявлень наших емоцій, надання 

форми та значення нашій поведінці й поведінці інших (Schrage, 1988). 

Водночас політичний контекст зливається з таким трендом Інтернету, як 

переплетіння з іншими мемами або їх інтерпретування в новій цитації. Для того 

щоб чітко зобразити спільну появу чогось нового, слід розуміти 

інтерсуб’єктивність як процес координації індивідуальних внесків у сумісну 

діяльність, а не як стан домовленості між членами спільноти (Sawyer, 2010, 

с. 374). 

Політика часто змішується з гумористичною складовою мемів, перші 

згадки дуже швидко змінюються із важливого та серйозного змісту повідомлення 

на глузливий, жартівливий та веселий. Жарти є групою мемів. Людина, яка 

поширює жарт, отримує моральну винагороду й задоволення, які отримала, коли 

вперше почула цей жарт. Особливий моральний аспект робить жарти дуже 

плодовитими та заразними мемами (Vajik, 1989). Також жарти психологічно 

привабливі для багатьох людей, і це зумовлює життєву цінність мемів у 

меметичному фонді (meme pool) (Dawkins, 2006, с. 193). Для мовленнєвого акту 
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мему характерна структура почуття, те, що можна назвати іронічною причиною, 

яка, на відміну від цинізму, дає змогу користувачу, який публікує мем, викликати 

довіру (Lovink, 2018, квітень). 

Більшість мемів є частиною складної, взаємопов’язаної та езотерично 

самоцитованої маси текстів, які нерозривно пов’язані з контекстом їх створення 

та споживання. Невідповідний гумор або конфлікт між очікуванням і результатом 

є звичним форматом для макрогумору (Milner, 2013b). Вірусному розмноженню 

мемів сприяє не тільки аспект комічного, а й тісний зв’язок із культурним духом 

часу та відповідність культурним потребам. Меми дають змогу провести 

колективне підтвердження ідентичності, що розміщує саму себе в діалозі із 

метафізичними питаннями про всесвіт (Burton, 2016). Зокрема, мем справочник 

Стеля ідентифікує користувача як людину, пов’язану з освітою, і розпізнає 

індивіда, який знає про гумористичну назву неіснуючої енциклопедії з усіх 

стандартів та технічних умов. 

Також мем став інструментом тролінгу. Метою тролінгу як соціальної 

практики Інтернету є підбурення опонента на згубні для нього вчинки або 

рішення, найчастіше це негативна емоційна реакція, яка штовхає людину до 

лайки. Як зазначає дослідник явища тролінгу В. Філліпс, мета тролінгу – 

провокація, та зв’язок із політикою є побічним продуктом процесу, тому що 

тролінг не має чіткого завдання, окрім розваги, і виконується найчастіше в дуже 

жорсткому руслі (Phillips, 2011). Мем як коротке повідомлення, що вміщує багато 

значень, є одним із найбільш ефективних, плідних та результативних інструментів 

тролінгу. Результати досліджень (Centola & Macy, 2007, с. 723) свідчать, що 

невеликі мережі більш ефективні в поширенні інформації. У такий спосіб 

народження мему та його розповсюдження відбуваються більш успішно. 

Людина не є пасивним носієм інформації, вона активно й свідомо бере 

участь у її поширенні. У контексті культури тролінгу меми поєднуються з 

цілісною системою субкультурного значення та мають сенс щодо інших мемів. 

Визнаючи мем, переміщуючи мем, посилаючись на мем, дія копіювання визначає 

сукупність кордонів субкультури, забезпечуючи у такий спосіб «цілеспрямоване 
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ціле», до якого можуть приєднуватися додаткові ознаки (Phillips, 2013, с. 504). Так 

мем стає культурним артефактом колективної розповіді, бесіди. Меми є 

своєрідними сигналами, які група створює й посилює через суспільний дискурс. 

Водночас вони формують індивідуальне інтернет-уявлення про себе, соціальну 

оболонку інтернет-ролі користувача. Основний компонент інтернет-мему – його 

емоційність. Чим вона вища, тим менш критичним є ставлення користувача до 

мему (Жулінська & Смоляр, 2015, c. 69) 

Комунікативна роль мемів за рахунок їх інтернаціональності, безумовно, 

зростатиме. Локальні ж меми більшою мірою відіграють роль маркера «свій – 

чужий», і кількість їх невелика. З іншого боку, саме локальні меми адекватніше 

відображають сучасну соціальну ситуацію (у першу чергу – політичну) 

(Соколова, 2012, с. 123)  

О. Горошко переконана, що «володіння мовою набуває для користувача 

Інтернету екзистенційного сенсу: за допомогою засобів мови знаходять своє 

вираження не тільки думки, а й дії учасників комунікації» (Горошко, 2009). Також 

дослідниця зазначає, що позначити свою присутність у Мережі користувач може 

тільки в процесі вербального спілкування з іншими, тільки так може відбуватися 

узгодження спільних дій та виявлення емоційного стану (прагнення, емоції, 

почуття, бажання, афекти). Однак останнє твердження не є беззаперечним: на 

початку 2010-х з’явилися емоджі (ідеограми на позначення виразів облич), і 

багато людей використовують їх у соцмережах замість «довгого» письмового 

вираження емоцій. У 2015 році «Оксфордський словник» назвав слово «емоджі» 

(emoji) словом року («Word of the year 2015», 2015). Раніше використовували 

«смайлики» – емотикони, зображення людського обличчя, подані у вигляді схеми. 

Так, усмішка – це :), підморгування – ;), сльози –:…(, задоволення –:3, здивування 

–:-0. Наведені емотикони – лише частина численних варіацій графічного 

вираження емоцій, це їхнє приблизне зображення, оскільки їх запис не є 

усталеним. 
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2.2. Інтернет-меми як власні назви 

 

Розглянемо таке питання нашого дослідження: чи є інтернет-мем 

пропріативом? Питання онімності має давню традицію в ономастиці й завжди 

було дискусійним. Як зазначив К. Віллемс, щоб слово було власним ім’ям, воно 

має бути категорично призначеним (Willems, 2000, с. 109). Позиція К. Віллемса 

ґрунтується на повсякденному досвіді розмовляючого. Можна погодитися, що цей 

підхід відповідає цілям дослідження ОЛ, оскільки містить певні імена, відомі або 

знайомі пересічному мовцю за певний період часу, скажімо, останні 5 років. 

Спостереження В. Бланара (Blanár, 2009, с. 91) про те, що оніми та онімічні 

системи можуть існувати лише в соціальних комунікаціях, підтримує пропозицію 

К. Віллемса. Погляд В. Бланара зосереджується на соціальних аспектах власних 

імен, і Віллемс вказує на основний аспект цього підходу: власні імена – лише 

соціально прийнятні і визнані частинами ОЛ. 

Б. Памп (Pamp, 1985, с. 111) підтримує цей погляд, стверджуючи, що 

власне ім’я є лінгвістичним знаком, використання якого настільки стилізовано, 

що воно функціонує як слово. Тут можна простежити за логікою перетворення 

іменування мему на стійке власне ім’я. Іменування народжується з одноразового 

опису, який характеризує мем найкраще, а після численних актів використання 

стає ім’ям. Наприклад, описова назва мему Angry German Kid про хлопця, 

розлюченого через швидкість свого комп’ютера, стала повноцінною назвою мему. 

Природу власного імені можна пояснити так (Pamp, 1985, с. 112): воно 

завжди є монореферентним і стосується лише одного явища або однієї групи 

явищ. Із цього дослідник зробив висновок, що ім’я завжди вказує на те, що 

референт у певному сенсі є унікальним у світі. 

Р. Коутс (Coates, 2006, с. 371) має свій погляд на питання онімності, 

прирівнюючи власний до беззмістовного. За його визначенням, онімність є 

передусім не «беззмістовним позначенням», а «беззмістовним посиланням» 

(referring). Він дійшов висновку, що найкраща характеристика природи онімності 

є прагматичною: це тип референції, що принижує значення будь-яких лексичних 
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елементів (реальних або очевидних) у вислові, який використовується для 

позначення. 

Роз’яснення характеру онімічної номінації ґрунтується на його двоїстій 

ролі, що походить з бінарного взаємозв’язку власних імен, які мають водночас 

лінгвістичний та ономастичний статуси (Blanár, 2009, с. 89). Під власними 

іменами розуміють лінгвістичні знаки sui generis з особливостями їх змісту та 

форми, які утворюються з допомогою специфічних онімних особливостей і 

співвідношень (Blanár, 2009, с. 103). 

Звернемося до дефініції власної назви Н. В. Подольської: «Онім – слово, 

словосполучення або речення, мета якого – виділення пойменованого об’єкта 

серед інших об’єктів, його індивідуалізація та ідентифікація» (Подольская, 1988, 

с. 91). Український корпус нашого дослідження складається з 96 мемплексів, 

поширених в українському сегменті Інтернету. Їх можна вважати національно 

поширеними, тобто відомими майже всім користувачам і навіть тим, хто не 

користується Інтернетом (вікові категорії громадян). Кожен мем має свою назву, 

це може бути як слово, Йолка, так і фраза, Іноді краще жувати. 

В. В. Німчук у проекті української ономастичної термінології зазначив, що 

власна назва дається неживому об’єкту чи живій істоті для виокремлення їх із 

ряду інших однорідних об’єктів (Німчук, 1966). Отже, назва мему, що виростає з 

його характеристики, стає його власною назвою та залишається попри всі зміни, 

які трапляються з мемом. Під час аналізу власних назв як елементів різних класів 

важливими є такі загальні аспекти: постійна взаємодія власних назв з іншими 

частинами лексики та природньої лінгвістичної системи загалом та паралельна 

постійна поляризація власних назв як елементів певних онімних систем щодо 

апелятивів (Blanár, 2009, с. 142). 

Власна назва – це «ім’я, дане певному об’єкту чи людині, щоб відрізнити 

його від серії подібних об’єктів» (Бучко, 2012, с. 62). Слід зазначити, що будь-яка 

назва мему виконує таку процедуру: мем визначається і виокремлюється зі 

спільних ресурсів генерації, дуже часто його ім’я має описовий характер. 

Наприклад, Angry Ukrainian Kid (став відомим завдяки істеричним припадкам), 
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Зомбоящик (телевізор, який робить із людини зомбі, наче зомбує), Львівське 

метро (уявне метро, яке начебто існує під м. Львовом). 

Належність до єдиного є ключовою характеристикою власного імені, вона 

виконує своєрідну функцію і виявляється, коли індивідуальна розбіжність чітко 

ідентифікується із соціальною важливістю (Карпенко Ю., 2004, с. 83). Соціальна 

роль мемів як власних назв позначається і на розподілі предметів і явищ на 

категорії живих та неживих істот. Характеристика істота/неістота в її 

буквальному сенсі, тобто параметр, що містить лексичні позначення людини, 

тварини і неживих об’єктів. Деякі мови розглядають власні імена як такі, що 

мають більший ступінь характеристики істота/неістота, ніж звичайні імена, хоча 

немає жодної різниці в буквальній характеристиці істота/неістота між назвою 

Вільям Шекспір та дефініцією автор Гамлета (Comrie, 1989, с. 189). Найчастіше 

меми з участю людей носять їхні імена, а не є описовими: Іво Бобул, Good Guy 

Greg, Julio Iglesias. Хоча для кожного з цих мемів існує описова назва, більшість 

віддає перевагу прямим іменуванням. 

К. Семенца (Semenza, 2010, с. 431) наводить опінію, що власні імена мають 

референцію до «знака» (token) (до індивідуального), а не до «типу» (type) (до 

категоричного), як звичайні іменники. Тому власні назви належать до унікальних 

явищ, а не до категорій об’єктів. На кшталт мему Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, 

який зародився як ім’я кіногероя, однак незабаром став культурним артефактом, 

характеристикою якого є комічна ситуація, коли хтось не може вимовити або 

написати певне ім’я. 

В. Ван Лангедонк (Van Langedonck, 2007, с. 438) стверджує, що власні 

імена використовуються передусім для позначення предмета, а не для опису. 

Також він визначає сутність власного імені, яка полягає в належності до 

«предмета» спеціально на підставі категоричної передумови базового рівня. 

О. Ю. Карпенко (Карпенко О., 2006, с. 361) доходить висновку, що назви – 

це практично онімні концепти. Онімні концепти розуміють як одиниці зберігання 

інформації, ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості, а також 

інформаційну структуру, що відображає знання та досвід. Коли йдеться про 



117 

 

структуру онімного концепту, найбільш імовірно, що він має тривимірний 

характер (Karpenko, 2014, с. 71): 

1. Вербальне поле, яке є самозрозумілим. 

2. Інформаційне поле, куди належить «автобіографічна» та загальна 

енциклопедична інформація про суб’єкт. 

3. Сенсорне поле, де зберігається візуальна, слухова та кінестетична 

інформація. 

Г. П. Лукаш (Лукаш, 2011, с. 6) інтерпретує власне ім’я як величезний 

інформаційний кластер, блок. Це обумовлюється здатністю власної назви бути 

згустком уявлень людини про світ, згорнутим текстом культури. Саме ім’я може 

бути пресупозицією до будь-якої іншої інформації. М. Данесі виокремлює таку 

категорію власних назв, як імена спадщини (heritage names) (Danesi, 2011, 

с. 178). До них він зараховує оніми, що сприймаються суспільством як такі, що 

мають старовинну якість. Їх образ – це річ, що була створена в давнину, 

залишилася з минулих літ або має шляхетне походження. До них належать оніми, 

що мають конотації артистизму, елегантності, високого класу тощо. 

К. Віллемс (Willems, 2000, с. 110) описує одномірність як одну з ключових 

характеристик власних назв. Власне ім’я обмежене однією референтною 

функцією («індивідуалізацією»), тобто є унікальним для мовця, який виокремлює 

його з певних персональних мотивів. 

Т. Бреннен (Brennen, 2000, с. 144) бачить сутність власних імен у тому, що 

вони мають два значення: внутрішнє та зовнішнє. Перше – це те, що ім’я означає 

для носія, а друге – те, що сприймається зовнішнім світом. Концепція першого та 

другого значень чітко розмежовує персональне й суспільне в сприйнятті імен і 

вказує на неоднорідність ОЛ. Розглядаючи когнітивну психологію пам’яті 

власних назв, Т. Бреннен (Brennen, 2000, с. 142) стверджує, що власні імена 

«важко вчити і важко пригадувати». Існує три причини для цього явища: власні 

назви є фонологічно випадковими й не мають будь-якого можливого порядку, 

вони не асимілюються семантично і їх значенням важко керувати. 
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Отже, власну назву мему можна вважати пропріативом. Він має всі ознаки 

оніма. Індивідуальність проявляється в тому, що назва надається мему для його 

відокремлення від кластеру подібних об’єктів. Меми є частиною природньої 

лінгвістичної системи, хоча й дуже молодими утвореннями, вони мають водночас 

і лінгвістичний, і онімний статус. Часто мем копіюють багато разів. Під час цього 

процесу одна частина мему може залишатися сталою, інша – набувати нових 

образів, однак зміст центральної частини, тригеру, є стійким компонентом. 

Так, мем Мамо чому я виріс містить не тільки оригінальну графіку з 

агресивної соціальної реклами (мал. 3) (додаток 2), а має й інші варіації. Перші 

зміни зберігають оригінальний шаблон із кінцівкою, де присутні шість пальців 

(мал. 4), однак на білій стрічці уже є фраза, яку додали користувачі і яка має 

яскраво гумористично-глузливу відповідь (мама тут не прічьом) як реакцію на 

оригінал. Наступний мем є майже повністю зміненим (мал. 5), залишилася лише 

фраза мамо чому я та чорне й біле тло. На чорному тлі розміщена фраза мамо 

чому я гоп, де вочевидь мається на увазі скорочення від гопник (представник 

субкультури, де кримінальна естетика злилася з робітничим середовищем, і, як 

наслідок, з’явилися грабіжники та хулігани), та у відповідь подана фраза треба 

було в школі вчитись, що вказує на очевидну причину. Кінцівка із шістьма 

пальцями замінена на типовий образ гопника.  

Отже, меми – це засоби перероблення, трансформації вкорінених та сталих 

або впізнаваних культурних текстів у нові форми та комбінації. Ми дійшли 

висновку, що мем – це частина інформації, яка передається суспільними 

каналами, її вирізняють стислість та дуже швидке розповсюдження. Отже, 

інтернет-меми стали своєрідною лінгва франка, тому назву інтернет-мему можна 

вважати пропріативом, адже вона має всі ознаки, властиві традиційним власним 

назвам: виокремлення з ряду інших, поляризація порівняно з іншими частинами 

лексичної системи, індивідуалізація та ідентифікація. 

Ідентифікація є однією з основних відмінностей українських мемів від 

інших розповсюджених мемів: набуття та дистрибуція спільного культурного 
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досвіду. Вони зосереджені на українському цивільному дискурсі та пов’язані з 

проблемами й питаннями, які обговорюються в українському суспільстві. 

 

 

2.3. Емоції – рушійна сила мемів 

 

Згідно з нашою концепцією, формування ОЛ відбувається в певний 

історичний період завдяки етнічно-мовній картині світу. НКМС відбиває 

колективну ідентичність, яка ґрунтується на емоційно-оцінно-ціннісній складовій 

світогляду певного етносу. 

Цей розділ є розвідкою в царину емоцій. На нашу думку, емоції можуть 

бути тією силою, що сприяє розповсюдженню та запам’ятовуванню мемів. Нижче 

ми розглянемо одне з найвідоміших та найдавніших понять релігії, Апокаліпсис, 

як мем та як власну назву, що спирається на базову емоційну опору у своєму 

поширенні. 

Почуття та емоції відіграють важливу роль у релігії. На нашу думку, вони 

є основою релігійного досвіду. Емоційне ставлення може бути ключовим 

моментом у міфологічних наративах, в ідеях священних, релігійних конструкцій 

та етичних конвенцій. У дослідженні ми зосередили увагу на повсякденній мові 

звичайних людей у нерелігійних контекстах. Ми не намагалися аналізувати 

погляд прибічників фундаменталістичного підходу, адже їх дискурс підштовхує 

поняття Апокаліпсису до крайнощів. Вони намагаються маніпулювати людьми, 

тому страх для них є очевидним засобом досягнення цілей. Здебільшого 

релігійний дискурс фундаменталістів надто легко зміщується до параноїдного 

стилю, де зазвичай зображуються страшні картини загальної катастрофи, 

радикальний кінець цього світу, який також є кінцем нашого існування. Це 

свідчення зібране на вулицях мого міста та на телебаченні, де кілька разів мною 

помічено ідентичний стиль релігійного фанатичного дискурсу, який виступає 

проти критичного погляду на усталені поняття. 
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У повсякденній українській мові мало елементів дохристиянських 

вірувань. Більшість власних імен поганських богів і міфологічних істот нині не 

сприймають як власні імена. Однак поняття «кінець світу» не було чітко 

визначено язичниками. Їх календар був заснований на фазах аграрного року, що 

нагадує ще більш давні сонячні та місячні цикли. С. М. Толстая та ін. (Петрухин 

et al., 1995, с. 28–29) дають свідчення про деякі сучасні уявлення щодо міфології 

давніх слов’ян. У ній були поняття неба (вирій) і пекла, куди душа прямує після 

смерті. Незважаючи на те, що Чумацький Шлях вважали космічним шляхом до 

неба, у ментальній картині не було загибелі світу. Можливо, зміни пір року, 

аграрні відрізки при неодноразовій сільськогосподарській діяльності належали до 

поняття нескінченного кола життя. Коріння цих вірувань може бути в аналогічній 

думці: якщо існує нескінченний цикл сезонів, то чому має бути їх кінець і кінець 

існуючого світу? 

У світському суспільстві апокаліптичні теми не є провідними, але наявні 

донині. Основна увага приділяється не Другому Пришестю, а очікуванню 

катастроф або повного руйнування й вимирання. Суттєвою особливістю є 

емоційний досвід можливих майбутніх ситуацій. Зокрема, люди використовують 

аналогічне мислення і намагаються порівнювати свій досвід із деякими моделями 

прототипів, що зберігаються в пам’яті; Апокаліпсис згадується як прототипний 

приклад будь-якої катастрофи чи жахливої події. 

І Апокаліпсис, і Армагеддон мають концептуальне та культурне 

походження з релігійного дискурсу. Спочатку це були різні поняття, оскільки 

Апокаліпсис є однією з книг Біблії, а саме – «Об’явлення Іоанна Богослова, або 

Одкровення». Армагеддон є місцем остаточної битви між Месією та 

Антихристом. В перекладі з івриту Армагеддон означає гору Мегіддо – місце, яке 

існує й досі. Проте в сучасній українській мові обидва слова є власними іменами, 

які використовуються як синоніми. 

Поняття «Апокаліпсис» як кінець усіх живих було введено разом із 

прийняттям православного християнства в ІХ ст., однією з наймасовіших спроб 

культурної перебудови. Православне християнство також принесло нове уявлення 
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про час: панувала традиція лінійного часу, коли кінець історії буде в якийсь 

момент у майбутньому. Найімовірніше, що до цього домінувала ідея кругового 

часу, яка ґрунтувалася на сільськогосподарському циклі та походила із солярного 

та лунарного часових світоглядів. 

У повсякденній українській мові Апокаліпсис є транслітерацією грецького 

слова apokalypsis, що має значення «відкриття, одкровення». Цей переклад є 

найбільш популярним як такий, що має давні культурні традиції. Однак були 

спроби альтернативних перекладів, хоча вони не набули поширення, такі як 

Об’явлення, що відповідає англійському Revelation («Біблія в перекладі Івана 

Огієнка», 1962). 

У перспективі апокаліптичного часу майбутнє вже є визначеним. 

Пророцтво не дає точної дати, але вказує на орієнтири, за допомогою яких можна 

зрозуміти, що апокаліптичний сценарій почався й розвивається. Проблема в тому, 

що такі вказівки зникають (якщо вони й були точними) з плином часу. Отже, під 

час активації апокаліптичного сценарію додаються деякі ознаки та незначні 

деталі, які розглядаються як суттєві або вирішальні. 

Щоб з’ясувати, як українці сприймають Апокаліпсис, ми провели 

асоціативний експеримент із 30 студентами. Процедура експерименту полягала в 

такому: відповідаючи на стимул, написати перше, що спало на думку, коли вони 

бачили візуальне втілення – стимул Апокаліпсис на папері (Неклесова, 2011, 

с. 40). Результати такі: кінець світу – 6 вживань, кінець – 4 вживання, 2012 – 3 

вживання, 4 вершника, ба-бах!, Біблія, вибух, істерика, катастрофа, не буде, не 

вірю, неможливість, очищення, паніка, руйнація, смерть, Cудний день, Суд, 

сьогодні, страх. Усі відповіді можна класифікувати в такий спосіб: біблійні 

поняття у відповідях (4 вершника, Біблія, Cудний день, Суд) й уявний емоційний 

досвід (кінець світу – 6, кінець – 4, 2012 – 3, ба-бах!, істерика, не буде, не вірю, 

неможливість, очищення, паніка, руйнація, смерть, сьогодні, страх). 

Більшість досліджень у психологічних розвідках ґрунтується на ідеї 

фундаментальної універсальності людських емоцій. Пол Екман у співавторстві 

(Ekman et al., 1987, с. 713) виклав у своїх дослідженнях дані, що підтверджують 
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універсальність виразів емоцій на обличчі серед різних культур. Представники 

десяти культур мали подібні реакції, серед них – ізольована культура Нової Гвінеї 

(Південні Форе). Результати дослідження виявили, що існує загальна згода про те, 

які емоції є найсильнішими, які вирази обличчя вказують на певні емоції, які є 

ступені відносної сили однієї емоції, що відображаються на обличчі. Ці 

результати важливі, оскільки всі учасники мають різний культурний рівень, а 

культурно-історичне обґрунтування охоплює різні соціальні реалії, які 

розглядаються як залежні від колективних практик і діяльності, отже, є 

загальними для всього людства і частиною колективного несвідомого. 

Архетипи як феномен, який є скрізь, мали підтвердити свою наявність у 

релігійній символіці. Архетипи містяться в колективному підсвідомому. Термін 

архетип позначає лише той психічний вміст, який піддавався свідомому 

розробленню і унаслідок цього є безпосередніми вихідними даними психічного 

досвіду (Jung, 1981, с. 5). Колективне підсвідоме розглядають як загальний досвід 

попередніх поколінь, який передавався наступникам, у тому числі й архетипічні 

атрибути. Зазвичай, цей досвід містить залишки еволюційного розвитку людини і, 

що є показовим у контексті нашого дослідження, психологічного історичного 

поступу. Згідно з «Енциклопедією психології» (Strickland, 2001, с. 46), архетипи 

Юнга схожі на прототипи, або форми, які кожна людина заповнює по-різному 

залежно від індивідуального досвіду. Свідомі прояви спадкових інстинктивних 

процесів відбиваються в архетипах, тому реалізація архетипів у релігійних 

переживаннях є узгодженим процесом. Апокаліпсис – сильний художній образ у 

релігійному символізмі та один із варіантів кінця сучасного світу, наявних у 

багатьох культурах. 

Безперервність архетипних характеристик у культурах очевидна, тоді як 

питання про їхню природу та джерело є дискутованими. Архетипи – це не жорсткі 

конструкції з генетичною інформацією. Дж. Нокс (Knox, 2005, с. 58–59) рішуче 

заперечує генетичну природу архетипів з огляду на те, що вони є продуктом 

кортикального функціонування, який ніколи не визначається генетично. Тепер ми 
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можемо лише стверджувати, що архетипи в нашій культурі всюдисущі як усні, 

письмові та візуальні коріння. 

Згодом повільний рух від релігійних текстів до світських жанрів також 

змінив архетипні образи. Е. М. Мелетинський (Мелетинский, 2000, с. 9) 

запропонував міфологему як термін для одиниці міфологічної думки. Це образ 

безперервності, а для особи з культурної групи – це незмінна єдність певних рис. 

Він розглядає міфологему як відображення архетипу в мові. Міфологема – 

основна сюжетна схема, яка має перехресні культурні ознаки. Її можна знайти в 

міфах і казках у багатьох поетичних традиціях, пізніше вона перетворилася на 

середньовічний роман і продовжувала свій розвиток до наших часів. 

Поступова еволюція культурних артефактів не могла відбуватися без 

участі власних назв, які як мовні універсалії присутні в усіх природних мовах 

світу. Власна назва, яка стає мемом (розділ 1), набуває цілого комплексу оцінно-

емоційних ознак, має великий інформаційний шлейф та асоціативно-смисловий 

комплекс, народжений етнічною колективною ідентичністю. О. Ю. Карпенко 

впроваджує термін «онімічний концепт» та наводить такі думки: «особливість 

онімічних концептів, що мають тільки по одному носієві, дає змогу їм уміщувати, 

вбирати в себе всю інформацію про цього носія» (Карпенко О., 2007, с. 113); 

«...власні назви виявляються вагомим чинником обробки інформації при її 

сприйнятті, стаючи для неї своєрідними заголовками... використовуючись як 

свого роду гачки чи вудки, що витягають із ментального лексикону потрібні 

фрагменти знань» (Карпенко О., 2007, с. 114). Отже, ґрунтуючись на ментальному 

лексиконі, що містить архетипічний субстрат, власні назви актуалізують 

багаторівневий полімодальний інформаційний кластер. Розкрити всі аспекти 

колективного позасвідомого можна, на нашу думку, за допомогою ВАОЕ. 

Як засвідчив асоціативний експеримент на стимул Апокаліпсис, у цьому 

онімному концепті є страх. Страх вважають однією з основних емоцій; інші п’ять 

– гнів, огида, радість, смуток і здивування. Їх визнано основним набором емоцій, 

які є базисом для більш складних психологічних явищ. Страх тісно пов’язаний із 

нав’язливими станами. У нашому дослідженні ми не будемо вести мову про фобії, 
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хоча фобії – це крайні прояви страху. Оскільки багато людей страждають через 

хронічні та нереалістичні страхи, вони не можуть нормально існувати в 

суспільстві та є предметом спеціального навчання та піклування. 

То що ж таке емоція? І звідки ми знаємо, які емоції є основними? 

А. Манстід (Manstead, 2007, с. 285) розглядає емоції як психологічні стани, що 

містять думки та почуття, фізіологічні зміни, експресивні типи поведінки та 

інтенції діяти. Інша теорія розглядає емоції як психологічні стани або процеси, які 

функціонують для того, щоб досягти певних цілей. К. Оутлі (Oatley, 1999, с. 273) 

стверджує, що вони, як правило, виявляються, оцінюючи подію як відповідну 

потребі; емоції позитивні, коли мета прогресує, і негативні, коли мета 

переноситься на пізніший строк або скасовується. Ці дві теорії вважають емоції 

психологічними станами, які виявляються як відповідь на обставини. І перша з 

них стверджує, що емоції викликають необхідність діяти, а друга акцентує на 

наслідках дій. 

У своїх дослідженнях Е. Розенберг і П. Екман (Rosenberg & Ekman, 2012, 

с. 171) розрізняють емоції та настрої. Перші – це дуже швидкі стани, які 

виникають у відповідь на важливі зміни в сприйнятому середовищі людини, другі 

можуть тривати набагато довше. Крім того, емоції часто реєструються у 

свідомості, перш ніж зникнути, тоді як настрої займають задній план свідомості. 

Настрої відрізняються від емоцій тим, що не мають свого унікального виразу 

обличчя, як це обговорено в студіях 1994 року (Ekman, 1994, с. 57). Отже, депресії 

– це настрої, а страх і гнів – емоції. 

Страх – це один із негативних наборів емоцій. На відміну від інших 

негативних первинних та вторинних емоцій, викликаних впливом реальних подій, 

страх виникає лише через просте передбачення подій. На думку В. Гуляїхіна та 

Н. Тельнової (Гуляихин & Тельнова, 2010, с. 51), страх є «оцінним явищем» і 

застосовує такий підхід до ситуацій або аспектів суспільного життя, як відгук, 

характеристика, позитивне чи негативне судження. Адже цілі та прагнення 

індивіда складають громадський аспект його психологічного життя. 
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Дослідження основних емоцій проводиться у двох основних напрямах. 

Перший сконцентрований на еволюційному розвитку. Поступова еволюція 

емоційного характеру та її поява пояснюють психологічні риси як філогенетичні. 

Існує безмежна кількість емоцій, основні – як відправна точка для вивчення 

решти. У своєму підході Е. Ортоні і Т. Тернер (Ortony & Turner, 1990, с. 329) 

стверджують, що основні емоції слід розглядати не тільки як основу для 

дослідження, адже також можуть існувати базові елементи, які складають основні 

емоції. 

Другий підхід ґрунтується на концепції біологічної основи для страху. 

Дж. Ледо (LeDoux, 2003, с. 31–32) досліджує нейронну основу страху, коли 

мигдалина розглядається як ключова структура під час оброблення небезпеки. Він 

працює з уявленням про те, як нейронна система переробки страху була 

сформована еволюцією. Його висновки зроблені з експериментів, де будь-які 

пошкодження мигдалини призводять до погіршення сприйняття страху. 

Мигдалина є частиною лімбічної системи, яку вважають еволюційно давньою 

системою мозку, тобто такою, що розвинулася першою. Амигдала виконує свою 

функцію в обробленні страху, отриманого соціальними засобами, стверджує 

Дж. Ледо й Е. Фелпс (LeDoux & Phelps, 2008, с. 167–168). Тут ідеться про 

індуційований страх, який повідомляється через стосунки між членами групи. 

Зазвичай людина або примат не бачить і не чує жодної загрози, але починає 

відчувати її, спостерігаючи за іншими членами групи, отримуючи сигнали. У 

випадку з людьми один із сигналів може також бути будь-яким мовним стимулом, 

який може включати зумовлений страх. 

Аргументація щодо індуційованого страху охоплює декларативні та 

емоційні спогади, які зберігаються та відновлюються паралельно, оскільки 

пов’язані між собою в нашій ментальній картині. Для декларативної пам’яті, на 

відміну від емоційної, вирішальне значення має функціонування гіпокампу та 

пов’язаних із ним ділянок кори. Емоційні спогади утворюються мигдалеподібним 

тілом, так само як у гіпокампі формуються деклараційні спогади, як стверджує 

Ж.-М. Феллоуз та його співавтори. (Fellous et al., 2003, с. 399). Отже, власні назви 



126 

 

можуть бути тригерами для емоційних спогадів та активувати декларативні 

спогади. 

2.3.1. Апокаліпсис 

 

Корпус нашого дослідження містить 70 зразків використання цього імені. 

Ця кількість складається з різних джерел: фантастики, статей у журналах, 

популярних блогів, речень українського корпусу та публікацій у Twitter. Спочатку 

кількість вживань у текстах становила 245, однак ми мусили вилучити повтори, 

точне копіювання та перепости. Відправною точкою було завдання зібрати згадки 

про Апокаліпсис із якомога більшої кількості джерел, щоб бути в змозі вивчити як 

емоційне, так і раціональне використання власної назви Апокаліпсис. Апокаліпсис 

також міститься у назвах статей, нарисів і книг, відомих творів українського 

культурного ландшафту: «Польська культура й ми, або малий Апокаліпсис 

Московіади» О. Забужко (Забужко, 2006), «Апофіс – провісник Апокаліпсиса» 

Р. Галицького (Галицький, 2010), «Апокаліпсис» Б. Антонича (Антонич, 1936) і 

«Апокаліпсис» М. Матіос (Матіос, 2011). 

Здебільшого Апокаліпсис використовується з атрибутом або сам виступає в 

ролі атрибута в реченнях. Дуже рідко він є суб’єктом або предикатом. В одному з 

цих рідкісних випадків Апокаліпсис є темою: «Кому як, а шоу-бізнесу Апокаліпсис 

– кум, брат і чудовий привід заробити» («Хто наживеться…», 2012). 

Крім того, ми проаналізували випадки, коли Апокаліпсис належить до 

частин речення, які виконують роль означення, оскільки вони складають 75% 

нашої вибірки. Більшість атрибутів, що характеризують Апокаліпсис, може 

визначатися змістом емоційного досвіду. Як було зазначено, попереднє емоційне 

залучення до ситуацій перетворюється на психологічні моделі. І ці моделі, 

корельовані з архетипами, забезпечують прототипні характеристики зображення 

Апокаліпсису в ментальній картині. Атрибути Апокаліпсису показують усі види 

сценаріїв для майбутніх можливих подій. 

Частина з них проливає світло на «справжній» Апокаліпсис: «справжній 

апокаліпсис», «справжній культурний апокаліпсис». «Справжній» є дещо 
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незвичним атрибутом, адже чи можемо ми мати хибні сценарії? Часові посилання 

на Апокаліпсис також популярні серед українців: «апокаліпсис близький», 

«прогнозований апокаліпсис», «апокаліпсис-2012», «Апокаліпсис-2010», 

«довгоочікуваний землянами апокаліпсис», «після апокаліпсису 1917-го». Тут 

виникає принаймні одне логічне протиріччя: відомо, що Апокаліпсис є кінцем 

існування всього живого, і водночас надається темпоральний атрибут, який 

робить ввідний сценарій неможливим. Вважаємо, що це логічне протиріччя 

можливе, оскільки показує справжню картину Апокаліпсису в українському 

ментальному ландшафті: незважаючи на довготривалу релігійну й культурну 

традицію, Апокаліпсис сприймається іронічно, а часом – з елементами насмішок. 

Як у таких випадках: 

«Страховисько світової кризи заступило в Україні світ Божий: прямо тобі 

вселенський апокаліпсис!» (Камінь, 2010); 

«Люблю 1 січня. Виходиш на вулицю, а там нікого нема і тиша, наче 

зомбі-апокаліпсис настав» (Чотка Дівка, 2016). 

Також протиріччя робить можливими інші варіанти сценаріїв. 

Альтернативне моделювання схеми Апокаліпсису перетворюється на нові оцінні 

значення, оскільки кожна культура вводить певні автентичні, самобутні елементи 

в первинний сценарій. До речі, розвивається новий синтетичний сценарій, де 

давні, священні компоненти змішуються з християнськими есхатологічними 

ідеями. Православне християнство під впливом попередньої язичницької 

культури й досі зберігає ці субстрати у своїх релігійних обрядах, ідеології, етиці 

та ментальному ландшафті. Дональд Браун (Brown, 2004, с. 52–53) стверджує, що 

процес розвитку, який враховує більшість, якщо не всі, універсалії, є поширенням 

давніх культурних ознак. Ось ці умови збігаються з процесами еволюції 

людського розуму. 

Інші версії Апокаліпсису демонструють варіанти світських, мирських 

сценаріїв майже в усіх аспектах повсякденного життя: «безводний апокаліпсис», 

«апокаліпсис Інтернету», «апокаліпсис твій пакульський», «атомний 



128 

 

апокаліпсис», «Апокаліпсис по-голлівудськи», «Апокаліпсис в українській 

економіці», «переживає Апокаліпсис Очікування». 

Ще один аспект функціонування нових сценаріїв – це випадки 

повсякденних жартів. Дуже часто Апокаліпсис написаний невеликими літерами, 

якщо жарти побутові. Анекдоти є однією з видатних особливостей розмовного 

стилю, що виникають в усній традиції. У цьому випадку ясно, що концепт 

Апокаліпсису втратив релігійні табу та психологічні обмеження. Це пов’язано з 

постмодерністською грою з можливими апокаліптичними сценаріями, де 

інтертекстуальні поняття реалізуються за допомогою нових додаткових конотацій 

та емоційного забарвлення через розроблені норми та соціальні принципи. Як 

заявив М. Чіскентміхайлий (Csikszentmihalyi, 2000, с. 340), «ніхто не може бути 

творчим, не маючи доступу до традиції, ремесла та бази знань». У випадку з 

поняттям Апокаліпсису кожний починає з основного релігійного сценарію та 

додає нові варіанти відповідно до власного емоційного досвіду. 

Анекдот розказують переважно зненацька, це дає змогу людині проявити 

себе як жартівливу та творчу. Тут творчість та уявлення перехрещуються та 

змішуються, гумористично виявляючи психологічну реальність, дозволяючи 

речам здаватися менш важливими або залякуючи і приховуючи негативні відчуття 

щодо ситуації. Жарт діє як зв’язок між людьми, як посередник. У прикладі 

В. Руднєва (Руднев, 1990, с. 101) жарт проходить між повсякденною мовою та 

вигаданим дискурсом, двома текстовими типами, які автор інтерпретує як два 

антиподи. Прагматично різниця між цими протилежностями полягає в тому, що 

повсякденна мова має або помилкові, або справжні висловлювання, тоді як 

вигадка є нейтральною, а жарт – між цими дискурсами. Прикладом є «Темні сили 

Деканату повстали! Гряде студентський апокаліпсис – СЕСІЯ!» (Українська 

музика, 2012). У цьому прикладі мовець обирає таке поняття, щоб дати одному й 

тому ж слову два різних значення (кінець світу + щось страшне для студентів), 

отже, сприяючи гумористичному наповненню тексту. За словами С. Аттардо 

(Attardo, 2002, с. 233), жарт містить у собі протиставлення сценаріїв. У такий 
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спосіб сказане для сміху та розваги стає синтезом цензурованого та 

неконтрольованого, поєднанням свідомого та несвідомого. 

В українській мові Апокаліпсис має два значення. Як ми вказували, перше 

– книга в Біблії. Здебільшого, друге – це катастрофа, аварія, стихійні лиха, 

спалахи захворювань або терористичні напади. Перше значення концептуально 

дуже далеке від другого і, отже, робить кінець зауваження несподіваним: 

«Справжній апокаліпсис почнеться тоді, коли китайські "бізнесмени" 

стануть підробляти власну продукцію»; 

«Після численних лжепророцтв про прийдешній Апокаліпсис, що увійшли 

в традицію, залишається тільки оголосити Кінець Світу національним святом і 

відзначати його щороку» (Після численних…, n.d.). 

Користувачі привертають увагу до проблем, що їх цікавлять, через жарти. 

Відповідно до тем та стилю жартів Апокаліпсис не вважається небезпечним або 

загрозливим. Такі атрибути, як студентський, справжній, ймовірний, вказують на 

саркастичне або іронічне ставлення. Ці лексичні маркери підкреслюють 

відсутність універсального сценарію для Апокаліпсису, отже, ця концепція стає 

фрагментарною: люди, які належать до різних соціологічних шарів, вікових груп 

або інших середовищ, можуть складати різні сюжетні схеми Апокаліпсисів. Жарти 

знижують страх перед майбутніми проблемами, і явище комедійного опису 

теологічної концепції можна розглядати як свідчення ослаблення релігійного 

субстрату. Хоча більшість українців знає джерело цього власного імені, вони вже 

не соромляться використовувати його в анекдотах чи іронічних зауваженнях: 

«Апокаліпсис: і знову не вгадав ніхто. Джек-пот не розіграний» 

(Апокаліпсис, n.d.). 

У цьому жарті вже немає словесної гри, лише чіткий зв’язок між сказаним 

і тим, що воно означає. Різниця полягає в скриптованій інформації, яка 

викликається тригером Апокаліпсис. Гумор у цих висловлюваннях у тому, щоб 

забезпечити один сценарій, натякаючи на інший. Тут Апокаліпсис слугує тригером 

для сценарію-перемикача між реальним сценарієм та віртуальним. Як стверджує 

О. Ю. Карпенко (Карпенко, О., 2007, с. 115), існують реальні скрипти, які 
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використовуються для повсякденного розпорядку, та віртуальні, які являють 

собою кластери, що представляють альтернативні, можливі світи, вигаданих 

персонажів та місця, крім того, віртуальний скрипт може бути застосований до 

онлайн-дискурсів. Вони протистоять один одному так само, як справжнє протидіє 

уявному. Отже, скрипти розкривають наративну стратегію спікера. 

На думку М. Чіскентміхайлого (Csixzentmihalyi, 1996, с. 102–110, 120–

121), креативність – це зближення трьох аспектів: перший – це галузь, яка 

складається з безлічі правил і практик, другий – це людина, яка робить модерні 

варіації сутності домену правил, а третій – це поле, яке складається з експертів, 

які виконують роль арбітрів у домені та вирішують, який новий варіант вартий 

включення. У цьому разі носії мови дають оцінку та вирішують, чи жарт гідний, 

чи ні. Домени, зазвичай, є стабільними і передаються з покоління в покоління 

через навчання. Коли православне християнство було введено в релігійну систему 

слов’ян, відбулися численні спроби усунути або навіть зруйнувати попередню 

систему релігійних переконань. Однак залишки попередньої системи збереглися в 

нашій культурі до цього часу (Івана Купала, Русалки та ін., докладніше у 

С. М. Толстої (Толстая, 2005, с. 214, 423)). Ми дійшли висновку, що є стабільні 

сфери, незмінні та сталі системи, які досить важко повністю знищити, у нашому 

випадку це галузь релігійних практик та кластер етнічних понять. 

 

 

2.3.2. Армагеддон 

 

Армагеддон є більш рідковживаним синонімом власної назви для 

Апокаліпсису. За даними нашого українського корпусу, Армагеддон згадується 17 

разів. 12 із них – у романі І. Білика (Білик, 1968), що вказує на особистий стиль 

автора, а не на популярність власного імені. Також, із 17 прикладів – два з роману 

Люко Дашвар «Мати все» (Люко Дашвар, 2010). Однак Армагеддон згадується у 

словнику – одній з перших та новаторських студій в українській та російській 
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мовах про конотативні власні назви: «Словник конотативних власних назв» 

Є. Отина (Отин, 2004, с. 57) документує Армагеддон у своєму складі. 

Дефініція словникової статті Армагеддон складається з двох понять: 

1) катастрофа, універсальна руїна, кінець світу; 2) невдача. У своєму дослідженні 

Г. П. Лукаш (Лукаш, 2011, с. 156–157) визначив Армагеддон як православне 

християнське конотативне власне ім’я, яке склало два поняття: 1) катастрофа, 

кінець світу; 2) стан екстремальної інтоксикації. Зокрема, вона бачить коріння 

Армагеддону в архетипічному символізмі, де головне – у звертанні до сфери 

містичного. У наступних прикладах можна простежити подібність з 

Апокаліпсисом, оскільки Армагеддон має майже аналогічні атрибути: 

«Американські вчені пророкують Землі одразу два сценарії знищення. 

Перший армагеддон, на їх думку, може статися вже у вересні цього року через 

вибухи на Сонці» («Землі пророкують...», 2012); 

«Сьогодні дивитися телевізор просто протипоказано! Уява відразу ж 

малює Армагеддон» (Константинова, 2009). 

Як зазначалося вище, українське суспільство стає більш світським, а 

християнські православні поняття не відіграють такої значної ролі, як раніше. У 

словнику сленгу Л. Ставицької (Ставицька, 2003) є розділ Армагеддон, де його 

значення є жартівливо іронічним: стан екстремальної алкогольної інтоксикації. 

Усі перераховані факти тісно пов’язані з релігійним духовним досвідом, 

який перетворюється на світський, який має слабкі зв’язки із духовним у 

сучасному суспільстві. Ми бачимо, що власні назви Апокаліпсис та Армагеддон 

стають частиною повсякденної мови. Однак вони все ще присутні в колективній 

пам’яті, і священне перетворюється на соціальний міф. Згодом сукупна основа 

знань змінюється, але відбувається це дуже повільно, тому деякі сценарії є 

залишками попередньої системи. 

На нашу думку, давня передача знань та досвіду з покоління в покоління, 

як та, що стоїть за Апокаліпсисом, пов’язана з однією із шести основних емоцій – 

зі страхом. Емоція тісно поєднана із суб’єктивним досвідом (почуттям), що має 

наслідок в усному або письмовому вираженні. Коли ми говоримо про 
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Апокаліпсис, страх за природою низької інтенсивності перетворюється на 

симулякр, де іронія та сарказм переважають у традиційному релігійному сценарії. 

Культурні закономірності створюються психологічними і фізіологічними 

умовами, у яких функціонують людські колективи. Слід додати і змішування 

ментальних обставин із культурними передумовами. У довгостроковій 

перспективі абсолютно інші характеристики, конфігурації сенсу починають 

з’являтися в традиційних поняттях. Наслідком набутих нових значень є різні 

Апокаліпсиси та Армагеддони, оскільки носії мови використовують різноманітні 

атрибути, щоб визначити та чітко передати значення. 

Концепція зв’язку онімів Армагеддон та Апокаліпсис може бути поширена 

до співвідношення між власними іменами, основними психологічними 

універсаліями та їх буттям у культурі. На нашу думку, подальші дослідження 

можуть прояснити зв’язок між емоційним досвідом та архетипічними 

особливостями, які визначають давні традиції використання власних імен, тоді як 

інші швидко забуваються. 

 

 

2.4. Вільний асоціативний онімний експеримент 

 

Методологічний апарат когнітивної ономастики тільки починає 

становлення. Як і когнітивна лінгвістика, когнітивна ономастика має багато 

суміжних галузей, серед яких найвпливовішою, на наш погляд, є 

психолінгвістика, яка також вивчає мову та мислення, однак концентрується на 

психічній діяльності людини під час засвоєння, сприйняття та оброблення 

мовленнєвої інформації. Дослідники в царині психолінгвістичної парадигми 

вбачають своїм головним завданням аналіз механізмів продукування та розуміння 

мови, того, як мова може зберігатися в мозку (Cobley, 2005, с. 245). На думку 

О.О. Селіванової, психолінгвістика «спрямована на дослідження розвитку й 

застосування мовленнєвої здатності як психічного феномена, її реалізації у 

механізмах породження та сприйняття мовлення у проекції на психічну діяльність 
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людини й кодову систему мови в її соціально-культурній взаємодії» (Селіванова, 

2006, с. 508).  

Головними завданнями психолінгвістики є розкриття ментальних 

репрезентацій та процесів, завдяки яким люди продукують та розуміють мову 

(Garnham, Garrod, & Sanford, 2006, с. 9). Деякі завдання й цілі, які ставить перед 

собою психолінгвістика, аналогічні тим, що становлять предмет наукових 

пошуків когнітивістики й когнітивної ономастики. Дослідження механізмів 

вивчення та сприйняття іншої мови при формуванні НМКС є центральним для 

психолінгвістики, у той час коли когнітивна лінгвістика вивчає мову на будь-

якому етапі її розвитку та параметризує будь-які мовні аспекти, а основною ідеєю 

наукового пошуку є поняття про втілення (embodiment) мови.  

Основним методом когнітивістики є самоспостереження, адже не робиться 

розмежування між «лінгвістичним знанням та іншими типами знань» (Cobley, 

2005, с. 173). Багато мовних феноменів можна пояснити через наше фізичне 

сприйняття світу, предметний та тілесний аспекти відіграють важливу роль у 

побудові реальності в нашому мозку, у ментальному лексиконі та відображаються 

в НМКС як колективній проекції культурного універсуму етносу. Народний 

космо-психо-логос визначається «феноменологічним виміром втілення» (Rohrer, 

2007, с. 369), тобто це пам’ять про пережитий досвід, пам’ять руху, пам’ять 

фізичного виміру існування, пам’ять чуттєвих даних, що перетворюється на 

світоусвідомлення. Реальність, яка складає інформаційний ландшафт, є настільки 

багатоликою та різнорівневою структурою, що її можуть відображати лише 

кластери інформації, а не єдиний вид знань. Тут у нагоді стають методологічні 

погляди когнітивістики, яка не розмежовує типи знань, вважає знання єдиною 

системою, комплексом інформації, яку сприймає людина під час свого життєвого 

шляху. «Сприйняття знань організовано такими засобами, на які впливають 

потреби, мета, культурні обмеження» (Chapman, 2009, с. 23). 

Когнітивна лінгвістика – це «напрям мовознавства, у якому мова 

розглядається як засіб отримання, зберігання, оброблення, перероблення й 

використання знань, спрямований на дослідження способів концептуалізації й 
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категоризації певною мовою інтеріоризованої дійсності та внутрішнього 

рефлексивного досвіду» (Селіванова, 2010, с. 213). Для дослідження внутрішнього 

рефлексивного досвіду необхідно використовувати декілька методів, у нагоді 

можуть стати методи і моделі когнітивної психології, психолінгвістики, 

когнітивної антропології. 

Академік В. І. Вернадський зазначав, що міць людини – це її «розум, 

спрямована й організована воля її як суспільної істоти» (Вернадский, 1994, 

с. 296). Концентрація на людині, на онімному аспекті омовленої колективної 

ідентичності надасть можливість краще осягнути сутність її космо-психо-логосу 

та такі її маніфестації, як ОЛ. Основні принципи побудови, взаємодія та зв’язок 

елементів ОЛ формуються саме в людській свідомості, її ментальному лексиконі, 

а потім зливаються в єдиний суспільний простір за допомогою відчуття єдності, 

причетності до спільноти. А. Ченкі стверджує, що «як плод розуму людини мова 

та її структура певною мірою розкривають, як працює розум» (Ченки, 2002, 

с. 340). Дослідивши мову, можна робити певні висновки щодо механізмів роботи 

та устрою ментального лексикону та актуалізації когнітивних структур. Існування 

мовних універсалій, на нашу думку, вказує на існування когнітивних універсалій, 

які стоять за ментальними феноменами. Власні назви, які так чи інакше наявні в 

усіх мовах, вказують на спільні ознаки ментального лексикону, спільні напрями 

поведінкових тенденцій у суспільній та культурній сферах. Отже, орієнтація на 

людину, антропоцентризм когнітивістики є «найбільш адекватним позначенням 

сучасної парадигми лінгвістичного знання» (Голубовська, 2012, с. 71). Виявлення 

когнітивних універсалій стає одним з основних завдань сучасної когнітивної 

лінгвістики, що можна також поширити на галузь когнітивної ономастики, де 

головним об’єктом дослідження є власні назви в розмаїтті проявів когнітивних 

конструктів ментального лексикону. 

Серед багатьох суміжних дисциплін лише психолінгвістика допомагає 

виявити зв’язок між «лінгвістичними та когнітивними універсаліями» (Crystal, 

2008, с. 396). Когнітивна лінгвістика концентрується на інтроспективному методі, 

а психолінгвістика додає інші методи дослідження, де ми виокремлюємо 
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асоціативний експеримент. Л. Талмі стверджує, що інтроспекція має бути 

доповнена іншими методологічними практиками, що можуть охоплювати «аналіз 

інтроспективних звітів від інших людей, дискурс-аналіз, аналіз корпусів, 

міжмовний та діахронічний аналіз, оцінку контексту та культурної структури, 

описових та експериментальних методів психолінгвістики, нейропсихологічних та 

нейролінгвістичних досліджень порушень мовної діяльності» (Talmy, 2000, c. 5). 

Згідно з концепцією А. Вежбицької, «у природній мові сенс полягає в 

інтерпретації світу людиною. Він суб’єктивний, він антропоцентричний, він 

відображає переважаючі культурні аспекти та культурноспецифічні засоби 

соціальної взаємодії настільки ж, як і будь-які об’єктивні ознаки світу "як такі"» 

(Wierzbicka 1988: 2). 

За твердженням Ж. Фокон’є, «мова слугує побудові та передачі сенсу, і це 

для лінгвіста та когнітивіста – вікно в розум» (Fauconnier, 1999, с. 96). Оніми як 

природна та невід’ємна частина мовленнєвої діяльності є такими містками, що 

вказують на характеристики НМКС, висвітлюють етнічно-специфічні ознаки 

інформаційного ландшафту будь-якого суспільства та віддзеркалюють поступ 

накопичувального ефекту культурної еволюції. На нашу думку, саме 

асоціативний рефлексивний досвід може стати в нагоді для вирішення завдань, які 

ми поставили у нашому дослідженні. 

Асоціації відіграють центральну роль у дослідженні мислення, пам’яті, 

процесів сприйняття інформації та вивченні уявлень про навколишній світ. Вони є 

релевантними для розуміння культурного універсуму та допоможуть не тільки 

виявити ключові слова культури, а й виокремити аналогічні реалізації в онімній 

царині та їхнє втілення в ОЛ. З огляду на психолінгвістичний підхід, асоціація – 

«це зв’язок між стимулом та відгуком» (Bussman, 2006, с. 101), який формується 

«на підставі умовного рефлексу суб’єктивного реагування на відповідні стимули» 

(Селіванова, 2008, с. 235) та продукується «без вагань або внутрішньої цензури» 

(Matsumoto, 2009, с. 56). Згідно з міркуваннями Р.М. Фрумкіної, асоціація – це 

«зв’язок між деякими об’єктами або явищами, заснований на нашому особистому 

досвіді» (Фрумкина, 2001, с. 189).  



136 

 

Саме така характеристика, як відсутність контролю над реакціями, що йдуть 

з психічного світу людини, є цінною для галузі когнітивної ономастики, для 

дослідження власних назв у ментальному лексиконі. Вони оминають перепони та 

стають «чистою, неушкодженою» інформацією про когнітивні процеси людини й 

у такий спосіб відображають НМКС, у нашому випадку – її онімний компонент, 

актуалізований в ОЛ. На погляд О. Залевської, асоціативні поля вербалізують 

мовну свідомість, яка являє собою сукупність образів свідомості (Залевская, 2000, 

с. 46). Аналогічно розглядає такий зв’язок Р. Ленекер. Він вважає, що семантичні 

структури пов’язані з когнітивними доменами, під якими він розуміє будь-який 

тип концептуалізації: чуттєвий досвід, концепт чи мережу концептуальних 

конструкцій (Langacker, 2006, с. 31).  

Одним із завдань нашого дослідження є розкриття механізмів сприйняття 

власних назв, що забезпечують їх меметичну природу, відображення внутрішніх 

ментальних конструкцій «мовленнєвої особистості», яка є «сукупністю здібностей 

та характеру людини, що зумовлюють створення та сприйняття нею мовленнєвих 

текстів» (Караулов & Красильникова, 1989, с. 3). Сукупність мовленнєвих 

особистостей стає колективним явищем, яке маніфестує себе та актуалізується в 

ОЛ. Аналіз асоціативних реакцій від респондентів є проявом колективної пам’яті, 

колективної ідентичності. Саме асоціації – це втілення «специфічної внутрішньої 

структури, глибинної моделі зв’язків та відношень, яка складається у людини за 

допомогою мовлення та мислення, становить основу "когнітивної організації" її 

багатостороннього досвіду» (Залевская, 1999, с. 105). З. Ковечеш також вказує на 

такий зв’язок, зауважуючи, що «мова, особливо її лексикон, є віддзеркаленням 

нашої концептуальної системи» (Kövecses 1990, с. 41). Згідно з дослідженнями 

активності мозку людини, ліва передня скронева частка може бути частиною 

більшої мережі лівої півкулі, яка підтримує зв’язок між іменами та їх значеннями 

(Menn & Dronkers, 2017, с. 96). Отже, система когнітивних схем ментального 

лексикону і власних назв як його невід’ємної частини може бути зумовлена 

природним устроєм мозку людини. 
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ОЛ як сукупність ключових власних назв у етнічній картині світу є 

реалізацією глибинної психічної структури людини, яка зараховує себе до цієї 

громади. О. Залевська стверджує, що існує єдина інформаційна база людини 

(виділено автором), яка містить не тільки слово, а й те, що стоїть за ним 

(Залевская, 2013, с. 10). Аналогічний терміну О. Залевської – ментальний 

лексикон, який є «когнітивною системою, яку складає здатність до свідомої та 

несвідомої лексичної активності» (Jarema & Libben, 2007, c. 2). 

Кожна частина особистої свідомості вливається у загальномовну свідомість, 

кожний «асоціативний тезаурус є відображенням образу світу певної культури» 

(Уфимцева, 2003, с. 103). Асоціативний тезаурус – це вербальний аспект мовної 

картини світу, яка, у свою чергу, є результатом відображення об’єктивного світу 

повсякденною свідомістю певного суспільства (Корнилов, 2003, с. 112). Отже, 

асоціативний онімний тезаурус являє собою актуалізацію ОЛ, його суспільне 

буття, реалізоване у власних назвах, узуальну маніфестацію загальномовного 

онімного фрейму. Оніми як представники ОЛ у певний історичний проміжок 

можуть розглядатися як ключові онімні слова культури. «Ключові слова» 

особливо значущі та показові для певної культури (Wierzbicka, 1997, с. 15), тому 

надають безцінний досвід проникнення в сутність культурних та суспільних 

еволюційних процесів як цивілізаційного розвитку людини. 

Константність сприйняття на рівні культури як системи свідомості, 

пов’язаної з певним етносом, забезпечується саме культурними стереотипами 

свідомості, тобто парадигмами образів свідомості, які розуміють як способи 

сприйняття і які накопичуються у вигляді репертуару структурованих контекстів 

(схем, фреймів) (Уфимцева, 2009, с. 99). 

Дослідження ментального лексикону ґрунтуються на поєднанні двох 

аспектів: семантичного та концептуального. Дослідження людей з 

субкортикальною афазією, що виявляють аномію власних назв, свідчить, що 

ментальний лексикон власних назв є «ієрархічним за своєю природою, його 

елементи вступають у специфічні семантичні відносини» (Rutkiewicz-Hanczewska, 

2014, с. 171), найчастіше це відношення гіпонімії та гіперонімії. 
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Існують спроби мапування ментального лексикону за допомогою ключових 

слів на матеріалі англійської, німецької, іспанської, нідерландської, французької, 

італійської, російської, португальської, китайської, японської, корейської, 

в’єтнамської, індонезійської мов (Small World of Words, n.d.). Воно реалізується 

завдяки накопиченню асоціативних реакцій від носіїв згаданих мов і щоденно 

поповнюється новими даними, адже будь-яка людина може взяти участь в 

експерименті. 

Дослідження мови як фігури культурного фону, як соціального та 

культурного артефакту дає повніші результати. На погляд Л. Талмі, такі 

дослідження шукають спільне в різних культурах – культурні універсалії (Talmy, 

2000, Vol. 2, с. 375). Тобто дослідження культурно зумовлених концептів та 

фреймів може допомогти в розумінні онтологічної сутності ОЛ як суспільного 

прояву колективного ментального лексикону за допомогою загальномовних 

онімних фреймів. 

Ментальний лексикон містить когнітивні універсалії, роль яких можуть 

виконувати не тільки концепти, фрейми, скрипти, сценарії, схеми. До них можна 

зарахувати меми, які спираються не лише на мовні реалії, а й на ширший 

культурний та соціальний контекст. Під контекстом розуміють суму типових 

ситуацій, попереднього дискурсу, дій співрозмовників, культурних фреймів, 

моделей спільного знання (Du Bois, 2003, с. 54). 

Спочатку звернемося до трактування поняття концепт. За визначенням 

О. С. Кубрякової, концепт – це «оперативна одиниця пам’яті, ментального 

лексикону, концептуальної системи та мови мозку всієї картини світу, кванта 

знання» (Кубрякова et al., 1997, с. 90). Також існує думка, що концептами 

називають поняття, які є цінностями людської культури (Степанов, 2001, с. 41). 

Дж. Лакофф пропонує власний термін для концепту: ког – «будь-яка нейронна 

структура, яка характеризує семантику граматичної конструкції» (Lakoff, 2006, 

с. 161).  

Концепт має вербалізований компонент, який найчастіше виражено 

лексемою або групою лексем, рідше морфемою або ідіомою, і невербалізований 
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компонент, який визначає зміст, сутність та буття самого концепту. Концепт 

містить комплексну енциклопедичну інформацію про предмет або явище, які він 

віддзеркалює (Попова & Стернин, 2007, с. 92). Не все вміщується у вербалізовану 

частину, оніми не вміщують і не можуть вмістити все у вербалізованій частині. 

Для концепту, вираженого власною назвою, контекст стає важливішою ознакою. 

Його відношення з онімом аналогічне когнітивному поняттю фігури і фону, що 

існують у неподільній єдності. 

Концепт може бути розкритим за допомогою засобів мови, міміки, жесту 

або інших «недосконалих засобів комунікації» (Jackendoff, 2004, с. 323). Мова 

може мати універсально доступний, обмежений інвентар концептів (Talmy, 2000, 

Vol. 1, с. 37).  

На думку Е. Рош, «концепти – це функціональні частини контексту», які не 

представляють світ, а є своєрідним містком між розумом і дійсністю, що оточує 

нас (Rosch, 1999, с. 61). Концепт – це частина нашої картини світу, що є 

«позначенням сукупності уявлень людини про реальну дійсність» (Соколовская, 

1993, с. 19). Власні назви, які складають ОЛ, стають вершинами, верхів’ями на тлі 

НМКС. Питання, «як представлене знання в ментальному лексиконі – це, як і 

раніше, найважливіша проблема всієї когнітивної науки», – переконана 

О. С. Кубрякова (Кубрякова, 2001, с. 4). Концепти вибудовуються фреймами, 

схемами чи скриптами, їх розуміють як репрезентації типових сутностей або 

ситуацій, вони не є чіткими визначеннями (Thagard, 2005, с. 60). Фрейми, 

скрипти, сценарії, схеми, гештальти – це все те, що запаковує нашу ментальну 

мову у фізичну оболонку. Основу онімного концепту становить власна назва. 

Його відмінність від інших концептів у тому, що онім може бути малознайомим, 

багато інформації буде конструюватися самою людиною разом із об’єктивною 

реальністю. Онімних концептів набагато більше, ніж інших, вони містять 

меметичні характеристики (швидке розповсюдження, закріплення в пам’яті, 

спроба охопити якомога більшу групу людей). Згідно з поглядами 

О. Ю. Карпенко, онімічні (онімні) концепти «пов’язуються з іншими 

складниками ментального лексикону як їх упорядники й організатори... власні 
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назви оптимізують роботу ментального лексикону й підвищують його 

ефективність» (Карпенко О., 2006а, с. 10). 

Існує думка, за якою лінгвокультурний концепт відокремлюється від інших 

структур знання: «Лінгвокультурний концепт – умовна ментальна одиниця, яка 

спрямована на комплексне дослідження мови, свідомості і культури» (Карасик & 

Слышкин, 2003, с. 50). Однак ми не бачимо різниці між цими поняттями. На нашу 

думку, концепт завжди тісно пов’язаний із мовою, свідомістю, культурою, 

емоційно-оцінним досвідом. Саме вони визначають його сутність та існування. 

Ю. С. Степанов визначив концепт як «згусток культури в уявленні людини» 

(Степанов, 1997, с. 40), однак «сума ознак не є цілим концептом» (Armstrong, 

Gleitman, & Gleitman, 1983, с. 303). Сукупність онімних концептів складає 

онімний компонент образу світу, реалізуючись в ОЛ, є «відображенням у психіці 

людини предметного світу, опосередкованого предметними значеннями та 

відповідними когнітивними схемами, та тим, що піддається уявній рефлексії» 

(Леонтьев, 2003, с. 268).  

Нерівномірна концептуалізація різних фрагментів дійсності є однією з 

онтологічних характеристик мовної картини світу (Карасик, 2002, с. 91). 

О. Ю. Карпенко вважає, що структура онімного концепту складається з простих 

концептів, їхнє злиття може бути однофреймовим чи різнофреймовим (Карпенко 

О. Ю., 2003, с. 14–15). Г. П. Лукаш вказує на існування конотонімного концепту, 

де поєднуються два аспекти: реальний референт та абстрактний образ (Лукаш, 

2014b, с. 94) 

Досвід вкорінений у ментальному лексиконі, він змінюється від простих 

лексичних словосполучень до складних синтаксичних конструкцій, від 

холістичного до аналітичного. Елементи культурних схем не розподіляються між 

всіма членами культурної мережі, а розподіляються та передаються ментально, 

від людини до людини, по умах (Sharifian, 2003). Однією з культурних схем є 

фрейм. М. Мінський увів поняття фрейму і розробив теорію, щоб «...пояснити 

швидкість людського сприйняття й мислення», звернувши увагу на відсутність 

«ментальних явищ, що піддаються спостереженню і супроводжують ці процеси» 
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(Минский, 1988, с. 283). Далі в поясненні природи структуризації знань пішов 

Ч. Філлмор: «...групи слів утримує разом те, що вони мотивуються, визначаються 

й взаємно структуруються особливими уніфікованими конструкціями знання або 

зв’язаними схематизаціями досвіду, для яких можна використовувати загальний 

термін фрейм» (Филлмор, 1988, с. 54).  

Д. Кристал визначив фрейм як «структуру, яка кодує знання про 

стереотипні різновиди об’єктів або ситуацій з особливими умовами ролей, які 

відіграють їх частини або учасники» (Crystal, 2008, с. 198). Фрейм використовує 

базові схеми щодо фізичних, поведінкових та сприйняттєвих факторів (Emmott, 

2003, с. 146). Також компоненти фрейму визначені культурним оточенням 

людини, соціумом, завжди важливі і час, і місце, навіть «стереотипи мовної 

свідомості в асоціативно-вербальній мережі зберігаються у вигляді фреймів» 

(Алефиренко 2009, с. 189). 

На думку З. Д. Попової та І. А. Стерніна, «фрейм – мислимий у цілісності 

його складових частин багатокомпонентний концепт, об’ємне уявлення, певна 

сукупність стандартних знань про предмет або явище» (Попова, & Стернин, 2003, 

с. 73). Фрейм ми не можемо зіставляти з поняттям семантичного поля. Поняття 

семантичних полів, на думку А. Лерер, не є достатнім, тому що семантичне поле 

має справу «тільки з лексемами, але багато власних назв більші за лексеми» 

(Lehrer, 1992, с. 137). Кожна власна назва містить певне інформаційне поле, яке 

охоплює багато параметрів, починаючи з найперших (правдивість/хибність) 

закінчуючи дрібнішими слотами (емоційність, належність певній галузі, 

висвітлення певної культурної традиції). Звичайно, не кожна людина може 

оперувати усією повнотою інформаційного поля оніма, але якщо взяти 

найуживанішу та найвідомішу власну назву, то носії культурної інформації 

розкажуть про неї багато. Онім для них не буде пустим, це буде проявом 

національної ментальності, яку, на думку О. Ткаченка, «природно шукати на всіх 

рівнях мови, хоча, звичайно, не скрізь вона однаковою мірою приступна для 

виявлення» (Ткаченко О. Б., 2006, с. 8). Загальномовні онімічні фрейми є 

одними із базових структур національної ментальності. Їх увела до ономастичної 
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класифікації О. Ю. Карпенко, яка зазначає, що «спільності загальномовних 

онімічних фреймів сприяє єдність мови й національних інтересів» (Карпенко 

О. Ю., 2007, с. 367). Загальномовні онімні (онімічні) фрейми належать 

ментальному світу, де головною ознакою є колективна ідентичність, відчуття 

«своєї групи», а ОЛ є фізичним проявом таких фреймів, що виражається в 

об’єктивно-реальному бутті суспільства. ОЛ також є проявом живого 

полікодового гіпертексту, когнітивної системи, яка формується 

нейрофізіологічними та психологічними принципами категоризації інформації 

людиною. Він діє за мережевим принципом організації, де поєднуються 

різнокодові елементи та наявна специфічна «глибинна розмітка» як умова 

успішності «навігації» (Залевская, 2013, с. 16). Саме тут простежується поєднання 

багатьох культурних схем, породжених свідомістю людини. 

Культурні схеми являють собою таку властивість когніції, що з’являється 

раптово, поширюється швидко і проявляється на рівні культурної групи, а не на 

індивідуальному рівні (Kristiansen, 2008, с. 66). Виявити сутність культурних 

схем, якими є фрейми, можна за допомогою сукупності відображень внутрішніх 

світів людей. Вільний асоціативний експеримент надає можливість моделювати 

когнітивні конструкти за допомогою його даних. Сукупність асоціатів викриває 

механізми мисленнєвих процесів та відображає функціонування структур 

репрезентації знань, а також віддзеркалює особливості власних назв і їх місце в 

ментальному лексиконі. 

Когнітивні структури тісно пов’язані зі значеннями слів, вони є органічними 

елементами мови репрезентації знань, «елементами цієї мови є фрейми, сценарії» 

(Баранов & Добровольский, 1997, с. 14). Загальномовний онімний фрейм – це 

один із аспектів проявів будь-якої національної картини світу, яка, у свою чергу, 

відображає безліч індивідуальних фреймів. Фрейми відіграють центральну роль у 

репрезентації та організації автобіографічних спогадів (Barsalou, 1992, с. 29). Уся 

інформація: асоціації, уявлення, життєвий досвід, збережений у них, належить до 

складу індивідуального фрейму, але ми можемо охопити у цьому дослідженні 

лише явища, які мають більш частотний характер і містяться у більшості таких 
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когнітивних структур. Багато лексем будуть перебувати на далекій периферії, а 

центральні формують ядро ментального лексикону, вони збігаються у багатьох 

індивідуальних фреймах, конструюють загальномовний онімний фрейм, який 

маніфестується в ОЛ. Усі ці дані, як головоломка, складають онімний компонент 

НМКС, що є «вторинним існуванням об’єктивного світу, закріпленим та 

реалізованим у своєрідній матеріальній формі» (Загнітко & Михальченко, 2008, 

с. 217). 

Концептуалізація, на думку Р. Ленекера, може бути проаналізована на двох 

рівнях: «феноменологічному (ментального досвіду) та рівні когнітивних подій 

(неврологічна діяльність)» (Langacker, 2002, с. 149). Когнітивні структури, 

розподілені між членами певних груп, є соціальними (Koller, Kristiansen, & 

Dirven, 2008, с. 391), саме тому ми можемо вести мову про поширення онімного 

фрейму на всіх членів мовної та культурної спільноти. Таке поширення та 

реалізація ґрунтуються на популяризації ідей, що переходять від однієї людини до 

іншої, у такий спосіб актуалізується меметичний характер власних назв, а отже, й 

онімних фреймів, в основі яких – схильність людей до імітації та передачі 

важливої інформації соціально та культурно близьким індивідам. Загальномовний 

фрейм належить мовній громаді, якій властиві єдина культура, історія, звичаї, 

спадщина, де енциклопедичні знання мають ефект «колективної автоматизації» 

(Schmid, 2007, с. 119) і є надбанням колективної пам’яті, яка «містить у своєму 

складі цілісний образ минулого» (Dudai, 2004, с. 56). Основу становлять ідеї, які 

розподіляються між більшістю членів культурної спільноти. Поєднання 

об’єктивного знання про навколишню дійсність та суб’єктивного духовно-

пізнавального зображення реалізується у власних назвах та фіксується в 

«культурних артефактах», втілена в яких інформація може зберігатися 

«століттями в доіндустріальну і тисячоліттями в архаїчну епохи» (Флиер, 1998, 

с. 34). 

Асоціативний експеримент належить до традиційних методів дослідження 

процедур зберігання лексичної інформації (Field, 2004, с. 251). А. А. Загнітко 

вважає, що асоціативний експеримент є потужним інструментом у вивченні 
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семантичної структури слова, а також «виступає цінним матеріалом для вивчення 

психологічних еквівалентів семантичних полів і розкриває об’єктивно наявні у 

психіці носія мови семантичні зв’язки слів» (Загнітко, 2008, с. 44). Адже ще 

М. Жинкін зазначав, що людина, яка почула або прочитала певне поєднання слів, 

відразу ж активізує образ дійсності в думках (Жинкин, 1982, с. 53). 

Психолінгвісти (Menn & Dronkers, 2017, с. 171) називають вільний 

асоціативний експеримент класичним, його виняткове значення ґрунтується на 

висвітленні процесів згадування слів з довгострокової пам’яті. На думку 

С. Мартінек, «асоціативні реакції надають нам змогу виявити не лише властивості 

певного концепту, а і його зв’язки з іншими концептуальними структурами» 

(Мартінек, 2011, с. 29). Таке мапування когнітивних конструктів є засобом 

параметризації ОЛ та встановлення його меметичного підґрунтя, що постає з 

особливостей власних назв як соціальних та культурних артефактів. 

Дослідження асоціативного тезаурусу людини має тривалу наукову 

традицію. У своєму дослідженні 1879 року Ф. Галтон намагався надати 

систематичний звіт про асоціативну сферу досвіду людини, він увів до наукового 

обігу поняття «асоціативний експеримент» та застосував метод 

самоспостереження (Galton, 1879). Перший словник вербальних асоціативних 

норм було опубліковано у 1910 році Г. Кент та А. Розановим (Kent & Rosanoff, 

1910), кількість їх респондентів складала 1000 осіб, стимульний список складався 

зі 100 високочастотних слів. 

Приблизно у той самий час проводили психологічні студії асоціативного 

тезаурусу доктор К. Юнг та його колеги (Jung, 1919), було надано дані про 

особливості асоціативних мереж поза межами психічної норми та в межах 

психічної норми.  

Д. Палермо та Дж. Дженкінз (Palermo & Jenkins, 1964) продовжили працю зі 

списками Кента – Розаноффа, де респондентами виступили 250 хлопців та 250 

дівчат, учнів середньої та старшої шкіл Міннеаполіса, також по 500 студентів 

обох статей з факультету психології в Університеті Міннесоти. 



145 

 

Вивчення природи та характеру асоціацій кластерним методом реалізував 

Дж. Діз (Deese J., 1966). У його студіях асоціативний словник показує, як думки 

та уявлення відображаються у мові. 

Протягом 1970-х років проводився масштабний експеримент за участю 

студентів Британського університету, який реалізувався в проекті асоціативних 

норм The Edinburgh Associative Thesaurus (EAT) (Kiss et al., 1973). 

Багато дослідників використовують експеримент для аналізу та порівняння 

компонентів картин світу різноманітних народів. Одними із перших таких студій 

на теренах СРСР були словники О. О. Леонтьєва (Леонтьев, 1977) та 

Н. П. Бутенко (Бутенко, 1979), нині їх вважають еталонами, з якими порівнюють 

усі аналогічні дослідження.  

Помітною лексикографічною асоціативною працею 1990-х став «Русский 

ассоциативный словарь» (Караулов et al., 1994), в якому здійснено спробу за 

допомогою асоціацій визначити картину світу росіян. Видання вважають 

«виходом у майбутню свідомість росіян на ближчі 10–20 років» ((Караулов et al., 

1994, с. 6). У наступному десятиріччі роботу було продовжено, та світ побачив 

«Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, 

украинский» (Уфимцева, et al., 2004). 

Укладачі згаданих словників стверджують про створення нового напряму – 

асоціативної лінгвістики, яка фокусується на отриманні нових інструментів для 

дослідження буття культури, системності мовної картини світу, виявлення 

закономірностей у їхніх змінах, побудови асоціативно-вербальної сітки як моделі 

мовної картини світу (Уфимцева, & Черкасова, 2014, с. 194). 

Л. В. Щерба зазначив, що концепти укорінені в безпосередньому досвіді, не 

є даними нам, вони виводяться з процесів говоріння та розуміння (Щерба, 1974). 

Асоціативний експеримент – це засіб, що може виявити системність змісту 

образу, який стоїть за словом в певній культурі (Уфимцева, 2011, с. 207). На нашу 

думку, асоціативний експеримент є потужним інструментом у дослідженні різних 

видів концептів. Дослідники впевнені, що дані асоціативних експериментів 

свідчать про велике значення «життєвих умов та ментального досвіду людини у 
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формуванні вербальних асоціацій» (Ушакова, 2004, с. 13), що робить їх 

придатними для дослідження ментальних процесів та концептуальної картини 

світу. До того ж багато когнітологів вважають асоціативний експеримент 

простим, найбільш надійним і об’єктивним (Супрун В. І., Горошко О. І., 

Загнітко А. А. та ін.).  

Особливість психолінгвістичних експериментів полягає в тому, що їх 

учасники є носіями мови, експертами її вживання. Вони повідомляють 

дослідникові інформацію про специфіку власної мовної свідомості (Куранова, 

2012, с. 35) навіть у тих випадках, коли не мають таких намірів. 

Експеримент ґрунтується на простих моделях активізації пам’яті. 

Дотримуючись поглядів Н. І. Жинкіна при проведенні та інтерпретації даних 

експерименту, ми керувалися гіпотезою існування універсального предметного 

коду (Жинкин, 1998, с. 154), мови внутрішнього мовлення, вільної від 

надлишковості. Тільки при продукуванні мовлення простежується розбіжність 

між компактністю внутрішнього та зовнішнього мовлення, що виявляється в 

помилках, описках, намаганні використати орфографічно компактніші лексеми 

або знаки.  

Прихований аспект повсякденного вживання мови – це те, що робить мовні 

умовності цінними в пошуку «чистої» інформації про повсякденне пізнання, 

культурні цінності та відмінності в людській інтерпретації світу. Культурна 

специфіка слів та мовних процедур прихована для мовців, які, як правило, 

вважають власні способи мовлення природними та нормальними, хоча вони 

можуть бути типологічно дуже незвичними (Levisen, 2012, с. 10). Завдання 

когнітивної ономастики стосуються таких аспектів буття власних назв, у яких 

виявлення, фіксація та аналіз даних асоціативного шлейфу онімів є значущим 

фактором для розкриття цих аспектів. Це ще раз підтверджує нашу думку про те, 

що ОЛ є маніфестацією ментального лексикону в певний проміжок часу з усіма 

етнічними та культурними особливостями суспільства.   

«За будь-якої концептуалізації фрагмента дійсності одні аспекти реальності 

акцентуються, актуалізуються, інші затушовуються, йдуть у фон: відбувається 
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схематизація реальної дійсності» (Падучева, 2004, с. 157). Отже, ми можемо 

стверджувати, що асоціативні відповіді, які надають інформанти, є інформаційно 

релевантними, адже при активізації довгострокової пам’яті найшвидше 

згадуються саме акцентуалізовані когнітивні схеми, найактивніші культурні 

конструкти. 

Дослідження асоціативної мережі проводять і на матеріалі сучасної 

української мови. Т. Ю. Ковалевська у передмові до свого «Асоціативного 

словника української рекламної лексики» зазначила, що такі типи робіт 

«скеровані на експлікацію глибинних міжсемантичних відношень» (Ковалевська 

et al., 2001, с. 3). Також впливовою працею в царині асоціативного зображення 

української картини світу є «Український асоціативний словник» С. Мартінек 

(Мартінек, 2007).  

«Асоціативний словник рекламної лексики» – одна з небагатьох розвідок у 

царину віддзеркалення асоціативної рефлексії онімних одиниць. 

Т. Ю. Ковалевська провела аналіз власних назв, наявних в асоціативному шлейфі 

онімів-стимулів рекламної лексики. Вона дійшла висновку, що «оніми є вагомим 

елементом у рекламній віртуалізації дійсності, оскільки актуалізують ті сфери 

людської свідомості, де індивідуалізація об’єктивного континууму є внутрішньо 

зумовленою, природною» (Ковалевська, 2001, с. 9). Ергоніми належать до 

важливих складових ОЛ, за допомогою реклами вони актуалізуються у НМКС, 

завдяки рекламним стратегіям увага респондентів фокусується на обраних 

об’єктах, інтерес до продукту підвищується, наслідком такої стратегії стає його 

прийняття соціальним простором до свого складу.  

При сприйнятті слова-стимулу відбувається активація відповідної одиниці 

ментального лексикону мовця, пов’язаної як з іншими одиницями лексикону, так і 

з концептуальними структурами, що стоять за ними (Мартинек, 2004, с. 34). Отже, 

дослідження власних назв у цьому комплексі необхідне та природне, це новий 

крок у царині ономатології. Ще на початку 1990-х У. Ніколайсен зазначив, що 

розвиток ономастики може йти по лінії «психоономастики», власні назви «можуть 

і повинні досліджуватися фахівцями з галузей лінгвістики, психології та 
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соціології» (Nicolaisen, 1990, с. 3, 9). Ми вважаємо, що його ідеї були 

передвісниками появи когнітивної ономастики, основним завданням якої є «аналіз 

онімів у проекції на структуру й операції свідомості» (Селіванова, 2006, с. 430). 

Асоціативний шлейф онімів складається з багатьох компонентів. Їх 

наявність вказує на актуалізацію когнітивних структур, збережених у 

довгостроковій пам’яті. При цьому реалізуються ознаки меметичної природи 

власних назв та їх параметри як культурних і соціальних артефактів. 

Н. В. Васильєва вважає, що «при проведенні асоціативного експерименту 

відбувається активізація фреймів / схем... ситуацій як головної форми 

репрезентації знань» (Васильева, 2014, с. 131). Швидше за все, людина, 

перебуваючи в ситуації асоціативного експерименту, орієнтована на режим 

«спілкування з довкіллям», але режим «для себе» (Залевская, 2003, с. 31) є більш 

звичним для ментальної мови, хоча виявляється у нечисленних реакціях. Під час 

переходів з одного кодування в інше можливі помилки, ми маємо на увазі не лише 

орфографічні або синтаксичні, а й своєрідні перехресні посилання. М. М. Бахтін 

описував таке явище як моє слово (Бахтин, 1979, с. 268), наповнене експресією 

певної людини.  

Методика проведення експерименту в усіх джерелах має багато спільного, 

однак існують розбіжності щодо деяких питань. По-перше, потребує роз’яснення, 

яка кількість інформантів є достатньою для інформативного результату. 

А. А. Загнітко наводить цифру 100, на думку В. І. Супруна, респондентів також 

має бути не менш ста, «тільки у цьому випадку можна виявити асоціативну норму 

слова, яка не змінюється при збільшенні кількості респондентів» (Супрун, 2000, 

с. 31–32). 

У великих лексикографічних проектах кількість респондентів сягає 

декількох тисяч. Ю. М. Караулов та його колеги проводили масовий експеримент 

протягом кількох років і у своєму словнику проаналізували відповіді приблизно 

11 тисяч респондентів. Дослідниця Т. Ю. Ковалевська в «Асоціативному 

словнику рекламної лексики» подає кількість приблизно 3,5 тисячі осіб.  
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В останні роки кількість психолінгвістичних експериментів, якими 

послуговуються дослідники для виявлення етноспецифічних особливостей картин 

світу, збільшується. Не завжди кількість інформантів складає 100 осіб, як у 

Д. І. Терехової (Терехова, 2018). Так, дослідниця О. Денисевич (Денисевич, 2010) 

залучила 197 інформантів із мешканців Житомирської області (студенти 

Житомирського державного університету імені Івана Франка). Здійснено спроби 

комп’ютеризованого опрацювання даних 80 анкет психолінгвістичного 

експерименту (Недашківська, Загородня, 2015). Соціолінгвістичний вільний 

асоціативний експеримент, проведений С. Формановою та Т. Домброван, 

охоплював 60 інформантів зі Львова, Вінниці та Одеси, по 20 осіб із кожного 

регіону (Formanova & Dombrovan, 2019). При дослідженні когнітивної структури 

концепту «радість» в асоціативному експерименті взяли участь 54 інформанти, усі 

були представниками американської лінгвокультури (Шамаєва, 2004). 57 осіб, для 

яких українська мова є рідною і основною у вживанні, взяли участь в 

експерименті для виявлення асоціативних ознак концепту «PR» в українській 

картині світу (Ваніна, 2008). У дослідженнях І. Чернишенко згадується 50 

опитаних (Чернишенко, 2008). При оцінюванні конотативного компонента 

асоціативних зв’язків було задіяно 28 респондентів (Загородня, 2013). 

Отже, кількість інформантів у багатьох дослідженнях є меншою за 100 осіб. 

О. О. Чорнобров вважає, що «результати у малих групах (15–60 осіб) багато в 

чому збігаються з результатами великих груп (1000 і більше)» (Чернобров, 2000). 

Звернемося до асоціативних експериментів з онімною лексикою. Завдання 

асоціативного експерименту за О. Ю. Карпенко (Карпенко О., 2005b, с. 49) – 

дослідити ментальне буття всіх розрядів онімів і завдяки цьому окреслити 

індивідуальний онімний фрейм. На думку дослідниці А. О. Трапезникової, 

асоціативні поля онімної лексики відображають неусвідомлюваний рівень 

свідомості людини (Трапезникова, 2010, с. 8). Отже, уникаючи самоцензури та 

самообмеження, дослідник має можливість отримати найбільш повні та правдиві 

результати.   
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Дослідження онімної лексики за допомогою методики проведення 

асоціативного експерименту проводили О. Ю. Карпенко та О. О. Чорнобров. 

Матеріалом експерименту О. О. Чорноброва були антропоніми, здебільшого повні 

імена та їх гіпокористичні форми, усього 70 стимулів. Дослідник виокремив 5 

видів реакцій: 1) реалії-персоналії (Abraham – Lincoln); 2) інші реалії (назви 

ідеонімів, прагматонімів, топонімів, омонімічних антропонімів) (Mersedes – cars); 

3) фразеологічні вислови та згорнуті тексти (алюзії, сленг) (Joey – money); 

4) конотації та характеристики імен (Penelope – high class name); 5) фонетичні 

асоціації: етимологічно мотивовані (Lily – flower) та випадкові (Frank – open) 

(Чернобров, 2000).  

О. Ю. Карпенко (Карпенко О., 2007) провела вільний асоціативний 

експеримент зі 100 інформантами, де як стимули було використано антропоніми 

(28 стимулів), топоніми (11 стимулів), теоніми (10), астроніми (3), зооніми (3), 

хрононіми (5). Було реалізовано методику моделювання індивідуальних онімних 

фреймів у ментальному лексиконі. Також за результатами вільного експерименту 

було укладено зворотний асоціативний словник, у якому матеріал подано від 

асоціації до стимулу. 

А. Степанова і Д. Маховіков провели експеримент зі 100 респондентами на 

основі антропонімів-стимулів, виокремлених із «Російського асоціативного 

словника» (Степанова & Маховиков, 2014, с. 121). Вони визначили такі групи 

асоціацій: 1) прецеденти; 2) власне характеристики; 3) семантично дифузна 

сукупність асоціацій; 4) асоціації на форму слова; 5) фонетичні асоціації. За їхнім 

спостереженням, перша група, прецеденти, найчисельніша, до неї належать назви 

кінофільмів, імена знаменитостей та ін. (Маргарита – Мастер, Тарас – Бульба, 

Филипп – Киркоров). 

У студіях Т. В. Пономаренко взяли участь 224 особи, а загальна кількість 

реакцій склала 728 одиниць (Пономаренко, 2003). Онімним стимулом слугував 

топонім Україна. Реакції, які містили оніми або самі є ними, розподілилися так: 

Батьківщина – 38, Кличко – 12, Росія – 10, Кучма – 8, моя Батьківщина. 
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У дослідженні 2012 року (Нещерет, 2012), де стимулом був антропонім 

Гоголь, респонденти склали групу у 50 осіб. Експеримент проводили серед 

студентів ІІ курсу філологічного факультету НДУ ім. М. Гоголя. Серед 

асоціативних реакцій зустрічаємо такі власні назви: «Вій» (10), «Вечори на хуторі 

біля Диканьки» (7), «Мертві душі» (7), «Ніс» (6), Микола (2), «Ревізор» (2), «Тарас 

Бульба» (2), Вакула, Оксана. Більшість із них пов’язана з творчою спадщиною 

митця. Як бачимо, експлікований асоціативний зв’язок є настільки стійким, що 

меметичні ознаки реалізуються за допомогою онімів.  

Асоціативна реалізація топонімного стимулу Мелітополь актуалізувалася 

за допомогою 300 інформантів (Хомчак & Волкова, 2017). Онімні асоціати є 

такими: парк Горького – 21, площа Свободи – 15; МДПУ – 14; Батьківщина, 

«Сіті» – 4; проспект Б. Хмельницького, СНІД – 2; Азовське море, Вальтер, День 

міста, «Джокер», Кірова. За ономастичною класифікацією, тут багато 

топонімних та ергонімних асоціацій. Усі вони географічно пов’язані з містом, 

тому їх можна вважати місцевими мемами. Перші найчисельніші групи (парк 

Горького та площа Свободи) вказують на місця відпочинку, які стали своєрідним 

центром суспільного простору у фізичному вимірі ОЛ міста. 

Направлений асоціативний експеримент зі стимулом-топонімом Англія 

було проведено зі 120 респондентами. Інформанти мали відповісти на питання в 

анкеті: АНГЛИЯ: Какая? Хорошо то, что Англия… Плохо то, что Англия… 

Цвет… Символ… Виявилося, що опитані вважають символи Англії такими: 

королева, дабл-декер, Шерлок Холмс, Биг Бен, корона, замок, флаг, гимн, лев, роза, 

корабль, чай, династія (Плахтий, 2014, с. 126).  

Г. Ткаченко проаналізувала реакції 100 англомовних респондентів на 100 

хрематонімних стимулів. Дослідниця дійшла висновку, що індивідуальний 

хрематонімний фрейм структурується 5 колами, 112 гештальтами та 6 скриптами 

(Ткаченко Г., 2012, с. 161). 

Ю. Дідур розкрила сутність та параметри ергонімів в асоціативному 

експерименті зі 100 носіями англійської, російської, української мов, де кожній 

групі було надано анкету з 11 ергонімними стимулами (Дідур, 2015). Дослідження 
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виявило, що перше коло українського ергонімічного субфрейму містить 

семантичні гештальти «населений пункт», «вода», «торговельна мережа», 

«футбол». Перше коло англійського ергономічного субфрейму актуалізується 

семантичними гештальтами «їжа», «ресурси», «хвороба», «злочинність», 

«захоплення», «негативне явище». Перше коло російського субфрейму охоплює 

семантичні гештальти «розваги», «уряд» та «ресурси». 

К. Долбіна (Долбіна, 2014) проводила асоціативний експеримент зі 

стимулами зоонімного розряду з групами по 30 інформантів (англійська, 

російська, українська мови). Носії кожної мови отримали список з 30 стимулів-

онімів рідної мови. За результатами експерименту було сформовано зоонімічний 

фрейм зі сферами впливу трьох скриптів (узуального, віртуального, сакрального), 

де більшість (понад 50%) належить гіперонімічним реакціям. 

В асоціативному експерименті О. Полянічко із 50 носіями англійської мови 

було використано матеріал десяти стимулів-космонімів (Полянічко, 2018). Кожен 

стимул узято із творів наукової фантастики, тобто експеримент простежив 

реалізацію узуального та віртуального скриптів в асоціативному шлейфі 

космопоетонімів. 

Є. Біла (Біла, 2018) провела вільний асоціативний експеримент із 57 носіями 

англійської мови на матеріалі десяти ароматонімів і дійшла висновку, що цей 

розряд онімів виконує сугестивну функцію. 

Наведені дослідження реалізують завдання когнітивної ономастики: 

когнітивну інтерпретацію онімної лексики, її актуалізацію в ментальному 

лексиконі людини та реалізацію в НМКС. Під когнітивною інтерпретацією 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін розуміють «мисленнєве узагальнення на найвищому 

рівні абстракції результатів описання значень мовних одиниць, які номінують 

концепт, для виявлення та формулювання когнітивних ознак, які репрезентуються 

тими чи іншими значеннями або семантичними компонентами цих мовних 

одиниць, з метою кінцевого моделювання змісту концепту» (Попова & Стернин, 

2007, с. 200).  
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На думку У. Ніколайсена (Nicolaisen, 1974, c. 104), імена відображають 

щонайменше три рівні значення: a) лексичний, тобто словникове значення; 

б) асоціативний, тобто причина чи причини використання конкретних лексичних 

(або ономастичних) елементів у процесі іменування, також на цьому рівні діють 

конотативні назви; в) ономастичний, тобто значення денотативного імені як імені 

або його застосування, засноване на лексичних та асоціативних семантичних 

елементах, але зазвичай не залежного від них. 

Наступний аспект методики проведення асоціативного експерименту – це 

кількість слів, поданих за один сеанс. Звичайно, число залежить від мети, яку 

ставить дослідник. О. Горошко рекомендує давати не більше сотні (Горошко, 

2009). На думку Н. В. Уфімцевої, «яким довгим не був би список стимульних слів, 

використаних в експерименті, він все одно приводить до одного і того ж для 

певної культури складу мовної свідомості – ключових для цього образу світу 

концептів у їх співвідношенні одне з одним» (Уфимцева, 2000, с. 217). За нашими 

спостереженнями, заповнюючи довгий стимульний список, респонденти 

втомлюються, втрачають зацікавленість, характер асоціатів стає узагальненим, 

описовим, на зразок реакції свято на стимул День висадки на Місяць або 

історична подія на стимул Виверження Везувію ’79. У нашому випадку 

(Неклесова, 2010) також збільшилася кількість відмов у кінці списку та з’явилися 

реакції на кшталт не знаю, набридло.  

І третє питання – це сам аналіз даних. В англомовній традиції інтерпретації 

даних – це розподіл за семантикою: слова, які римуються, фонетично співзвучні зі 

стимулом (clang responses) та значеннєві. Серед них найуживаніші: 1) узгодження; 

2) сталі вислови; 3) підпорядкування (Field, 2004, с. 23).  

У вітчизняній методиці проведення асоціативних експериментів 

традиційним є розподіл на синтагматичні та парадигматичні реакції (асоціати). 

Дані багатьох асоціативних експериментів, де матеріалом були загальні назви, 

засвідчили, що зазвичай реципієнти для реакції вибирають слово з того самого 

семантичного поля. Якщо існує антонімічна пара, то, швидше за все, опитувані 
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вибирають парний антонім, отже, багато асоціатів належать до одного 

граматичного класу (Aitchison, 2012, с. 73).  

О. Горошко (Горошко, 2001, с. 283–284) називає такі фактори, що 

впливають на кінцеві результати асоціативного експерименту: форма проведення 

експерименту (усна або письмова), поведінка експериментатора, настанови, які 

даються інформантам, обставини, за яких експеримент відбувається, валідність 

отриманих результатів і аналіз отриманого матеріалу. 

У той час, коли при дослідженні ЛЛ проводиться інтерпретація кількісних 

даних про розподіл мов у географічному регіоні шляхом збирання та аналізу 

даних із джерел, які розкривають циркулюючі дискурси на місці (Hult, 2009, 

с. 93), науковий аналіз ОЛ ґрунтується на статистичних та кількісних даних із 

соціології (рейтинги передач телебачення), моніторингу відвідування сайтів 

(Google Zeitgeist) та суспільних взаємин (перепости). 

Статистично можна приблизно окреслити серединний кластер, сукупність 

найчастіше вживаних власних назв у певній мовній спільноті, які є фігурою на 

фоні омовленої культурної спадщини. Ми припускаємо, що він може містити 

конотоніми та прецедентні оніми, закріплені в пам’яті багатьох поколінь, культур 

та етносів. На думку У. Ніколайсена, причина цього – адаптивність онімів до 

змінних лінгвістичних обставин, яка надає їм щось на кшталт сили виживання 

(Nicolaisen,1990, с. 7). 

Під час аналізу даних асоціативного онімного експерименту (Неклесова, 

2013) ми звернули увагу на те, що респонденти відображають один і той самий 

онімний концепт синонімічними власними назвами або їх варіантами, 

розмовними чи писемними. На стимул Великдень було отримано, серед інших 

реакцій, власну назву Ісус 3 рази та Ісус Христос 1 раз. Іноді траплялися варіанти 

зі зміною імені за суміжністю або помилково написаною іншою літерою. 

У нашому дослідженні ми послуговуємося терміном лема (lemma), який був 

уведений у науковий обіг Г. Кемпеном та його колегами у 1980-ті роки (Kempen 

& Huijbers, 1983). Леми активізуються фрагментами повідомлення (Levelt, 1998, 

с. 198), що нами уявляється як початок процесу вербалізації лексеми. Лема 



155 

 

відрізняється від лексем тим, що вона відіграє важливу роль у процесі 

продукування мовлення, у той час як лексема є його результатом. Добра 

лексикалізація полягає у виведенні чітко однієї леми, яка покриває хоча б частину 

майбутнього вислову, більша кількість лем може спричинити помилки або 

зрощення слів (Kempen & Hoenkamp, 1987, с. 215). 

Лемою є гіпотетична абстрактна ментальна репрезентація слова (Aitchison, 

2003, с. 66) та проміжний ступінь його реалізації в мовленні, який є виводом 

мовленнєвої інформації (Harley, 2005, с. 421), тим ланцюжком, де ментальний 

лексикон перетворюється на мовлення, що зумовлює її непостійну природу. 

Фактично леми – це структури, на яких організовано лексикон (Aronoff, 2007, 

с. 76), вони виконують роль своєрідних констант, витоків і ресурсів, на відміну 

від динамічного мовлення. Леми можна вважати концептуальною картотекою, яка 

існує в стислому вигляді для зручності оперування. У виведенні леми з пам’яті 

концепт-адресат (goal concept) визволяє лему з пам’яті, яка є репрезентацією 

синтаксичних характеристик слова, ключових для його місця в реченні (Roelofs, 

2005, с. 323). Розроблено комп’ютерну модель виробництва мовлення 

WEAVER++, яка планує продукування покроково: леми обираються для 

лексичних концептів, морфеми – для лем, сегменти – для морфем та програми 

складів – для сегментів, що промовляють по складах. 

У лексикографічній традиції лему трактують як інваріантну кореневу 

морфему (Hippisley, 2010, с. 32), а при складанні довідників та словників – як 

форму, яка містить всі морфологічні варіанти одного слова (Traill, et. al., 2005, 

с. 130). Наукові студії розширили та розгалужили наповнення терміна «лема». 

Так, серед тлумачень є таке: лема – «найменш значуща форма слова» (Trask, 2007, 

с. 148). Лема може вміщувати будь-які поняття «від морфем до ідіом, це одиниця 

ідеального лексикону мови» (Cruse, 2006, с. 96). Частина дослідників наголошує 

на тому, що найважливішими компонентами леми є значення та синтаксичні 

зв’язки, а не фонологія (Ferreira & Engelhardt, 2006, с. 63, Sommer & Hohlfeld, 

2008, с. 132). Наприклад, кореневі морфеми англійської мови run, ran є лемою до 

run, лексеми матір, мати, матуся, матінка і їх відмінкові форми – однією лемою 
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мати. Інші дослідники (Vigliocco & Hartsuiker, 2005, с. 211, Bachman & Cannon, 

2005, с. 497) найважливішою функцією називають семантичні властивості та 

значення. Витяг лем із ментального лексикону, який також містить притаманний 

кожній лемі морфо-фонологічний код, слугує переходом із «риторично / 

семантичної / синтаксичної» системи до «фонологічної / фонетичної». Роль леми 

в ментальному лексиконі є базовий рівень (Baars & Gage, 2010, с. 383) наголошує 

на тому, що леми є абстрактним конструктом, попри всю їх значущість для 

теоретичного та практичного дослідження. Щоразу, як будь-яке слово або інша 

лінгвістична структура чується, читається чи використовується, вузол (лема 

значення слова + лексема форма слова) довгострокових нервових систем стає 

більш активним (Menn, 2009, с. 378). Лема зберігається в довгостроковій пам’яті, і 

при її витягуванні можуть траплятися помилки, описки або перехід на іншу лему. 

Дослідник В. Еванс у своїх студіях ставить знак рівності між лемою та лексичним 

концептом (Evans, 2010, с. 197). 

Також до поняття леми ми зараховуємо своєрідні недомовки, описки, адже 

ментальна мова значно компактніша за ту, що використовується для зовнішнього 

спілкування. Лема зберігається в пам’яті у вигляді взірця, канонічної форми слова 

(Baker, 2006, с. 10). Що стосується власних назв, то ми також маємо певний 

концепт у нашому ментальному лексиконі і водночас можемо знати синонімічні 

назви або створювати розмовні варіанти. До того ж прізвиська часто дають не 

тільки людям, а й речам та явищам, використовуючи гру слів для вираження 

задуму. Однак ми прочитуємо витоки, тобто маємо певні вихідні дані, основу, яка 

допомагає нам у розпізнаванні онімних концептів чи у зворотному процесі – 

створенні нових лексичних онімних конструктів. Отже, існують онімні леми, які 

вміщують не лише всі парадигматичні форми слова, а й малапропізми, своєрідні 

«індивідуальні назви», тобто ті слова, якими людина позначає концепт для себе. 

Також до них ми зараховуємо різноманітні культурні артефакти, які містять 

«цитати... римейки, інсценізації та екранізації літературних творів... ілюстрації до 

літературних, релігійних, історичних та інших сюжетів» (Флиер, 1998, с. 34). 

Вони дуже поширені, їх легко впізнати навіть за умови нечіткого відтворення. 
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Наприклад, у нашому експерименті реакція Antwerden була не відкинута як 

неіснуючий феномен, а розпізнана як місто Antwerpen. Таке трапляється тому, що 

орфографія є менш автоматизованою навичкою, ніж розпізнавання та 

продукування слів (Sandra, 2007, с. 223). 

При розпізнаванні слова людина використовує певні структури. На думку 

Дж. Мортона, цим займається логоген (Morton, 1969, с. 165), який бере 

інформацію від лінгвістичних стимулів, накопичує її і відповідає за межу 

доступності лексеми. В онімних лемах межа доступу досить висока, що 

спричиняє розбіжності в написанні й тлумаченні і приводить до появи народної 

етимології. Аналізуючи дані ВАОЕ, ми лише приблизно окреслюємо онімну лему, 

не завжди власна назва має один варіант написання та єдино можливу офіційну 

або культурно усталену форму. 

Автор цієї роботи працював з обох боків експерименту: і як дослідник, і як 

його учасник. Ми не наполягаємо на абсолютній об’єктивності наших 

спостережень, але під час експерименту учасники не замислюються, чи правильно 

пишуть або точно наводять цитату. Лише аналізуючи постфактум, згадують, що 

мали б написати по-іншому, навіть відтворюють у пам’яті енциклопедичну 

інформацію. На думку Д. Кристала, така ситуація прояснює «можливість 

активації правильної леми з неправильною фонетичною або морфологічною 

формою» (Crystal, 2008, с. 273), але інтенція мовця залишається зрозумілою для 

адресата. Стимулами в анкеті експерименту були хрононіми, як відомі, так і 

локальні. Хрононім – це власне ім’я певних відрізків часу, подій історично й 

культурно значущих для певного етносу (Неклесова, 2010, с. 57). Так, у нашому 

експерименті на стимул День Гемінгвея було вказано реакцію Кіліманджаро, 

хоча насправді твір письменника називається «Сніги Кіліманджаро». Однак від 

цього реакція не стала помилковою, незрозумілою або недійсною. Багато людей 

скажуть повну назву твору, розпізнають її, «лема викликається, коли досягається 

збіг між будь-яким концептом та концептуальним визначенням цієї леми» (Bredart 

et al., 2002, с. 119). Це і є онімічна лема, відображення глибинної структури мови 

«для себе», мовленнєве віддзеркалення індивідуального фрейму. 
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На стимул Церемонія нагородження Нобелівських лауреатів було 

отримано дуже багато реакцій, в основі яких – лема Барак Обама: Обама – 2 рази, 

Барак Обама, декілька україномовних респондентів вирішили написати ім’я 

політика англійською мовою: Barack Obama, Obama – Премія миру (?!), Obama. 

Усього реакцій 6, і всі вони репрезентують одну лему, дещо змінену, але однаково 

її досить легко ідентифікувати. Також серед відгуків інформантів були 

Нобелевська премія, Нобелевська церемонія, Нобель, Норвегія, у Стокгольмі, 

шведи. Деякі з них є слушними та загальноприйнятими, інші вказують на 

помилковість, немає Нобелівської церемонії, є церемонія нагородження 

Нобелівських лауреатів, ця реакція є розмовним варіантом леми. 

Власну назву можна вважати й культурним концептом. За дефініцією 

В. В. Жайворонка, це «з одного боку, тісне переплетіння сакралізованих буттєвих 

речей, використовуваних у ритуалах, обрядах, звичаях, отже, наділених у 

людській уяві певними культурними прикметами, з іншого – відбиття їх у слові, 

виразі, які набувають сакралізованого (ритуального) значення» (Жайворонок, 

2007, с. 190). Повторюючись багато разів, власна назва стає маркером, 

культурним артефактом, який передає інформацію упродовж багатьох генерацій. 

Схожі погляди висловлює Г. П. Лукаш: оніми використовуються ментальним 

лексиконом як компактне вмістилище значних обсягів інформації в малій формі і 

становлять зручну форму поєднання мовної та позамовної інформації (Лукаш, 

2014, с. 4). Багато аспектів буття власної назви виявляють культурну та 

соціологічну інформацію: це й антономазійні відношення, конотативні вислови, 

фігури алюзії тощо. Однак, на нашу думку, найбільш показовим є експлікований 

асоціативний образ власних назв. Завдяки різним видам асоціативних 

експериментів ми отримуємо асоціативний корпус, який продукується 

респондентами, носіями культури та тими, хто безпосередньо формує соціальний 

простір та ОЛ як його невід’ємну частину. Отже, він містить всю інформацію, 

наявну в інформаційному ландшафті в певний момент. 

До ОЛ належать сучасні власні назви та назви з великою етнічною 

спадщиною. М. М. Торчинський наголошує, що етнокультурну знаковість мають 
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власні назви, відомі абсолютній більшості носіїв певної мови (Торчинський, 

2014a, с. 54). Культура будь-якого етносу ґрунтується на колективній 

самоідентифікації, де стрижнем стає єдина джерельна база, інформація, яка 

отримується та сприймається всіма. Асоціативний онімний експеримент дає змогу 

зазирнути до когнітивних процесів отримання та перероблення даних про 

навколишній світ. 

Для аналізу даних ВАОЕ ми послуговувалися методом семантичного 

гештальту асоціативного онімного поля, який виявляється, «коли асоціати 

семантично тяжіють один до одного за певними характеристиками, збираючись 

природним шляхом навколо декількох реакцій» (Марковина, 2000, с. 124). 

Спираючись на цей метод, можна виокремити від одного до декількох 

семантичних гештальтів. При цьому краще звертати увагу на найбільш 

промінентні групи асоціатів. Компонентами ядра гештальту можна вважати 

декілька перших за частотністю груп асоціатів, де об’єднуються значеннєво 

близькі реакції. Особливістю гештальтів є те, що вони «складаються з частин, але 

їх не можна звести до сукупності цих частин» (Лакофф, 1981, с. 359). У гештальті 

вбачають «перцептивне ціле» (Matsumoto, 2009, с. 221), не існує можливості 

схарактеризувати його з усією повнотою термінами його складових. У зв’язку з 

цим СГАОП може мати тему, до якої долучаються асоціативні реакції, що можуть 

лише опосередковано розкривати її. 

За визначенням Й. А. Стерніна та Г. В. Бикової, гештальт – це «закріплений 

словом цілісний образ, який поєднує чуттєві та раціональні елементи, а також 

об’єднує динамічні та статичні аспекти відображуваного явища чи об’єкта» 

(Стернин & Быкова, 1998, с. 57). 

Семантичний гештальт експлікує параметри загальномовного фрейму, який 

характеризує особливості зв’язків у ньому. Загальномовний фрейм є зібранням 

індивідуальних фреймів, що об’єднує всі слова, наявні в ментальних лексиконах 

усіх мовців певної культурної спільноти. Семантичний гештальт – це компонент 

загальномовного фрейму, він є відображенням, мовленнєвою реалізацією 

останнього.  
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Як зазначив Ю. Н. Караулов, більшість асоціативних полів мають особливу 

семантичну організацію свого складу – «семантичний гештальт» (Караулов, 2000, 

с. 195). Хоча йдеться про асоціативні поля загальних назв, доречно було б 

використовувати все вищезазначене й у дослідженні асоціативних полів власних 

назв. 

Під час нашого експерименту асоціація була першим словом, що спало на 

думку реципієнту. Звичайно, ми апріорі вважаємо, що опитувані чітко виконували 

наші інструкції і не намагались виділитися за допомогою дивних відповідей. 

Інакше «психологічно пов’язані деталі, які спадають на думку» (Crystal, 2008, 

с. 410), будуть не автентичними, а лише штучно створеними. При проведенні 

експерименту кількість реакцій не обмежувалася, за нашими спостереженнями, 

кожен респондент надав приблизно по 2 реакції на кожен стимул, випадки відмов 

були поодинокими (1–2 на групу). 

ВАОЕ відбувався так: респондентам роздали анкети зі списками стимулів-

онімів, відразу оголосили єдину умову: записати перше, що спало на думку при 

погляді на стимул. Для проведення ВАОЕ ми взяли соціальну групу «студенти» 

приблизно одного віку (18–25 років), де гендерна репрезентативність становить 

приблизно 50 на 50% жіночої та чоловічої статі. Дослідження ґрунтується на 

даних, які містять асоціації на стимули вісьмох груп: з 30 осіб (група 30) (табл. 1), 

з 40 (група 40) (табл. 2), з 50 (група 50) (табл. 3), із 60 (група 60) (табл. 4), із 70 

(група 70) (табл. 5), з 80 (група 80) (табл. 6), з 90 (група 90) (табл. 7) та зі 100 

(група 100) (табл. 8). Усього в експерименті взяли участь 520 осіб. Для того, щоб 

бути менш інтуїтивними в нашому дослідженні, ми спочатку зібрали реакції від 

520 респондентів, звели разом усі анкети й у довільному порядку вибрали листи з 

реакціями для кожної з груп. У такий спосіб ми реалізували рандомізацію анкет 

нашого експерименту. Щоразу дані компілювалися в нову таблицю так, що 

реакції від однієї групи не враховувалися в даних таблиці інших груп, наприклад, 

анкети групи 30 не перебували в складі анкет інших груп. 

Під час добору стимулів ми послуговувалися думкою Г. П. Лукаш щодо 

схеми концептуально-мовного універсуму, де базовими є «пропущені через 
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чуттєве сприймання власні назви, задіяні для називання Всесвіту та Людини» 

(Лукаш, 2014а, с. 66). Анкета складалася із 6 стимулів: Apple з логотипом , 

Біблія, Апокаліпсис, Ренесанс, Грааль, Чумацький Шлях. Стимули було обрано 

довільно, на думку автора, такі власні назви існують у шарі активного 

використання та відомі пересічному носію мови, що зменшить кількість відмов. 

Загалом у дослідженні ми сформували вісім груп, починаючи з кількості 30, 

кожна група збільшувалася на 10 анкет. Група з максимальною кількістю анкет 

склала 100 листів. У поточному описі результатів ономастичної розвідки ми 

сконцентрувалися на частотних та поодиноких асоціаціях, найбільш частотні 

реакції відображено у таблицях 1–8 та на діаграмі 1. Більш докладні таблиці з 

урахуванням показників усіх СГАОП, які було виокремлено під час детального 

аналізу асоціативного корпусу, наведено у Додатку 3. 

Численні дослідження різних секторів концептуальних картин світу 

свідчать про високу ефективність цього методу у встановленні зв’язків та 

когнітивних конструктів у складі картин світу багатьох носіїв мов. Частотні 

асоціації є результатом впливу мемів, дії суспільної думки, соціальних артефактів, 

залишками або уривками від ширшого інформаційного простору. 

За Р. Бартом, «кожний текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на 

різних рівнях у більш-менш пізнаваних формах: тексти попередньої культури й 

культури навколо них. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, 

фрагменти соціальних ідіом тощо – усі вони поглинуті текстом і перемішані в 

ньому, оскільки завжди до тексту й навколо нього існує мова» (Барт, 1994, с. 324). 

Лаконічні та виразні образи мемів відбивають важливі змісти, їх кліповість 

викликає інтерес до них в інтернет-користувачів, вони здатні естетизувати 

інформацію (Оленіна, 2018, с. 81). 

Для кожного стимулу ми провели дослідження семантичного гештальту: 

першого найбільш частотного асоціату та його семантичних відповідників. На 

думку С. Мартінек (Мартінек, 2012, с. 80), частотність реакцій в експерименті 
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залежить від наявності усталених виразів, від рейтингу певного члена в категорії, 

його значущості для носіїв певної мови і культури. 

Для стимулу Apple  група асоціатів телефон, iPhone, айфон, смартфон 

стали основою СГАОП «телефон». Онім Біблія реалізував асоціати віра та 

релігія, у декількох випадках вчення як основу для СГАОП «віра». Для стимулу 

Апокаліпсис кінець світу та кінець стали реакціями, які наші респонденти 

вказували систематично, отже, ми виокремили їх у СГАОП «кінець світу». 

Наступний пункт анкети, хрононім Ренесанс, фіксує лексеми епоха та 

відродження у своєму асоціативному полі, які сформували СГАОП «епоха». 

Хрематонім Грааль актуалізує образ чаші, отже, СГАОП «чаша», який тісно 

сплетений в уявленні інформантів із лексемами чаша та кубок. Останній стимул, 

астронім Чумацький Шлях, реалізується в асоціаціях, пов’язаних зі сферою 

зірок, на що вказують лексеми зірки, сузір’я, у декількох випадках зоряне небо, які 

склали СГАОП «зірки». За спостереженнями Дж. Філда (Field 2004, с. 23), 

значення асоціацій у лексиконі сильніші за фонологічні чи графологічні 

подібності, вони засновані на смислових угрупованнях. 

 

 

2.4.1. Онімний стимул Apple 

 

Порівнюючи результати від меншої групи в 30 анкет до більшої зі 100, ми 

помітили постійну наявність СГАОП «телефон», який складався з асоціатів 

телефон, смартфон, транслітерації айфон та оригінального написання бренду 

iPhone. Як свідчать таблиці 1–8, реакція телефон не завжди була найбільш 

частотною. У деяких випадках, зокрема, в групі 70 найбільш часто зустрічалась 

транслітерована реакція айфон (9 вживань), у групі 90 – iPhone (11 вживань). 

Процентне відношення СГАОП «телефон» серед реакцій у групі 30 складає 50%, 

групі 40 – 36%, групі 50 – 39%, групі 60 – 35%, групі 70 – 37%, групі 80 – 37%, 

групі 90 – 38%, групі 100 – 33%. Наведені дані дають змогу стверджувати, що 
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метод семантичного гештальту є релевантним для онімного стимулу Apple в усіх 

групах. Найбільше значення було вказано в групі 30 (50%), найменше – в групі 

100 (33%).  

Також серед асоціатів наявний СГАОП «видатна людина», який групується 

навколо постаті Стіва Джобса, винахідника та засновника компанії Apple. 

Процентне відношення СГАОП «видатна людина» актуалізується так: у групі 30 

складає 10%, групі 40 – 9%, групі 50 – 11%, групі 60 – 12%, групі 70 – 13%, групі 

80 – 9%, групі 90 – 14%, групі 100 – 14%. 

Третій СГАОП «бренд» перетинається в асоціативній реалізації із першим 

СГАОП «телефон». Спостерігаємо такі значення для всіх груп: у групі 30 – 

37,5%, групі 40 – 43%, групі 50 – 46%, групі 60 – 38%, групі 70 – 39%, групі 80 – 

45%, групі 90 – 38%, групі 100 – 38%. 

Четвертий, найменший СГАОП «яблуко», пов’язаний із візуальною 

реалізацією бренду, його логотипом. Бачимо такі відсоткові значення: у групі 30 – 

5%, групі 40 – 5%, групі 50 – 5%, групі 60 – 11%, групі 70 – 6%, групі 80 – 13%, 

групі 90 – 15%, групі 100 – 10%. 

 

2.4.2. Онімний стимул Біблія 

 

Зіставлення реакцій на стимул Біблія в усіх групах (табл. 1–8) вказує на 

збільшення їхньої кількісної частини в загальній кількості реакцій. Відсоткове 

відношення СГАОП «віра» у групах 30–100 становить: у групі 30 – 74%, групі 40 

– 65%, групі 50 – 71%, групі 60 – 70%, групі 70 – 74%, групі 80 – 66%, групі 90 – 

65%, групі 100 – 56%. Усі ці значення складають приблизно третину від усіх 

найбільш уживаних реакцій респондентів. 

Другий СГАОП реалізується в темі «алюзії», яка є актуалізацією категорії 

інтертекстуальності в асоціативному шлейфі стимулу-оніму. Бачимо такі дані: у 

групі 30 – 31,5%, групі 40 – 23,5%, групі 50 – 2%, групі 60 – 33%, групі 70 – 18%, 

групі 80 – 24%, групі 90 – 34%, групі 100 – 18,5%. 
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Реалізація третього СГАОП «книга» концентрується на фізичному вигляді 

стимулу, де культурний артефакт переходить з однієї системи поглядіві до іншої 

при зміні сакрального скрипту на узуальний (світський).  Спостергіаємо таку 

флуктуацію: у групі 30 – 21%, групі 40 – 25%, групі 50 – 25%, групі 60 – 17%, 

групі 70 – 25,5%, групі 80 – 23%, групі 90 – 23%, групі 100 – 27%. 

 

2.4.3. Онімний стимул Апокаліпсис 

 

Найбільш чисельними реакціями респондентів на онімний стимул 

Апокаліпсис є кінець світу та кінець. У таблицях 1–8 наведено найбільш частотні 

реакції, детальнішу інформацію, яка містить також і поодинокі реакції, подано в 

додатку 3. Домінуючий СГАОП «кінець світу» серед інших кількісних показників 

містить усі можливі сценарії, які конструюють респонденти. Зміни у відсоткових 

показниках зі збільшенням кількості анкет у групі відбувалися так: у групі 30 – 

76%, групі 40 – 73%, групі 50 – 75%, групі 60 – 75%, групі 70 – 75%, групі 80 – 

73%, групі 90 – 74%, групі 100 – 64%. Отже, кількість реакцій СГАОП «кінець 

світу» варіюється від найнижчого показника у 64% до найвищого у 76% (див. 

додаток 3). 

Під час аналізу можливих сценаріїв Апокаліпсису як явища артефактуальної 

природи чітко виокремився другий СГАОП «смерть». Феноменологічна 

матеріальна реальність такого явища визначається парадигмою осмислення 

особистісного буття. У відсотковому значенні градація СГАОП реалізувалася так: 

у групі 30 – 28%, групі 40 – 28,5%, групі 50 – 29%, групі 60 – 29%, групі 70 – 21%, 

групі 80 – 25,5%, групі 90 – 26%, групі 100 – 29%. Сценарний СГАОП «смерть» у 

групах зафіксовано від найнижчого значення у 21% до найвищого у 29% (див. 

додаток 3). 

Виокремлення третього СГАОП «мемплекси» зумовлено важливим 

культурно-соціальним аспектом концептуального буття стимулу-оніма. 

Асоціативно-емоційна рефлексія актуалізується в культурних вимірах буття 

етносу, де кумулятивний досвід реалізується в соціальних та культурних 
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інформаційних одиницях, мемах та мемплексах. Відсоткові відношення мають 

такі значення: у групі 30 – 10%, групі 40 – 16%, групі 50 – 15%, групі 60 – 10%, 

групі 70 – 14%, групі 80 – 13%, групі 90 – 11%, групі 100 – 13%. Тут 

спостерігаються такі коливання: від найменшого у 10% до найбільшого у 16% 

(див. додаток 3). 

 

2.4.4. Онімний стимул Ренесанс 

 

Власна назва Ренесанс у нашому експерименті з’явилася з огляду на 

очікування автора, що багато респондентів знайомі з іменуванням цієї культурної 

епохи. У всіх групах (табл. 1–8) у більшості є реакції епоха та відродження з 

малої літери як явище відновлення культури та з великої Відродження як 

історична доба. Зазначимо, що не завжди респонденти писали з великої літери й 

інші власні назви, навіть такі очевидні, як Леонардо. Отже, ми тільки можемо 

гадати, який саме концептуальний зміст вони мали на увазі при заповненні анкет. 

Відсоткові зміни СГАОП «епоха» з меншої групи до більшої такі: у групі 30 – 

29%, групі 40 – 39%, групі 50 – 33%, групі 60 – 29%, групі 70 – 37%, групі 80 – 

30%, групі 90 – 36%, групі 100 – 32%. Відсоткова частка СГАОП «епоха» 

змінюється в межах 29–39%. 

СГАОП «мистецтво» у відсотковому значенні розподілився так: у групі 30 

– 55%, групі 40 – 53%, групі 50 – 46%, групі 60 – 46%, групі 70 – 55%, групі 80 – 

50%, групі 90 – 53%, групі 100 – 57%. 

 

2.4.5. Онімний стимул Грааль 

 

Цей стимул вирізняється тим, що респонденти надали йому найбільше 

відмов (табл. 1–8). Зокрема, при анкетуванні ми отримали 4 відмови в групах 70 

та 80, 3 відмови в групі 60, 7 відмов у групі 90 та 5 відмов у групі 100. Динаміка 

кількості СГАОП «чаша», вирахувана у відсотковому відношенні, така: у групі 30 

– 38%, групі 40 – 29%, групі 50 – 31%, групі 60 – 35%, групі 70 – 34%, групі 80 – 



166 

 

23,5%, групі 90 – 28%, групі 100 – 31%. На нашу думку, така велика розбіжність у 

відсотковому відношенні (від 23,5 до 38%) зумовлена кількістю відмов 

респондентів та невеликою кількістю реакцій саме на цей онімічний стимул. У 

середньому респонденти надавали менше асоціатів на стимул Грааль, ніж на інші 

стимули в нашому списку. 

СГАОП «мистецтво» віддзеркалюється у відсотковому значенні в таких 

параметрах: у групі 30 – 20,5%, групі 40 – 21%, групі 50 – 22%, групі 60 – 23%, 

групі 70 – 13%, групі 80 – 20%, групі 90 – 23%, групі 100 – 14%. 

СГАОП «святість» отримав такі відсоткові значення: у групі 30 – 20,5%, 

групі 40 – 29%, групі 50 – 31%, групі 60 – 35%, групі 70 – 34%, групі 80 – 23,5%, 

групі 90 – 28%, групі 100 – 30%. 

 

2.4.6. Онімний стимул Чумацький Шлях 

 

СГАОП «зірки» виявився найчисельнішим при аналізі реакцій. До його 

складу ми зарахували лексеми зірки, сузір’я, зоряне небо (табл. 1–8). Відсоткові 

показники для всіх груп є такими: у групі 30 – 60%, групі 40 – 62%, групі 50 – 

68%, групі 60 – 61%, групі 70 – 67%, групі 80 – 63%, групі 90 – 63%, групі 100 – 

58%. Найменше значення у відсотках (60%) отримане в групі 30, найбільше (68%) 

– у групі 50. 

СГАОП «ідентичність» виокремлювався за допомогою асоціатів, які 

вказували на самоідентифікацію респондентів, як-от ми, наша адреса на 

галактичній мапі,  Україна. Відсоткові значення СГАОП реалізувалися так: у 

групі 30 – 25%, групі 40 – 21%, групі 50 – 27%, групі 60 – 30%, групі 70 – 25%, 

групі 80 – 22%, групі 90 – 23%, групі 100 – 18%. 

На діаграмі 1 зображено кількісне співвідношення асоціатів у групах 30–

100. Кольори відображають кількість реакцій у кожній із груп, вони є сумою 

лексичних репрезентацій асоціатів і складають найбільш вагомий СГАОП для 

кожного онімічного стимулу. Зокрема, за цими даними можна простежити, як 

кількісно змінюються показники для онімічних стимулів, узятих окремо. Стимул 
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Apple чітко вказує на зростання репрезентацій СГАОП «телефон» від 10 до 30 

асоціатів. Стимул Біблія надає кількість від 7 до 21 для СГАОП «віра». Реалізація 

СГАОП «кінець світу» для стимулу Апокаліпсис також постійно зростає з 11 до 

32 вживань. СГАОП «епоха» для стимулу Ренесанс зростає з 4 до 25 асоціатів. 

Аналогічно збільшується й кількість СГАОП «зірки» асоціативного поля 

Чумацький Шлях із 8 до 30. Єдиним стимулом, що не вказував на постійне 

збільшення асоціатів СГАОП «чаша», є Грааль, однак і в ньому простежується 

зростання з 9 до 17, потім падіння до 10, в останніх групах також підвищення до 

16 та 21 асоціатів. 

 

Діаграма 1. Кількісні показники найбільш чисельних асоціатів за групами 

 

Таблиця 1 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі з 30 анкетами респондентів (група 30) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

Телефон 4 релігія 7 кінець світу 7 епоха 4 чаша 6 зірки 8 

iPhone 4 Бог 5 кінець 4 мистецтво 4 кубок 3 космос 5 

бренд 2 книга 4 руйнування 3 картина 3 золото 2 козаки 3 

Стів Джобс 2 церква 3 катастрофа 2  священний 2 ніч 3 

дорога 

техніка 2 

Ісус Христос 

2 
лихо 2   Галактика 2 
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смартфон 2  страх 2   небо 2 

  темрява 2   молоко 2 

  хаос 2    

 

Таблиця 2 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі з 40 анкетами респондентів (група 40) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

Телефон 5 Релігія 8 кінець світу 7 епоха 8 чаша 6 зірки 9 

iPhone 3 віра 4 кінець 4 культура 4 легенда 3 космос 5 

айфон 2 книга 4 хаос 4 мистецтво 4 священний 3 козаки 4 

бренд 2 Бог 3 вибух 3 стиль 3 зарубіжна  

літ-ра 2 

всесвіт 2 

дорого 2 церква 3 руйнація 3 Бароко 2 каміння 2 зоряне небо 2 

понти 2 Ісус 2 вогонь 2 Італія 2  сузір’я 2 

смартфон 2 священна 

книга 2 

всесвіт 2 Мікеланджело 

2 

  

Стів Джобс 2   музика 2   

Технології 2      

яблуко 2      

 

 

Таблиця 3 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі з 50 анкетами респондентів (група 50) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

телефон 7 книга 10 кінець світу 

10 

епоха 8 чаша 8 зірки 8 

ноутбук 7 релігія 7 кінець 6 мистецтво 8 кубок 5 сузір’я 7 

Стів Джобс 6 Бог 5 катастрофа 3 краса 5 священний 4 космос 5 

айфон 5 віра 5 смерть 3 культура 3 золото 2 козаки 4 

бренд 4 Ісус Христос 

4 

вибух 2 гуманізм 2 легенда 2 небо 3 

iPhone 3 церква 4 руйнування 2 да Вінчі 2  сіль 2 
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техніка 2 святе 2 фільм 2    

яблуко 2 священна 2 хаос 2    

 

 

Таблиця 4 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі із 60 анкетами респондентів (група 60) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

телефон 9 віра 7 кінець світу 9 Відродження 

7 

чаша 9 сузір’я 10 

айфон 5 книга 

6 

кінець 7 стиль 5 кубок 5 космос 8 

Стів Джобс 5 Бог 5 руйнування 6 ресторан 4 фільм 4 зірки 6 

iPhone 4 релігія 4 руйнування 6 картини 4 – 3 козаки 4 

бренд 3 церква 4 вибух 5 епоха 3 Індіана 

Джонс 2 

ніч 2 

смартфон 3 Ісус 3 страх 3 мистецтво 3 інструмент 2  

яблуко 3 християнство 

3 

смерть 2 розкіш 2   

гроші 2 святість 2     

 священна 

книга 2 

    

 

Таблиця 5 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі із 70 анкетами респондентів (група 70) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

айфон 9 книга 10 кінець світу 9 епоха 8 чаша 12 космос 11 

Джобс 8 віра 9 кінець 9 мистецтво 8 ваза 6 зірки 9 

ноутбук 7 Бог 8 смерть 6 Відродження 

6 

кубок 5 козаки 8 

смартфон 6 Ісус 6 хаос 4 картини 5 – 4 сузір’я 8 

телефон 5 релігія 6 горе 3 стиль 4 каміння 3 нічне небо 6 

iPhone 3 церква 6 зомбі 3 гуманізм 3 лицарі 2 небо 3 

бренд 2 священна 

книга 3 

руйнація 2 історія 3  нескінченність 

3 

мода 2  фільм 2 краса 2  сіль3 

технології   культура 2  ніч 2 
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2 

   ресторан 2   

 

 

Таблиця 6 

Кількість найбільш вживаних реакцій у групі з 80 анкетами респондентів (група 80) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

телефон 10 віра 10 кінець світу 

21 

Відродження 

10 

чаша 7 зірки 12 

яблуко 7 Ісус Христос 

8 

катастрофа 9 краса 6 священний 5 небо 10 

iPhone 7 книга 8 фільм 6 архітектура 4 золото 4 космос 8 

айфон 6 релігія 8 сьогодні 4 епоха 4 – 4 сузір’я 8 

Джобс 6 церква 5 кінець 3 картини 4 Ісус Христос 

3 

козаки 5 

компанія 

Apple 3 

священне 4 death 2 Леонардо да 

Вінчі 3 

кубок 3 ніч 3 

айпод 2 Бог 3  краса 2 багатство 2 галактика 2 

смартфон 2 Ісус 2  мистецтво 2 безсмертя 2 сіль 2 

 свята книга 2  період 2 кров 2 Сонячна 

система 2 

 

Таблиця 7 

Кількість найбільш вживаних реакцій у групі з 90 анкетами респондентів (група 90) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

iPhone 11 книга 11 кінець світу 18 відродження 8 чаша 10 зірки 18 

Стів Джобс 8 Бог 10 кінець 11 Відродження 6 – 7 небо 9 

телефон 9 релігія 10 смерть 7 епоха 6 кубок 6 космос 8 

яблуко 6 віра 7 вибух 4 період 6 священний 6 сузір’я 7 

смартфон 5 церква 7 руїна 4 мистецтво 5 Ісус Христос 4 козаки 5 

фрукт 4 Ісус 

Христос 5 

катастрофа 3 бароко 4 Код да Вінчі 3 астрономія 4 

бренд 2 Ісус 3 темрява 2 культура 4 безсмертя 2 галактика 3 

Джобс 2 святе 3 фільм 2 Силантьєва 3 вино 2 сіль 3 

айфон 3 вчення 2 2012 2 історія 2 кров 2 Всесвіт 2 

Зручно 2 отче 2  краса 2 скарб 2 ніч 2 
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фірма 2 Святе 

письмо 2 

 Леонардо да 

Вінчі 2 

цінність 2 чумаки 2 

   література 2   

   сукні 2   

 

Таблиця 8 

Кількість найбільш вживаних реакцій  

у групі зі 100 анкетами респондентів (група 100) 

Apple  Біблія Апокаліпсис Ренесанс Грааль Чумацький 

Шлях 

телефон 14 книга 13 кінець світу 26 відродження 14 чаша 14 зірки 20 

Стів Джобс 9 віра 10 смерть 8 епоха 8 – 5 небо 12 

яблуко 8 релігія 9 кінець 6 мистецтво 8 священний 4 космос 8 

бренд 7 Бог 6 фільм 5 краса 5 Індіана 

Джонс 3 

сузір’я 7 

iPhone 6 Ісус 6 страх 3 культура 5 кубок 3 сіль 5 

Джобс 5 церква 6 вибух 2 творчість 4 святий 3 козаки 4 

техніка 5 брехня 3 жах 2 архітектура 3 тамплієри 3 шлях 4 

айфон 5 Ісус Христос 2 сьогодні 2 епоха 

відродження 3 

життя 2 зоряне небо 3 

пафос 4 Святе письмо 2 темрява 2 картини 3 Ден Браун 2 краса 3 

iPad 3 християнство 2 хаос 2 Мікеланджело 3 багатство 2 вічність 2 

компанія 2 хрест 2  живопис 2 вино 2 мрія 2 

компанія 

Apple 

2 

  Італія 

2 

заборонене 

2 

нескінченність 

2 

технології 2   Леонардо да 

Вінчі 2 

золото 2 ніч 2 

якість 2   Силант’єва 2 священна 

чаша 2 

романтика 2 

    священний 

кубок 2 

чумаки 2 

    хрестовий 

похід2 

 

    хрестоносці 2  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Кожна етнічна картина світу має свій ОЛ. Раніше, до епохи 

глобалізованого світу, ОЛ різних НМКС мали більше розбіжностей, однак нині 

частка спільного компонента ОЛ зростає. Найчастіше таким спільним 

компонентом є меми з довгою традицією існування та інтернет-меми. 

Психічне відображення суб’єктивного досвіду у свідомості може бути 

рушійною силою розповсюдження, запровадження, адаптації та акультурації 

мемів. Емоційний аспект часто асимілюється з ціннісними орієнтаціями в 

понятійному універсумі етносу. НМКС, безумовно, вміщує емотивний компонент, 

який має коріння в шести базових емоціях: радість (задоволення), здивування, сум 

(смуток), гнів (злість), відраза, страх. 

За нашим припущенням, саме такі первинні емоції є причиною 

породження та довготривалої еволюції різнорівневих мемів. У нашому 

дослідженні ми звернулися до одного з найвідоміших та найдавніших понять 

релігії – Апокаліпсис. Пропріатив має тривалу історію, його відзначає високий 

ступінь «виживання» в процесі культурної еволюції, отже, він є мемом, що 

ґрунтується на архетипічних властивостях, на первинній емоційній опорій, і 

знаковим продуктом культури, третинним культурним артефактом. 

ОЛ як актуалізація культурних та соціологічних артефактів – це омовлена 

національно-етнічна картина світу, отже, він віддзеркалює етнічні особливості 

сприйняття навколишнього світу та колективної ідентичності. На нашу думку, 

найбільш повно розкрити емоційно-оцінні, поняттєві, сенсорно-рефлексійні 

аспекти ментального буття та онімного ландшафтування власних назв може 

вільний асоціативний експеримент. Адже саме його вважають одним із найбільш 

ефективних інструментів фіксування даних для аналізу мережі асоціацій у 

свідомості індивіда, а через певну суму респондентів – у колективній ідентичності 

етносу. Асоціативні суб’єктивні реакції є результатом емоційної та оцінної 

рефлексії навколишньої дійсності, вони вказують на особливості ментального 
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буття власних назв. Це шлях від колективного до індивідуального. Водночас 

внутрішній стан психічного буття людини стає причиною її інтересів, стилю 

життя, поведінки в соціумі та ідеальних образів її можливого майбутнього, що 

стає мотивом будь-якої діяльності. Це шлях від індивідуального до колективного. 

Отже, сукупність індивідуальних ідентичностей складає колективну. Саме це 

підтверджує цінність вільного асоціативного експерименту в дослідженні власних 

назв як двостороннього інструменту. 

Дослідження реакцій інформантів на онімний стимул Апокаліпсис виявило, 

що в цьому онімному концепті містяться емотивні рефлексії щодо різновидів 

страху. Спектр такого складного психологічного явища, як страх (містить за 

Р. Плутчиком різні ступені інтенсивності: терор, жах, страх, побоювання, недобрі 

передчуття), відображається в різноманітних сценаріях, які мовно найчастіше 

виражаються означеннями. Культурна спадщина та етнічна свідомість 

ґрунтуються на психологічних та фізіологічних особливостях існування певної 

мовної спільноти. Світ змінюється, народжуються нові поняття, забуваються 

архаїчні, отже, змінюється осмислення себе в колективній свідомості, 

відбувається еволюціонування поглядів або їх регрес, усе це зумовлює 

формування нових концептів та конфігурацій сенсу наявних мемів, 

соціокультурних артефактів. Наслідком набутих нових значень є нові ціннісні 

значення та емоційно-оцінні нюанси розуміння нинішнього національно-

культурного базису. У такий спосіб меми-оніми отримують різні сценарії, у 

кожного – свій варіант Апокаліпсису. 

Самопізнання, яке спирається на співвіднесеність між суб’єктивним 

сприйняттям дійсності та її реальним утіленням, перебуває під великим впливом 

емоцій. Імовірно, набір базових, первинних емоцій є рушійною силою для 

породження, еволюції та розповсюдження онімів-мемів у суспільстві. Коли ж 

зв’язок між власними іменами та основними психологічними універсаліями 

слабшає, розгортається процес інволюції (забуття) мемного буття певної власної 

назви в культурі. На нашу думку, дослідження можуть прояснити зв’язок між 
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емоційним досвідом та архетипічними особливостями, які визначають давні 

традиції використання власних імен. 

Методика проведення вільного асоціативного експерименту з будь-якими 

групами лексики як стимулами передбачає однакові умови: заповнити анкету 

першими словами, що спали на думку. Однак кількість інформантів у багатьох 

дослідників різна. Кількість долучених інформантів варіюється у багатьох 

дослідників (І.О. Голубовська, Т.Ю. Ковалевська, О.Ю. Карпенко, С.М. Мартінек, 

О.І. Горошко). Метою нашого дослідження стало з’ясування мінімальної кількості 

респондентів для відображення інформативного результату в однорідних групах. 

Спираючись на дані, отримані за допомогою вільного асоціативного 

експерименту, можна стверджувати, що малі групи, починаючи з 30 осіб, є 

репрезентативними для вільного асоціативного експерименту з онімними 

стимулами.  

Асоціативно-емоційну рефлексію відображено у семантичних гештальтах 

асоціативного онімного поля (СГАОП), які реалізують схеми концептуально-

мовного універсуму на тлі ширшого інформаційного простору. Для кожного з 

шости онімних стимулів кількісне та відсоткове відношення асоціатів, що 

складають промінентні СГАОП, зростало або залишалось приблизно однаковим в 

усіх групах. Вербалізований ментальний лексикон реалізується посередництвом 

СГАОП як елементів системи свідомості. Флуктуація чотирьох СГАОП для 

онімного стимулу Apple знаходиться у таких межах: СГАОП «телефон» від 33% 

до 50%, СГАОП «видатна людина» від 9% до 14%, СГАОП «бренд» від 37,5% до 

46%, СГАОП «яблуко» від 5% до 15%. Асоціативний тезаурус оніму-стимулу 

Біблія актуалізується посередництвом трьох СГАОП, де відсоткові показники 

коливаються так: для СГАОП «віра» від 56% до 74%, для СГАОП «алюзії» від 

22% до 34%, для СГАОП «книга» від 17% до 25,5%. Онімний стимул 

Апокаліпсис реалізує три СГАОП, які відображають культурно-соціальні аспекти 

концептуального буття оніму у таких відсоткових значеннях: СГАОП «кінець 

світу» у межах 64%-76%, СГАОП «смерть» у межах 21%-29%, СГАОП 

«мемплекси» у межах 10%-16%. Реакції респондентів на онім-стимул Ренесанс 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
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сформували два СГАОП, простежуються такі відсоткові зміни: СГАОП «епоха» у 

коридорі 29%-36% та СГАОП «мистецтво» у коридорі 46%-57%. Експлікація 

глибинних асоціативних відношень для онімного стимулу Грааль реалізується за 

допомогою трьох СГАОП, які показують такі дані: СГАОП «чаша» у межах 

23,5%-38%, СГАОП «мистецтво» у межах 13%-23%, СГАОП «святість» у 

межах 20%-34%. Онімний стимул Чумацький Шлях активізував два СГАОП як 

репрезентативні одиниці ментального лексикону, відсоткові значення 

реалізувалися так: СГАОП «зірки» від 58% до 67% , СГАОП «ідентичність» від 

18% до 30%.  

Усі СГАОП стимульного списку показують стабільні показники у всіх 

восьми групах. Розбіжність становить в середньому 7-10%, де впливовими 

чинниками стають відмови інформантів. Стабільні показники відсоткових значень 

СГАОП вказують на об’єктивність результатів дослідження та уможливлюють 

використання малих моновікових груп для психолінгвістичних експериментів за 

методикою продукування вільних асоціацій у галузі когнітивної ономастики. 
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3. УКРАЇНСЬКИЙ ОНІМНИЙ ЛАНДШАФТ 

 

У структурі ОЛ можна приблизно виділити центральну частину та 

периферію, але чітко окресленого центру тут може й не бути. Суспільство не є 

однорідним, і явища, центральні для одних, можуть бути невідомими для інших. 

Ми пропонуємо зосередитися на онімах, які набули широкої популярності серед 

багатьох верств населення, наприклад, Інтернет нині відомий навіть тим, хто 

погано володіє комп’ютером. На нашу думку, аналіз запитів в Інтернеті цінний 

тим, що суспільство саме обирає для себе теми за інтересами. Тут 

фундаментальним поняттям є кут зору, з якого перспективи медіа презентуються 

(Miyagawa, 2008). 

Студії з ЛЛ досліджують загалом лише ті мовні явища, які людина 

спостерігає на вулицях свого міста. Якщо враховувати весь лінгвістичний 

контекст, який можна побачити навколо, то стає очевидним, що ми бачимо 

лінгвістичну інформацію на екранах телевізора та комп’ютера навіть у тій царині, 

де панують візуальні образи. 

Методику моніторингу популярності пошукових запитів в Інтернеті подано 

в процентному відношенні. Падіння чи зростання кількості пошукових запитів 

наведено за певний проміжок часу, зазвичай можна подивитися статистичні дані 

за місяць або рік. За 100% прийнято значення періоду, коли кількість запитів була 

найвищою, якщо ж даних виявляється недостатньо, система виводить значення 

нуль. Сервіси аналізують загальні анонімні дані, тобто ті, які наявні в широкому 

доступі. Під час визначення найтиповіших трендів аналітики Google використано 

загальну кількість запитів та виключено з корпусу даних спам і вирази, що 

повторювалися. Щороку рейтинг запитів відкритий для громадськості, списки 

представлено за популярністю, від найбільшої до найменшої.  

Запити починають реєструватися з найменших кількостей, однак у рейтингу 

відображаються лише ті, що перевищили 2000 запитів за ключовими словами, 

тобто ті, що зустрічаються в системі пошукової реєстрації найчастіше з усіх 

пошукових запитів. Наприклад, ключове словосполучення Royal Family у межах 
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Великої Британії містить такі типи пошукових запитів, як YouTube Royal Family, 

what do the Royal Family do, Royal baby, Kate Middleton, The Royal Family surname, 

Elizabeth II тощо. 

До того ж найпопулярніші медіа (наприклад, веб-сайти) мають набагато 

концентрованіші в інформаційному просторі аудиторії, ніж ті, які мають менш 

поширені медіа (наприклад, радіостанції) (Hindman, 2006; Yim, 2003). При 

дослідженні медійного ландшафту отримані дані засвідчили, що найбільш 

відвідувані медіа, такі як веб-сайти, мають більш численну аудиторію, ніж менш 

поширені медіа, такі як газети або радіостанції (Hindman, 2006). Ці дані вказують 

на потужність Інтернету як нового медіа, його вищу суспільну значущість. Ось 

чому в нашому науковому пошуку ми звертаємося до пошукових сервісів, які 

реєструють інформацію про запити та відвідування різнотемних сайтів. 

Дроблення публічної уваги має свої ліміти, причинами є використання 

старих вузлів інформації, які накопичують лінки. Вони сприймаються як якісні 

завдяки рекламі, репутації бренду, опінії експертів та народним рекомендаціям 

(Webster, 2011, с. 57). Такі сплетіння з плином часу стають впливовішими та 

містять багато даних, отже, вирізняються на інформаційному ландшафті. 

Саме так маніфестує себе віртуальна мовна особистість (Лукаш, 2017, 

с. 209) – за допомогою інтересів, запитів у Мережі вона виступає в багатьох 

образах: і як великий каталог, і як інформаційне джерело, і як засіб спілкування, 

що породжує особливу, мережеву мову, яка відрізняється від усної або письмової 

мови. 

Завдяки даним ми бачимо поведінкові патерни користувачів, зокрема, 

результати їхніх варіантів вибору, пошук лінків, сайтів, сервісів. Усе це є 

публічної стороною профілю користувача, який ми локалізуємо в місці та часі 

(часовий відрізок в 1 рік у Google Zeitgeist та 6 років у нашому дослідженні). Саме 

тому слід довіряти цим результатам та використовувати їх у дослідженнях, адже в 

такий спосіб проявляється вплив користувачів на ОЛ та формування сфери 

інтересів у межах надмірності інформаційного поля. Така інтенсивність змушує 

людину виокремлювати найголовніше для себе та дистанціюватися від 
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неважливого. Проте дослідження (Salganik et al., 2006, Watts & Dodds, 2007) не 

виявили жодної причини виникнення простих інформаційних каскадів. Їх можуть 

викликати впливові люди або випадкові події, які ставлять щось у центр публічної 

уваги (не завжди ці події мають велике значення для суспільства). Особливості 

користування кіберпростором призводять до зняття опозицій між розмовним і 

писемним мовленням, між мовцем і слухачем, автором і читачем, адресантом і 

адресатом. «Мова Інтернету» перебуває в площині взаємодії двох 

взаємопов’язаних антиномічних процесів, характерних для мовного коду 

сучасного віртуального простору комунікації: з одного боку, це тенденція до 

ускладнення та інтелектуалізації мовного коду, з іншого – до його спрощення, 

жаргонізації й навіть вульгаризації (Голубовська, 2015, с. 51). 

Повідомлення про популярність явища допомагає підвищити його 

популярність (Webster, 2011, с. 55). Тобто реклама про загальне визнання певної 

речі робить її дійсно розповсюдженою серед мас. Отже, створюється 

інформаційний каскад, який потім відображається в онімному та 

загальноінформаційному ландшафті. 

На те, що людина шукає в Інтернеті, впливає й культурна близькість. 

Культурна близькість, за визначенням Дж. Стробхара, – це «...схильність 

віддавати перевагу медіапродуктам із власної культури або схожої культури» 

(Straubhaar, 2003, с. 85). 

«Громадська увага (public attention) проявляється в тому, наскільки багато 

осіб (тобто агентів) зазнають впливу культурних продуктів через простір та/або 

час» (Webster, 2011, с. 45). Часто вона реалізується водночас завдяки простору та 

часу, тобто два аспекти діють сумісно. Якщо ж ідеться про простір, то це 

виражено через кількість людей, які беруть участь у медійних подіях. Громадська 

увага також діє упродовж усього часу, про що свідчить те, як люди неодноразово 

використовували або уникали медіапропозицій. 

Селективний вплив виявляється у виборі постійного набору улюблених 

джерел інформації і розваг та уникненні будь-яких неприйнятних або нав’язливих 

дій (Webster, 2011, с. 47), які можуть вимагатися на сайтах з культурно іншою 
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інформацією, засобами її надання або стилем та оформленням сайтів. Причиною 

такої тенденції може бути обмежена увага в середовищі з практично 

необмеженим каталогом засобів масової інформації. 

Велика кількість людей приймає рішення кращі, ніж поодинокі експерти, 

«мудрість натовпу» (Surowiecky, 2005, с. XIV), колективні рішення формуються з 

індивідуальних, до яких кожен додає щось своє. 

Дослідження кількості запитів в Інтернеті висвітлює тренди, які панували в 

суспільстві упродовж певного часу. Адже зазвичай ми запитуємо про те, що нас 

цікавить, є модним, престижним тощо. Для виявлення новітніх тенденцій можна 

скористатися сервісами Google Zeitgeist та Google Trends. Обидва сайти мають 

найбільші бази даних. Перший містить найбільшу кількість запитів у мережі 

Інтернет за певний рік та в певній країні. Другий – статистичні дані щодо 

популярності запитів за останні декілька років. Використовуючи ці два сервіси, 

можна простежити динаміку популярності певного оніма. Під час цитування 

пунктів рейтингу ми наводимо перед ними цифру, яка позначає їх місце в списку, 

також ми зберігаємо мову, яка фігурує в даних Google Zeitgeist. 

За статистичними даними, кількість користувачів Інтернету в Україні в 

першому кварталі 2013 року становила 19,3 млн віком 15 років та старше. 

19,3 млн – це понад 50% населення віком 15+. У класифікації статистичних даних 

є примітка, що інтернет-користувачем вважають людину, яка упродовж 30 днів 

користувалась Інтернетом хоча б один раз (Саваневський, 2012). До того ж у 

віковій групі 21–45 років частка інтернет-користувачів досягла 75%. Про 

тенденцію поширення Інтернету серед різних вікових груп свідчить і збільшення 

частки людей старшої вікової групи. За 9 місяців 2012 року кількість користувачів 

віком 55+ зросла на 90%. За той же період кількість інтернет-користувачів у селах 

збільшилася на 56%. Завдяки даним досліджень стає зрозумілим, що користувачі 

Інтернету стрімко диверсифікуються. Ми все далі відходимо від уявлення про 

Мережу як явище суто молоде і для молоді. Нині Інтернет доступний для різних 

вікових та соціальних груп населення України. Зокрема, згідно із соціологічними 

опитуваннями, користування Інтернетом в Україні в травні 2017 року (Харченко, 
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2017) серед вікових категорій розподілялось так: серед людей 18–29 років ним 

послуговувалися 94,2%, 30–39 років – 89,8%, 40–49 років – 73,3%. Отже, дані 

інтернет-запитів відображають не часткову, а досить повну картину інтересів 

нашого суспільства. 

При посиланні на власну назву в списку ми вказуємо її місце в рейтингу 

перед самою назвою. У сервісі Google Zeitgeist виокремлюються категорії, під які 

підпадають найчастотніші запити упродовж року. Тож недивно, що в таких 

категоріях усі десять позицій є або власними назвами, або словосполученнями, які 

містять власні назви. Назвемо їх онімноорієнтованими. 

 

 

3.1. 2008 рік 

 

У 2008 році (Шоломко, 2008) сервіс виокремив сім списків. За нашими 

даними, в Україні це було зроблено вперше, тобто ми бачимо перший запис у 

«літопис» українського сегмента Інтернету. 

Рейтинг «Найстрімкіше зростання» містить десять сходинок, серед яких 

тільки дві містять загальні назви – це шоста сходинка (6. скачать бесплатно) та 

десята (10. новые штрафы). Інші вісім містять власні назви. Серед таких запитів є 

пошук соціальних мереж (1. Вконтакте, 2. Одноклассники, 7. qip), що вказує на 

Інтернет як знаряддя для спілкування, пошук соціальної групи, яка б відповідала 

інтересам користувача. Третім пунктом є 3. МТС, що розшифровується як 

«Мобільні ТелеСистеми», це російська телекомунікаційна компанія, яка надає 

послуги мобільного зв’язку. Четверту сходинку посідає безкоштовна послуга 

електронної пошти російського сегмента Інтернету 4. mail.ru. Запит 5. Википедия 

свідчить не тільки про популярність безкоштовної енциклопедії, а й про високий 

рівень довіри до цього джерела інформації. На восьмій сходинці (8. Коллайдер), 

імовірно, мається на увазі Великий адронний колайдер (ВАК, Large Hadron 

Collider, LHC), запущений 10 вересня 2008 року. Ця подія спровокувала інтерес 

до наукового експерименту та теорії суперсиметрії, яка стоїть за ним. Однак 



181 

 

Мережа запустила механізм, який відповідає за зародження і поширення пліток, 

міських легенд. Унаслідок цього ВАК став мемом (Large Hadron Collider, n.d.), 

уявленням та репрезентацією механізму Судного Дня, який може спровокувати 

знищення Землі. Користувачі спровокували багато можливих сценаріїв, 

знайшовши натхнення в науковій фантастиці, запуск ВАКу мав перетворити 

Землю на сіру слизь або відкрити ворота в пекло. Найпоширенішою стала версія 

про маленьку чорну діру, яка б утворилася унаслідок експерименту. На прикладі 

цього запиту можна стверджувати про появу нового виду фольклору: 

інтернетівського. На думку Голубовської, меми як одиниці культурної інформації 

«фактично є інструментами створення медіаподій, які можуть призводити до 

карколомних соціальних перетворень» (Голубовська, 2016, с. 294). 

На дев’ятій сходинці – фільм 9. Сафо, який було знято на Ялтинській 

кіностудії художніх фільмів, що викликало інтерес до нього як до фільму 

українського виробництва. 

Серед «Найпопулярніших запитів» 2008 року багато власних назв. Вони 

вказують на щоденні інтереси та представлені загальними назвами: 1. Фото, 

3. скачать бесплатно, 4. Погода, 5. Игры, 8. реферат, 9. работа / робота. Тут 

Інтернет слугує джерелом розваг (1. Фото, 3. скачать бесплатно, 5. Игры) і 

водночас дошкою оголошень, до якої звертаються з надією отримати потрібну 

інформацію (4. Погода, 8. реферат, 9. работа / робота). Серед запитів чотири 

позиції є власними назвами: 2. Київ / Киев, 6. Nokia, 7. mp3, 10. Одноклассники. 

Друга позиція 2. Київ / Киев – топонім одного з найвідоміших міст України. 

Шостим за популярністю йде ергонім 6. Nokia, що позначає марку мобільних 

телефонів. Модель, випущена раніше, перетворилася на синонім довговічності та 

надійності: Nokia 3310 начебто неможливо знищити. Через це вона стала 

всесвітньо відомим мемом (Indestructible Nokia 3310, n.d.), центральна тема 

якого – абсолютна міцність, відсутність деформації. Сьома позиція вказує на 

файлонім 7. mp3. Цей формат є цифровим аудіо. Десята позиція 

10. Одноклассники містить назву соцмережі. Вона свідчить про її популярність 

серед багатьох верств населення. Пізніше з появою та поширенням інших 
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соціальних мереж «Одноклассники» стали менш запитуваними. Вона досі, а її 

цільова аудиторія звузилася до літніх людей. За відгуками студентів одеських 

університетів, які зібрав автор, «Одноклассники» сприймаються молодими 

людьми як соцмережа винятково для їхніх батьків. 

2008 рік визначив «Найпопулярніших публічних осіб» ОЛ. Серед них: 

співачки 2. Ани Лорак, 3. Настя Каменских, 6. Тина Кароль, 7. Бритни Спирс, три 

з яких є українськими, одна американською; гурти 1. Ранетки, 5. Бумбокс, 8. tokio 

hotel, 10. Rammstein, різнопланові як за стилями (поп, метал, реп), так і за країною 

походження (Росія – «Ранетки», Україна – «Бумбокс», Німеччина – «Tokio Hotel», 

«Rammstein»). Перша позиція зумовлена не тільки відомістю в музичній царині, 

«Ранетки» – це ще й серіал з учасницями групи, його цільова аудиторія – підлітки. 

У 2008 році тільки два запити не були пов’язані з музичною сферою: четвертий 

(4. Кличко) та дев’ятий (9. 95 квартал). Кличко може вказувати на одного чи обох 

братів Кличків, така висока сходинка свідчить про високий інтерес публіки до їх 

спортивної кар’єри. Інша сходинка називає гумористичну програму «95-й 

квартал» одним із найбільш відомих шоу України у 2008 році. Засновниками шоу 

стали учасники команди КВН «95-й квартал», назва якої походить від назви 

місцевості – 95-го кварталу в Кривому Розі, який вважають зручним місцем для 

прогулянок та зустрічей. 

У рейтингу «Хочу змінити...» фігурує тільки одна власна назва: восьмий 

пункт 8. пароль qip. Інші запити є такими: 1. Хочу изменить жене, 2. жизнь, 

3. работу, 4. стать/пол, 5. себя, 6. Хочу изменить мужу, 7. фото, 9. имидж, 

10. отношения. 

Рейтинг подорожей («Відпочинок в...») повністю складається з топонімів. 

Серед них чотири розташовані в Україні: 1. Крым, 3. Карпаты, 5. Киев, 8. Одесса. 

Інші йдуть у рейтингу поряд: 2. Турция, 4. Египет, 6. Болгария, 7. Черногория, 

9. Хорватия, 10. Греция. 

Список запитів «Хто такий…» містить три власні назви. Довідковий 

характер цього списку підтверджує різноманітність онімних запитів. Третій запит, 

3. Кенни, стосується персонажа з мультсеріалу «South Park». Шостий запит, 
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6. Ктулху, є поетонімом, персонажем із всесвіту жахів та темряви Г. Лавкрафта. 

Десятий, 10. метросексуал, – своєрідна соціальна модель поведінки, цей 

неологізм вказує на типаж чоловіка, який має смак, займається своїм іміджем та 

багато часу приділяє зовнішності. Інші запити містять загальні назви: 1. кто ты 

такой?, 2. менеджер, 4. логист, 5. фрилансер, 7. трейдер, 8. меломан, 

9. копирайтер. 

Серед десяти найбільш частих пошукових питань «Що таке…» 

зустрічаються три власні назви: 1. имхо, 8. номы, 10. Интернет. Перше питання, 

отже, воно хвилює більшість, містить інтернет-акронім, скопійований з 

англійської майже без перекладу. IMHO зазвичай розшифровують як in my humble 

opinion. Джерело його походження невідоме, однак, за твердженням інтернет-

енциклопедії мемів Know Your Meme, його використовували ще в 1984 році 

(IMHO, n.d.). Восьме питання, 8. номы, стосується настільної гри. Десяте питання 

містить ергонім та звучить так: що таке Інтернет. Це виглядає доволі іронічно, 

адже питання ставиться в пошуковій системі Інтернету. Інші запити такі: 

2. любовь, 3. спам, 4. счастье, 5. лизинг, 6. домен, 7. хостинг, 9. торрент. 

У всіх рейтингах 2008 року кількість власних назв становить 54% від 

загальної кількості. 

 

 

3.2. 2009 рік 

 

2009 рік (Шоломко, 2009) окреслено сьома списками запитів, які вбивали у 

вікні пошукового сайту користувачі. У «Найпопулярніших запитах» 2009 року 

дві власні назви на позначення соціальних мереж. Обидві вони, 

7. «Одноклассники» та 10. «В контакте», є російськими за походженням. Інші 

вісім позицій містять загальні назви: 1. скачати, 2. фото, 3. погода, 4. ігри, 

5. фільми, 6. перекладач, 8. новини, 9. малюнки. 

Два рейтинги, «Найважливіші поради ("Як" року)» та «Покупка року», 

взагалі не містять власних назв. «Найважливіші поради ("Як" року)»: 
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1. правильно цілуватися, 2. схуднути, 3. кинути палити, 4. заробити гроші, 

5. назвати дитину, 6. завагітніти, 7. набрати вагу, 8. створити сайт, 9. скласти 

резюме, 10. дістати сусіда. «Покупка року»: 1. машина, 2. ноутбук, 3. мобільний 

телефон, 4. квартира, 5. телевізор, 6. книга, 7. ігрова приставка, 8. диплом, 

9. холодильник, 10. велосипед. 

Три категорії орієнтовані тільки на власні назви – це «Персона року», 

«Подія року» та «Найпопулярніші місця на планеті». Перша категорія продукує 

антропоніми, друга – хрононіми, третя – топоніми. 

Список «Персона року» містить чотири антропоніми на позначення 

політиків – це третя позиція (3. Юлія Тимошенко), шоста (6. Арсеній Яценюк), 

сьома (7. Віктор Ющенко) та десята (10. Юрій Луценко). Інші персони можна так 

чи інакше пов’язати зі світом шоу-бізнесу. Першу сходинку пошукового рейтингу 

обіймає переможець конкурсу «Євробачення 2009» 1. Александр Рибак, саме ця 

подія спричинила сплеск уваги до нього. Друга (2. Ігор Пелих), четверта (4. Майкл 

Джексон) та восьма (8. Олег Янковський) сходинки визначають інтерес до людей 

через їхню смерть. Багато людей, почувши сумну звістку, починають шукати 

інформацію про зірок в Інтернеті. У такий спосіб вони єднаються з колективною 

жалобою. Водночас новини нагадують про артиста або співака, що в наш час 

надлишкової інформації та дефіциту уваги є одним із засобів підвищення 

популярності. П’ята сходинка рейтингу належить акторці 5. Наомі Уоттс. 

Дев’ята сходинка – це запит щодо братів Кличків, 9. Володимир і Віталій Кличко. 

Найпомітнішою «Подією року» у 2009 році користувачі визначили 

1. Євробачення 2009, що також відображено у категорії «Персона року», де на 

першому місці – Олександр Рибак, переможець цього пісенного конкурсу. 

Важливими для українського ОЛ є футбольні події, зокрема, ми бачимо три назви 

на позначення футбольних турнірів: другий пункт (2. Кубок Уєфа), третій (3. Ліга 

Чемпіонів) та восьмий (8. Євро 2012). Про особливу увагу суспільства до цього 

виду спорту свідчить запит 8. Євро 2012, адже у 2009 році ця подія ще не 

відбулася, її тільки було анонсовано, але вона вже стала однією з головних тем 

суспільного інтернет-дискурсу. Четверте місце за запитами у 2009 році отримала 
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4. формула 1. Такий інтерес був викликаний зміною багатьох правил, що 

спричинило численні суперечки, у яких кожна сторона обстоювала власну точку 

зору. Отже, чотири з десяти пошукових запитів пов’язані зі сферою спорту. Два 

запити позначають свята: шостий (6. День святого Валентина) та десятий 

(10. День Землі). Сплеск інтересу до Дня Землі викликаний тим, що саме у 2009 

році Генеральна Асамблея ООН запропонувала 22 квітня вважати святом. День 

святого Валентина вважають святом усіх закоханих, в Україні традиція 

святкувати його з усім світом почала розвиватися в середині 2000-х, про що 

опосередковано свідчить історія створення статей у «Вікіпедії»: стаття про свято 

українською мовою з’явилася у 2005 році, у той час як англійською – на два роки 

раніше. На нашу думку, на це вплинули романтичні комедії, американська поп-

культура та поступове поширення Інтернету, що надало можливість ознайомитися 

з традиціями та варіантами святкування й викликало бажання перейняти краще. 

Спалах вірусної хвороби серед людей відобразився в п’ятій сходинці 5. свинячий 

грип. Аналогічно сплеску новин щодо епідемії грипу відбулося піднесення шоу 

обдарованих людей (7. «Україна має талант») на сьому сходинку рейтингу. 

Землетрус у Л’Аквілі 6 квітня 2009 року став дев’ятим за пошуковими запитами: 

9. землетрус в Італії. 

Серед «Найпопулярніших місць на планеті» у 2009 році ми знаходимо 

один природний об’єкт на восьмому місці – це 8. гора Еверест, інші дев’ять є 

спорудами, які створило людство. Три пункти належать архітектурі США: 

перший (1. статуя свободи), п’ятий (5. пентагон) та шостий (6. білий дім). 

Другим найпопулярнішим місцем 2009 року стала 2. Прип’ять – місце однієї з 

найжахливіших катастроф ХХ століття. Третє місце отримала 3. Ейфелева вежа, 

четверте – 4. Біг Бен, сьоме – 7. Велика китайська стіна, дев’яте – 9. Кремль, 

тобто іконічні споруди, символи міст та країн, де вони розташовані. Десята 

позиція, 10. Сфінкс, очевидно, стосується Великого Сфінксу Гізи, єдиного із семи 

античних див, які збереглися донині. 

Категорія «Ті, що найшвидше зростають» містить п’ять власних назв. Дві 

з них пов’язані з Інтернетом – це назва соціальної мережі 3. «В контакте» та 
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назва відеохостингу 6. youtube. На сьомому та десятому місцях персони: 7. Ігор 

Пелих та 10. Lady Gaga. Дев’ятим за популярністю став телесеріал російського 

виробництва 9. «Кремлевские курсанты». Загальні назви представлено такими 

запитами: 1. фільми онлайн, 2. перекладач онлайн, 4. пошта, 5. ігри безкоштовно, 

8. місячний календар. 

У всіх категоріях 2009 року ми нарахували 53% власних назв. 

 

 

3.3. 2010 рік 

 

У 2010 році (Google Zeitgeist: топ-запити 2010 року, 2010) сервіс виокремив 

вісім категорій: «Найбільш швидкозростаючі запити», «Найпопулярніші 

запити», «Людина року», «Подія року», «Питання "Чому?"», «Питання 

"Коли?"», «Питання "Що таке?"», «Покупка року». 

Серед «Найбільш швидкозростаючих запитів» шість позицій є власними 

назвами. Російська соціальна мережа 1. vkontаkte.ru та американська соціальна 

мережа 7. Facebook посідають першу та сьому сходинку. На третьому місці – 

науково-фантастичний фільм 3. Аватар (Avatar), який став сенсацією через 

технологію 3D, за допомогою якої його було відзнято. Кінокартина побила багато 

рекордів, її вважають найкасовішим фільмом у світі. Четвертим за популярністю 

став сервіс розміщення відео в Інтернеті 4. ютуб (Youtube). Шостий запит 6. гугл 

(Google), імовірно, вказує на пошукову програму цієї компанії. Восьмий запит 

8. скайп (Skype) свідчить про велику популярність безкоштовної комунікаційної 

системи, яку можливість спілкуватися в режимі відеоконференції та голосового 

виклику зробила відомою серед багатьох користувачів українського та світового 

соціального простору. Інші чотири позиції містять загальні назви: 2. статусы, 

5. результати виборів, 9. интернет магазин, 10. купальники 2010. 

2010 рік відобразив інформаційний простір у «Найпопулярніших 

запитах», де наявні тільки чотири власні назви, серед яких – дві соціальні мережі 

(3. У контакте та 9. Одноклассники), безкоштовний сервіс електронної пошти 
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7. mail.ru, марка мобільного телефону 5. Нокиа (Nokia). Інші шість запитів є 

загальними назвами: 1. фото, 2. погода, 4. игры, 6. переводчик, 8. картинки, 

10. авто. 

Онімноорієнтована категорія «Людина року» містить імена та прізвища 

зірок, акторів та акторок, політиків та публічних людей, яких ми назвемо 

шоуменами. Смерть викликала сплеск інтересу до акторів Юрія Степанова 

(2. Юрий Степанов) та Владислава Галкіна (6. Владислав Галкин), акторки Анни 

Самохіної (3. Анна Самохина), співачки Валентини Толкунової (8. Валентина 

Толкунова), політика (9. Президент Польши). Найбільш популярною персоною 

українського інтернет-простору виявилася американська співачка 1. lady gaga, її 

альбом став лідером хіт-парадів у багатьох країнах світу. Третій за відомістю 

актор 3. Иван Охлобыстин у 2010 році був дуже помітним у просторі масової 

культури завдяки участі в програмах, ролям у серіалах та кіно. Четвертою 

відомою людиною у 2010 році стала Злата Огнєвіч (4. Злата Огневич) – учасниця 

національного відбору до конкурсів «Євробачення» 2010 та 2011 року. Інтерес до 

політичного діяча М. Азарова (6. Азаров) був спричинений початком його роботи 

на посту прем’єр-міністра України. Десяте місце в рейтингу посів доктор 

Є. Комаровський (10. Комаровский), який завоював популярність завдяки своїм 

книгам про здорове виховання дитини, крім того, у 2010 році стартувало його ток-

шоу на телебаченні України, отже, його можна сміливо вважати причетним до 

світу шоу-бізнесу. 

«Події року» в Україні, які стали загальновідомими у 2010 році, охоплюють 

і світові явища, і факти суспільного українського життя. Половина хрононімів 

стосується України. Найбільш важливими подіями, за запитами користувачів, 

були розважальні заходи та політичні кампанії. Першим був запит про один із 

найвідоміших фестивалів електронної музики 1. Казантип 2010. Другим стало 

2. Євробачення 2010. Пісенний конкурс «Євробачення» традиційно перебуває в 

центрі уваги українського суспільства і, на нашу думку, є однією з найбільш 

впливових точок українського ОЛ. П’ятий пункт у рейтингу належить 

президентським виборам в Україні (5. выборы 2010). Сьома сходинка списку 
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визначається публічною увагою до скандалу на конкурсі «Міс Україна 2010» 

(8. мисс украина 2010). Аналогічно бачимо неабиякий інтерес до вступної 

кампанії до ВНЗ у 2010 році: дев’ята позиція в рейтингу (9. вступна кампанія 

2010) була зумовлена змінами в правилах вступу та побоюваннями суспільства 

щодо їх можливої корупційної складової. На десятий сходинці – зміни до 

Податкового кодексу України (10. податковий кодекс). Події поза межами 

України, що привернули увагу нашого суспільства, ті самі, що були у фокусі 

уваги всієї планети: церемонія нагородження Американською академією 

кіномистецтва (3. оскар 2010), футбольний турнір Ліга чемпіонів УЄФА (4. лига 

чемпионов 2010), зимові Олімпійські ігри (6. олимпиада 2010 / ванкувер 2010) та 

руйнівний землетрус на острові Гаїті (10. гаити). 

«Питання "Чому?"» містить запити, які користувачі вбивають у 

пошуковий рядок, намагаючись отримати відповідь. Серед них багато стосується 

як загальних питань (3. я дура, 4. мужчины изменяют, 6. небо голубое, 10. коты 

мурчат), так і питань про самопочуття (7. отекают ноги, 8. почему выпадают 

волосы, 9. хрустят суставы). Серед таких питань одне є незвичним: 1. ленин гриб, 

Воно не тільки містять власну назву, а є інтернет мемом. Ленін-гриб став мемом у 

доінтернетну епоху, з’явившись як тезис у передачі-містифікації, яка вийшла в 

ефір 17 травня 1991 року. Метою цього «розслідування» було довести, що реальна 

історична персона В. І. Ленін взагалі не був хомо сапієнс, а існував як гриб. За 

словами автора телесюжету, можна доводити все що завгодно завдяки маніпуляції 

фактами (Ленин – гриб!, n.d.).  

«Питання "Коли?"» охоплює побутові проблеми (4. стричь волосы), 

приватні (9. можно забеременеть) та громадські (3. переводят часы, 5. конец света, 

7. спадет жара, 10. выйдет катаклизм). Серед десяти позицій чотири є 

хрононімами: 1. хэллоуин, 2. день учителя, 6. день студента, 8. день матери. 

Через таку поширеність запитів про Хеловін можна стверджувати, що це свято 

набирає популярності в українському суспільстві, яке активно переймає традиції 

його святкування. 
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«Питання "Що таке?"» має довідковий характер. Користувачі бажали 

отримати інформацію щодо запрошень (5. инвайт), смартфонів (6. смартфон) та 

фальсифікацій (10. фейк). Шість запитань із цього списку є власними назвами. Дві 

з них позначають соціальні мережі: 4. facebook та 7. twitter, дев’ята – це назва 

настільної гри 9. номы, яка залишається популярною вже два роки поспіль. Три 

назви є акронімами: 1. ололо, 2. кэп, 8. имхо. Значення имхо ми вже пояснювали, 

отже, зосередимося на двох мемах, популярних 2010 року. Ололо є 

російськомовною версією англомовного мему-акроніма LOL (laughing out loud) 

(LOL, n.d.), популярність якого підсилив запис із піснею виконавця Е. Хіля, де 

чітко чуються звуки «трололо». Мем кэп (варіанти КО, Капітан Очевидність) 

також походить з англомовного середовища. Це калькований переклад імені 

Captain Obvious (Captain Obvious, n.d.), вигаданого супергероя, сила якого – у 

твердженні очевидних речей. Найчастіше це прізвище використовується 

глузливо-іронічно: «У Німеччині цей салат виходить набагато дорожчим, аніж в 

Україні (йайа, кеп). Зокрема, через вартість овочів» [Twitter, n.d.]. Третім за 

популярністю було питання про 3. гмо, цей акронім розшифровується як 

генетично модифікований організм. Відразу після появи новини про 

використання гмо в українському суспільстві почалися гарячі суперечки, чи 

безпечні вони для людства, які точаться донині. Така суперечлива тема стала сама 

собою мемом, який зазвичай позначає щось неприроднє, створене унаслідок 

жахливих експериментів. Зазвичай гмо ілюструють зображеннями, обробленими у 

фоторедакторі, на кшталт люмінесцентної картоплі або банана із серцевиною 

огірка. Нині гмо став кластером мемів (Neidenbach, 2017), загальна ідея яких – 

«неприродність». 

«Покупка року» містить тільки одну власну назву на восьмій сходинці – 

8. iphone 3g. Саме це робить її важливою, вказує на її впливовість та особливе 

місце в персональному та громадському житті користувачів Інтернету, наших 

співгромадян. Інші позиції належать загальним назвам, які позначають побутову 

техніку та речі: 1. вентилятор, 2. нетбук, 3. йогуртница, 4. блендер, 5. резиновые 

сапоги, 6. матрас, 7. 3d очки, 9. телевизор, 10. авто бу. 
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Серед усіх запитів 2010 року 55% були власними назвами. 

 

3.4. 2011 рік 

 

Десять категорій «Найпопулярніші запити», «Людина року», «Подія 

року», «Покупка року», «Фільм року», «Їжа року», «Домашня тварина року», 

«Картинка року», «Питання "Як?"», «Питання "Що таке?"» були 

виокремлені у 2011 році (Google Zeitgeist 2011: топ-запити року в Україні, 2011). 

Онімноорієнтованими традиційно є списки «Людина року», «Подія року» та 

«Фільм року», які майже завжди містять тільки власні назви. У категорії «Людина 

року» у 2011 бачимо розподіл на всесвітньо відомих людей та відомих у межах 

нашого регіону. Зокрема, чотири позиції з десяти належать зіркам українського та 

російського шоу-бізнесу. Сюди долучається друге місце за популярністю в 

Максима Чмерковського (2. Максим Чмерковский), який став учасником першого 

в Україні телешоу «Холостяк»; четверте – в Тетяни Денисової (4. Татьяна 

Денисова), суддя та хореограф телешоу «Танцюють усі!»); шосте – в української 

співачки Ані Лорак (6. Ани Лорак) та восьме – в російської співачки Олени 

Ваєнги (8. Елена Ваенга). Інші шість визначаються світовою відомістю персон, які 

отримали найбільшу популярність у 2011 році. Першим за пошуковими запитами 

був 1. Стивен Джобс, підприємець та винахідник, відомий як батько концерну 

Apple, комп’ютеру «Макінтош» та «Айфону». Його смерть у 2011 році стала 

горесною звісткою для всіх шанувальників інновацій. Третьою була 3. Кристина 

Пименова, її відомість зумовлена модельною діяльністю та титулом 

найкрасивішої дитини світу. П’ятим було прізвище 5. Кличко, але ми не знаємо, 

якого з братів воно стосується. Брати Клички присутні в списках щороку, це 

свідчить про їх постійну шалену популярність серед української публіки. Сьомим 

за відомістю був американський співак 7. Джастин Бибер, дев’ятим – 

англійський актор 9. Джейсон Стетхем. Десяту сходинку за популярністю 

посідає український політик 10. Юлия Тимошенко. 



191 

 

У категорії «Фільм року» фігурують чотири анімаційні фільми 

американського виробництва: 1. «Тачки 2» («Cars 2»), 3. «Ранго» («Rango»), 

4. «Рапунцель» («Rapunzel»), 5. «Рио» («Rio»). Один фільм російського 

виробництва на другій сходинці – 2. «Выкрутасы», усі інші – американського 

виробництва: 6. «Трансформеры 3» («Transformers: Dark of the Moon»), 

7. «Механик» («Mechanic»), 8. «Бурлеск» («Burlesque»), 9. «Санктум» («Sanctum»), 

10. «Турист» («The Tourist»). 

Також ми зараховуємо розділ «Подія року» до онімноорієнтованих 

категорій, бо зазвичай він повністю складається з власних назв. Однак у 2011 році 

не всі запити були представлені хрононімами, серед них опинилося два запити, 

що були предметами суспільної дискусії: 2. пенсионная реформа та 10. перевод 

часов. Інші вісім пунктів визначалися подіями у світі шоу-бізнесу (4. Ани Лорак 

родила, 9. свадьба принца Уильяма), явищами масової культури (3. спасибо 

жителям Донбасса, 8. открытие Олимпийского), аспектами політичного буття 

громади (1. Тимошенко суд, 6. Ливия Каддафи) та суспільного існування 

українського суспільства (5. Япония землетрясение, 7. Ландик/Мария Коршунова). 

Серед явищ та фактів 2011 року українських користувачів традиційно цікавили 

події шоу-бізнесу як однієї з найбільш впливових сфер продукування новин, 

також увага була зосереджена на політичному напрямі. Українське суспільство 

саме ідентифікує себе через ОЛ, тобто те, чим воно цікавиться, зумовлене його 

природою (наприклад, обурення від випадку з Ландиком), соціальним співчуттям, 

бажанням підтримати або ж навпаки – відчуження, глузування є рушійними 

силами соціального буття і водночас тим, що кристалізується в мемах. 

Серед «Найпопулярніших запитів» 2011 року чотири є загальними 

назвами: це друге місце (2. фильмы 2011), сьоме (7. погода), дев’яте (9. игры), 

десяте (10. фото). Інші шість – це власні назви, представлені ергонімами. 

Соціальні мережі залишаються одними з перших запитів у рейтингу, зокрема, 

російські 1. vkontakte.ru та 4. Одноклассники посідають першу та четверту 

сходинки. Американський безкоштовний інтернет-пошуковик 3. гугл (Google) та 

відеосервіс 8. ютубе (YouTube) також доволі впливові в українському ОЛ: в них 
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третє та восьме місця. П’яте та шосте місця належать ергонімам на позначення 

сфери розваг – назва телешоу 5. холостяк та серіалу 6. интерны. 

Розділ «Покупка року» так само, як і в 2010 році, має єдину власну назву – 

це також продукт компанії Apple 4. iPhone 4. Інші запити представлено 

загальними назвами, серед яких автівки (1. авто), матеріали (9. ламінат) та 

прилади (2. ноутбук, 3. холодильник, 5. телевизор, 6. пароварка, 7. кондиционер, 

8. велосипед, 10. видеорегистратор). 

Ще однією категорією, традиційно бідною на власні назви, є «Їжа року». 

Вона містить запити на рецепти домашніх страв: 1. малосольные огурцы, 

2. баклажаны, 3. варенье из абрикос, 4. кабачковая икра, 5. майонез домашний, 

6. творожная запеканка, 7. бисквит, 8. кекс, 9. чебуреки, 10. блины на кефире. 

Аналогічним є розділ «Питання: "Як?"», що також складається цілком із 

загальних назв: 1. как научиться целоваться, 2. как выйти замуж, 3. как накрутить 

волосы, 4. как правильно целоваться, 5. как правильно фотографировать, 6. как 

делать суши, 7. как сделать майонез, 8. как перепрошить телефон, 9. как выбрать 

кондиционер, 10. как стать добрее. 

Незвична категорія «Свійська тварина року» містить дев’ять власних назв 

популярних порід собак та кішок: 1. померанский карликовый шпиц, 3. хаски, 

4. лабрадор, 5. бенгальская кошка, 6. скотиш фолд, 7. вислоухие котята, 8. чау чау, 

9. чихуахуа, 10. кокер спаниель. На другому місці – зоонім, який навіть не 

підпадає під звичну категорію свійських тварин: 2. косоглазый опоссум (косоокий 

опосум). Ця тварина стала найвідомішою у 2011 році, світлини із німецького 

зоопарку з опосумом на ім’я Хайді почали поширюватися Мережею з грудня 2010 

року, однак справжня популярність прийшла до Хайді у 2011 році (Косоокий 

опосум з ожирінням став зіркою Інтернету, 2011). Сам зоонім не став мемом, 

однак зображення косоокої тварини має навіть статтю у «Вікіпедії» (Heidi 

(opossum), n.d.). 

У запитах щодо «Зображень року» – дев’ять загальних назв: 1. картинки 

красивые, 2. картинки со смыслом, 3. грусть, 5. радость, 6. фон, 7. абстракция, 

8. котик, 9. весна, 10. люблю тебя. Єдине зображення на четвертій сходинці є 
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мемом: 4. 241543903. За запитом з’являються світлини людей із головою в 

морозилці. Цей мем почався як артпроект (241543903/Heads In Freezers, n.d.), 

однак набув популярності завдяки пародіям та гумористичному змістові, який 

почали вкладати в нього користувачі соцмереж. 

Категорія «Питання "Що таке?"» містить половину загальних назв та 

половину власних. Серед загальних є запити що таке 1. любовь, 2. инн 

(індивідуальний податковий номер), 5. мультиварка, 6. планшет, 9. мрт. Власні 

назви представлено топонімами (3. прованс, 4. тагил), ідеонімами (7. фейсбук, 

10. санктум), хрематонімами (8. ipad). Поява топоніма Прованс, імовірно, 

викликана популярністю в 2011 році пісні виконавиці Йолки «Прованс». Пошук 

4. Тагіл є наслідком популярності гумористичного шоу «Наша Раша». У 2011 році 

серед персонажів шоу з’явився новий типаж: турист на відпочинку, який був 

настільки п’яним, що не міг говорити нічого, окрім «Тагііііл!». Цей образ 

настільки сподобався телеглядачам, що став мемом, який уособлює типаж не 

дуже розвиненої людини на відпочинку (Тагил рулит, 2017). 

Серед усіх запитів 2011 року відсоткова частка власних назв становить 42%. 

 

 

3.5. 2012 рік 

 

2012 рік має 13 категорій (Google Zeitgeist 2012: топ-запити року в Україні, 

2012): «Найпопулярніші запити», «Людина року», «Український співак року», 

«Спортсмен року», «Подія року», «Фільм року», «Серіал року», «Телевізійне 

шоу року», «Питання "Що таке?"», «Питання "Чому?"», «Питання: 

"Як?"», «Рецепт року», «Покупка року». Із них сім списків із самого початку 

орієнтовані на власні назви, зокрема, «Людина року» складається з антропонімів 

та «Фільм року» – з ідеонімів. 

Серед категорії «Людина року» сім персон працювали у шоу-бізнесі 

(2. Уитни Хьюстон, 3. Марина Голуб, 5. Богдан Ступка, 6. Александр 

Пороховщиков, 7. Бурановские Бабушки, 8. Виталий Кличко, 9. Анатолий 
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Отраднов). Із них п’ять викликали цікавість через свою смерть (2. Уитни 

Хьюстон, 3. Марина Голуб, 5. Богдан Ступка, 6. Александр Пороховщиков, 

9. Анатолий Отраднов). Три позиції (1. Оксана Макар, 4. Pussy Riot, 10. Настя 

Фоменко) – це власні імена людей, які замішані у скандалах та викликали широку 

дискусію не тільки в мережі Інтернет, а й у реальному житті, ставши своєрідними 

ознаками часу. На жаль, із цих позицій дві можна пов’язати із насильством та 

смертю: боротьба за життя в лікарні і смерть Оксани Макар та суд і ув’язнення 

групи «Pussy Riot», яка провела панк-молитву. Десята позиція, Настя Фоменко, 

викликала до себе інтерес занадто прозорим вбранням, яке дівчина дібрала собі до 

випускного вечора. 

У категорії «Український співак року» опинилися вісім співаків та співачок 

(1. Ани Лорак, 2. Потап и Настя, 4. Елка, 6. Вера Брежнева, 7. Тина Кароль, 

8. Гайтана, Иван Дорн, Руслана), дві групи (3. Бумбокс, 5. Океан Ельзи). 

Серед десяти «Спортсменів року» – чотири боксери (1. Виталий Кличко, 

2. Владимир Кличко, 6. Василий Ломаченко, 8. Александр Усик) та шість 

футболістів (3. Андрей Шевченко, 4. Олег Блохин, 5. Евгений Коноплянка, 

7. Александр Алиев, 9. Анатолий Тимощук, 10. Артем Милевский). Представники 

цих видів спорту відомі тривалий час, тому можна стверджувати, що об’єктами 

інтересів українців є футбол і бокс. 

У категорії «Фільм року» домінує ігрове кіно виробництва США: 

1. Мадагаскар 3 («Madagascar 3: Europe's Most Wanted»), 2. Как украсть 

небоскреб («Tower Heist»), 3. Третий лишний («Ted»), 4. Джон Картер («John 

Carter»), 5. Ледниковый период 4 («Ice Age: Continental Drift»), 6. Неудержимые 2 

(«The Expendables 2»), 8. Белоснежка и охотник («Snow White & the Huntsman»), 

9. Обитель зла 5 («Resident Evil: Retribution»), 10. фильм Время («In Time»). 

Винятком є сьома позиція, яку посідає україно-російський фільм 7. 8 первых 

свиданий. 

На противагу цьому в категорії «Телевізійне шоу року» переважають 

україномовні проекти, створені за ліцензією інших країн. Зазвичай вони мають 

світовий формат, тобто для кожної країни існують адаптації. Вісім із десяти є 
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ігровими шоу, де переможець отримує грошову премію або інші нагороди 

(1. Холостяк 2, 2. Голос країни, 3. Х фактор 3, 4. Зважені та щасливі, 

5. Каникулы в Мексике 2, 7. Пекельна кухня, 8. Мастер шеф, 10. Танцуют усе 5), 

що, на нашу думку, й стало одним із чинників їхньої популярності. Також ігровий 

елемент, механізм вистави та життя напоказ роблять жанр реаліті-шоу таким 

поширеним. Одне шоу зосереджене на окультній тематиці (6. Экстрасенсы ведут 

расследование), інше виходить у будні та містить багато інформації для господинь 

(9. Все буде добре). 

Серед «Серіалів року» багато російськомовної продукції, яку транслюють 

мовою оригіналу: 1. Остров ненужных людей, 2. Универ новая общага, 

3. Роксолана великолепный век, 4. Кровинушка, 5. Анна Герман, 6. Сваты 5, 

7. Дневник доктора Зайцевой, 8. Не родись красивой, 9. Спартак месть, 

10. Карпов. 

«Подія року» містить масові культурні та соціально значущі заходи 

(1. Евро2012, 2. Евровидение 2012, 4. Выборы 2012, 5. Олимпиада 2012) та події, 

які сколихнули суспільство. Серед них є навіть позначення персон, які були лише 

дійовими особами, а не самих подій (3. Оксана Макар, 6. Взрывы в 

Днепропетровске, 8. Богдан Ступка умер, 9. Настя Фоменко, 10. Ярослав 

Мазурок). Сьома позиція стосується афери (7. МММ 2011), яка народилася в 1990-

ті. 

Друга частина охоплює 6 категорій: «Найпопулярніші запити», «Питання 

"Що таке?"», «Питання: "Чому?"», «Питання: "Як?"», «Рецепт року», 

«Покупка року». Із них тільки дві не містять власних назв: «Питання: "Як?"» 

(1. как похудеть, 2. как бросить курить, 3. как правильно целоваться, 4. как варить 

рис, 5. как сделать скриншот, 6. как завязать галстук, 7. как накачать пресс, 8. как 

достать соседа, 9. как забеременеть, 10. как стать вампиром) та «Рецепт року» 

(1. блины, 2. пицца, 3. шарлотка, 4. солянка, 5. сырники, 6. тирамису, 7. лазанья, 

8. плов, 9. мохито, 10. кекс). 

У категорію «Питання "Що таке?"» (1. любовь, 2. счастье, 3. бро, 4. імхо, 

5. 228, 6. молочница, 7. тп, 8. спам, 9. аккаунт, 10. секс) потрапили два інтернет-
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акроніми (4. имхо, 7. тп) та два інтернет-меми (5. 228 та 8. спам). 228 є номером 

статті УК Росії «Незаконне придбання, збереження, перевезення, виготовлення та 

переробка наркотичних речовин, психотропних речовин та їх аналогів». Такі 

меми та акроніми є вербалізованими знаками культури, яка вийшла з Мережі в 

реальне життя, а потім, осмислена та оцінена носіями, повернулися з новими 

конотаціями та історією. Спам має давню історію, він не є породженням 

Інтернету, однак саме Мережа зробила його відомим. Спам – це непотрібні 

електронні листи, які містять рекламу або шкідливі вірусні програми, наприклад: 

«Припиніть слати мені ваш ср*ний спам, будь ласка!!!» (Спам, n.d.). Спочатку 

спамом називали найдешевше консервоване м’ясо, потім так стали називати 

найдешевші оголошення, які виходили в неймовірних кількостях. Нині спамом 

називають будь-що докучливе та набридливе (Spam, n.d.). Сленгове слово бро є 

перекладом з англійської, це скорочення від brother, що використовується при 

зверненні до друга. Перший акронім, имхо, ми розшифровували вище, 

зосередимось на другому, тп. Цей акронім вживають як образу, презирливу назву 

для жінок та дівчат, його значення – «тупа п*зда» (ТП, n.d.) 

На першому місці «Найпопулярніших запитів» – 1. Смотреть фильмы 

онлайн. Це єдине словосполучення у цій категорії, яке не містить власних назв. 

Інші дев’ять стосуються найпопулярніших подій 2012 року (2. Євро 2012, 4. ЦВК, 

5. Євробачення 2012, 6. Оксана Макар, 7. Олімпіада 2012), серіалів року (8. 

Остров ненужных людей) та інтернет-сервісів (3. ютюб, 9. вконтакте моя 

сторінка, 10. odnoklassniki ru). 

У категорії «Питання: "Чому?"» серед інших є дві власні назви: 6. чому 

закрили ex.ua (один із найвідоміших та найвідвідуваніших торент-сервісів), 

8. чому гуф помер (Гуф – сучасний реп-виконавець). Решта є такими: 1. почему 

небо голубое, 3. почему я дура, 4. почему люки круглые, 5. почему выпадают 

волосы, 7. почему я шампунь, 9. почему мужчины изменяют, 10. почему дергается 

глаз. 

У списку «Покупка року» також опинилися дві власні назви 4. купить 

iphone 5 та 6. купить квартиру киев. Інші вісім запитів вказують на такі бажані 
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речі: 1. купить авто, 2. купить телефон, 3. купить ноутбук, 5. купить велосипед, 

7. купить телевізор, 8. купить планшет, 9. купить мотоцикл, 10. купить 

холодильник. 

Отже, частина власних назв у запитах Інтернету доволі велика – 68%. Оніми 

в категоріях «Фільми» та «Серіали» є найновішими, завдяки рекламі 

стимулюється інтерес до продукції, а отже, і сплеск запитів. У категоріях 

«Український співак», «Телевізійне шоу» та «Спортсмен року» простежується 

більш тривалий інтерес до одних і тих же персон, що, зазвичай, свідчить про їх 

популярність. «Подія року» та «Питання "Що таке?"» та «Питання "Чому?"» 

відображають найновіші віяння та тренди і виконують роль своєрідної 

енциклопедії. 

 

 

3.6. 2013 рік 

 

Бачимо десять рейтингів у 2013 році (Google Zeitgeist 2013: топ-запити року 

в Україні, 2013): «Найпопулярніші запити», «Людина року», «Подія року», 

«Фільм року», «Серіал року», «ТБ шоу року», «Питання "Що таке?"», 

«Питання "Чому?"», «Питання "Як?"», «Покупка року». 

Поміж «Найпопулярніших запитів» 2013 року є дев’ять власних назв. 

Єдиний запит, що не містить власної назви, посідає друге місце: 2. Фильмы 2013. 

Ідеонімам належить багато позицій у цьому рейтингу, до яких ми зараховуємо 

власні назви телепрограм, фільмів та серіалів. Тут ми бачимо українські серіали 

(1. «Сваты 6»), турецькі (4. «Сила повернення додому», 5. «Роксолана 

великолепный век»). Фільми американського виробництва 7. «Форсаж 6» і 

9. «Железный человек 3» посідають сьому та дев’яту сходинки. На третьому місці 

перебуває український варіант всесвітньо відомого реаліті-шоу 3. «Холостяк 3». 

На шостій сходинці – улюблене багатьма українцями 6. «Евровидение 2013». 

Боксерський бій між Кличком та Повєткіним став восьмою за відомістю подією 

2013 року – 8. Кличко Поветкин. Десятий за популярністю запит, 10. Метеорит у 
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Челябинске, став настільки визначною подією в інтернет-просторі, що 

перетворився на мем. Користувачів вразила сама подія, реакція мешканців міста 

Челябинськ, де впав метеорит, та велика кількість відеозаписів події 

(Челябинский меторит, n.d.).  

У категорії «Людина року» бачимо велику кількість персон, які стали 

учасниками різноманітних шоу та пов’язали своє життя зі сферою масової 

культури. Три позиції з десяти вказують на популярність людей, спричинену 

звісткою про їхню смерть: третя сходинка (3. Андрей Панин), шоста (6. Борис 

Березовский) та сьома (8. Оксана Хожай). Три пункти належать виконавцям 

пісень, дві українські співачки на другому (2. Тина Кароль) та четвертому 

(4. Злата Огневич) місцях, білоруська хіп-хоп зірка – на дев’ятому (9. Макс 

Корж). Десятий пункт завоювала турецька акторка Мер’єм Узерлі (10. Мерьем 

Узерли), яка зіграла роль Роксолани в популярній теленовелі «Роксолана. Величне 

століття». Найбільш популярною людиною у 2013 році український сегмент 

Інтернету визнав Володимира Кличка (1. Владимир Кличко). Несподіваним був 

вибір у цю категорію двох персон: п’ятою за відомістю стала Кейт Міддлтон 

(5. Кейт Миддлтон), яка одружилася зі спадкоємцем Британської корони 

принцом Вільямом, а восьмим – пластичний хірург А. Іскорнєв (8. Андрей 

Искорнев), який став учасником реаліті-шоу «Холостяк Україна 3». 

Ще одна онімноорієнтована категорія «Подія року» повторює назви, наявні 

у двох наведених рейтингах. Це друга (2. Бой Кличко Поветкин) та третя 

(3. Метеорит у Челябинске) сходинки. Найголовнішою подією року українці 

визначили «Євробачення» (1. Евровидение 2013). Також українську інтернет-

громаду турбували події соціального життя та їх наслідки: четвертими за 

популярністю стали події у с. Врадієвка (4. Врадиевка) та жахливі руйнування 

Одеси після непогоди (10. Ураган в Одессе). Половину подій у 2013 році 

визначала сфера політичного життя країни та світу, зокрема: 5. Новый Папа 

Римский, 6. Уго Чавес умер, 7. Сноуден, 9. Євромайдан. 

Царину розваг у 2013 році складають цілих три розділи: «Фільм року», 

«Серіал року» та «ТБшоу року». Фільмами 2013 року стали три російських 
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кінофільми: на третьому (3. «Сталинград»), п’ятому (5. «Что творят мужчины») 

та шостому (6. «Одноклассники 2») місцях. Інші найбільш відомі фільми були 

американського виробництва: перше (1. «Форсаж 6»), друге (2. «Железный 

человек 3»), четверте (4. «Тихоокеанский рубеж»), сьоме (7. «Тор 2»), восьме 

(8. «Иллюзия обмана»), дев’яте (9. «Одинокий рейнджер») та десяте (10. «Война 

миров Z») місця. Водночас перше та друге місця цього рейтингу збігаються із 

сьомим та дев’ятим місцями рейтингу «Найпопулярніші запити». 

Серіали 2013 року здебільшого представлені теленовелами російського та 

турецького виробництва. Російські серіали посіли п’яте (5. «Карпов 2»), шосте 

(6. «Неравный брак»), сьоме (7. «Кухня»), восьме (8. «Молодежка») та дев’яте 

(9. «Дурная кровь») місця. Турецькі: друге (2. «Сила повернення додому»), третє 

(3. «Великолепный век») та четверте (4. «Любов та покарання») місця. Лише два 

місця, перше (1. «Cваты 6») та десяте (10. «Сверхъестественное 9 сезон»), 

отримали український та американський серіали. 

Рейтинг «ТБшоу року» складається переважно з українських реаліті-шоу 

або адаптованих під українського телеглядача. На наш погляд, наявність у 

рейтингу великої кількості української продукції пояснюється тим, що ці передачі 

висвітлюють те, що цікавить пересічного українського телеглядача, й у такий 

спосіб впливають на соціальний простір. Українські програми обіймають перше 

(1. «Холостяк 3»), третє (3. «МастерШеф 3»), четверте (4. «Хочу у Виагру»), п’яте 

(5. «Хата на тата»), шосте (6. «Усе буде добре»), дев’яте (9. «Голос діти») та 

десяте (10. «Кохання без кордонів») місця. Як зазначила Л. Біланюк у дослідженні 

використання мов на українському телебаченні, українська мова має наростаючу 

позитивну символічну цінність (Bilaniuk, 2010). 

Рейтинг «Покупка року» у 2013 році містить більше назв брендів, ніж у 

попередні роки. Вони в сумі становлять шість позицій: перша (1. Lenovo k900), 

друга (2. iPhone 5), четверта (4. HTC One), п’ята (5. Lenovo a730), шоста 

(6. Неокуб), сьома (7. Nexus 5). Інші чотири містять загальні назви: 3. Говорящий 

хомяк, 8. Зеленый кофе, 9. Котенок, 10. Велосипед бу. 
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У розділах із питаннями «Як?» та «Чому?» майже завжди мало власних 

назв. У категорії «Чому?» знаходимо тільки один антропонім на першому місті 

(1. Почему умер Панин). Інші сходинки рейтингу такі: 2. Почему я шампунь, 

3. Почему я идиот, 5. Почему умирают комары, 6. Почему кружится голова, 

7. Почему молоко белое, 8. Почему люди курят, 9. Почему коты топчутся, 

10. Почему подорожали яйца. Схожу ситуацію бачимо й у розділі з питанням 

«Як?»: на шостому місці – назва гри (6. Как играть Ingress), на дев’ятому – згадка 

відомої поп-зірки (9. Как похудела Пугачева). Решта запитів: 1. Как сделать 

скрин, 2. Как нравиться мужчинам, 3. Как сделать гифку, 4. Как взломать wi-fi, 

5. Как сохранить семью, 7. Как красить яйца, 8. Как достать кота, 10. Как 

правильно спать. 

Категорія «Питання «Що таке?» містить власні назви в трьох випадках: 

друга сходинка з назвою соціальної мережі 2. инстаграм, третя зі сленговим 

поняттям 3. swag (гарний, добрий (Swag, 2012)) та четверта містить акронім 4. 

имхо. Останні вісім є такими: 1. любов, 5. дефолт, 6. 3g, 7. кэш, 8. счастье, 

9.репост, 10. вихованість. 

72 % власних назв були серед усіх запитів українців, що їх зафіксувала 

система даних Google Trends. 

 

 

3.7. Асоціативний експеримент серед носіїв української мови 

 

Асоціативний експеримент проводився у 2018 році серед студентів ОНУ 

імені І. І. Мечникова. У ньому узяли участь 30 студентів. На нашу думку, така 

кількість є показовою для онімних асоціативних експериментів в однорідних 

вікових групах. Слушною є думка щодо того, що «тільки перша десятка чи трохи 

більше частотних асоціатів розкриває сенс онімічного концепту у відповідному 

загальномовному фреймі, тоді як рідкісні асоціати стосуються концептів у 

індивідуальних фреймах» (Карпенко О., 2007, с. 236). Загальномовним онімічним 

фреймом є узагальнений досвід усіх носіїв мови, він складається з індивідуальних 
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онімічних фреймів, весь комплекс соціальної, культурної та персональної 

інформаційної картини досліджується за допомогою вільного асоціативного 

експерименту. Елементи культурних схем не розділяються між усіма членами 

культурної мережі, а лише поширюються між розумами окремих індивідів 

(Kristiansen, 2008, с. 66). Люди формують суспільство, громаду, яка сама 

ідентифікується за допомогою спільної інформації, колективних спогадів та 

когнітивних схем, які проявляються в усіх членів групи. 

Ми дібрали власні назви, наявні в ОЛ українського сегмента Інтернету та 

промінентні в сучасному культурному ландшафті, зокрема, Кличко, Маруся 

Чурай, Роксолана, Київ, Львів, Євробачення, Великдень, Дідо-дуб, Неопалима 

Купина, Мурчик, Хатіко, iPhone, Біблія, 1+1, Facebook, Чумацький Шлях, 

Велика Ведмедиця, Мона Ліза, Star Wars, Тризуб, Бог, Сатана. Власні назви в 

ролі стимулів перераховуються в тому порядку, у якому вони розташовані в 

анкеті. Стимули було відібрано до початку експерименту та презентовано 

інформантам у вигляді анкети, зразок якої ми наводимо в додатку 1. Також ми 

наводимо список асоціатів, які надали респонденти до кожного стимулу. Загальна 

кількість реакцій – 1321, кількість відмов – 1. Список подається так: спершу йдуть 

найбільш частотні реакції, наведені в спадаючому порядку, потім – поодинокі, 

розташовані в алфавітному порядку. У списках власні назви виділено 

напівжирним курсивом, загальні – курсивом. 

 

 

3.7.1. Стимул Кличко 

 

Єдиними персонами, які упродовж чотирьох років були присутні у сегменті 

українського Інтернету, є брати Клички. Крім 2010 року, в інші роки 

спостерігаємо таку динаміку: у 2008 році Кличко став четвертою 

найпопулярнішою публічною особою, у 2009 році запит володимир і віталій 

кличко став дев’ятим у номінації «Персона року», у 2011 році Кличко виявився 

п’ятим за пошуковими запитами в категорії «Людина року», у 2012 році Віталій 
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Кличко став восьмою найбільш відомою людиною року, у 2013 році знаходимо 

прізвище Кличко в трьох номінаціях: восьмий запит 8. Кличко Поветкин у 

«Найпопулярніших запитах», перший запит 1. Владимир Кличко в «Людині 

року», другий запит 2. Бой Кличко Поветкин у «Події року». 

Ім’я та прізвище відомого спортсмена (Кличко Віталій) набуло двох 

конотацій, які зафіксовано в «Словнику конотативних власних назв» (Лукаш, 

2015, с. 197). Перша конотація, 1. боксер, вказує на професійну діяльність та 

поширення значення, епонімізацію прізвища (пор. Тайсон як найменування 

собаки породи боксер). Друга конотація, 2. драчун, розкриває характеристику, 

опис особливості людини, яка отримує таке прізвисько. Отже, вибір прізвища 

Кличко як стимулу для нашого експерименту був очевидним. Взагалі респонденти 

надали 35 вербальних реакцій: бокс – 12, боксер – 5, сила – 2, спорт – 2, 

деградація, підкачаний, міст, чемпіон, мер Києва, відбиті мізки, не розумний, 

порожність, Київ, смотреть у завтрашний день могут не только лишь все 

(рос.), Віталій, ринг, ніс, шоу. 

Найважливішим в асоціативному шлейфі цього стимулу є СГАОП «спорт», 

який становить 67% та складається з реакцій бокс – 12, боксер – 5, спорт – 2, 

підкачаний, чемпіон, ринг, шоу. Також із ним перетинається другий СГАОП 

«стереотипна оцінка», який складає 49%, його складники: боксер – 5, сила – 2, 

деградація, підкачаний, чемпіон, відбиті мізки, не розумний, порожність, 

смотреть у завтрашній день могут не только лишь все (рос.), ринг, ніс, шоу. 

Власні назви мер Києва, Київ, смотреть у завтрашній день могут не 

только лишь все (рос.), Віталій становлять 11%. Онімні реакції є 

різноплановими, серед них трапляються вказівки щодо нинішнього соціального та 

політичного образу одного з братів: мер Києва, Київ. Ще одна реакція вказує 

також на мера Києва – Віталій.  

Отже, проаналізувавши всі онімні реакції, ми дійшли висновку, що всі вони 

вказують тільки на Віталія Кличка, тобто він є найбільш популярним та 

впливовим в ОЛ України. 
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3.7.2. Стимул Маруся Чурай 

 

Вибір цього імені для нашого ВАОЕ зумовлений легендарністю, якої набув 

образ співачки-поетеси упродовж століть. Постать Марусі Чурай оточена ореолом 

загадковості, оспівана в багатьох класичних та сучасних творах української 

літератури. На цей стимул ми отримали 32 реакції: українська література – 4, 

книга – 3, література – 3, Україна – 3, дівчина – 2, ЗНО – 2, бідна та нещасна 

жінка, вишиванка, вірші, героїня оповідання, Ліна Костенко, література 

України, оповідання, персонаж, розлука, спорт, фольклор, хто це?, чорнобрива, 

школа. 

У «Словнику конотативних власних назв» знаходимо значення: 1. співачка, 

2. отравителька, відьма (Лукаш, 2015, с. 361). Однак серед наданих реакцій ми не 

зафіксували таких конотацій. Чітким є СГАОП «література» (53%), що 

складається з таких асоціатів: українська література – 4, книга – 3, література – 

3, вірші, героїня оповідання, Ліна Костенко, література України, оповідання, 

персонаж, фольклор. Також ясно простежується тема гештальту «українство» 

(38%), тобто респонденти визначили нерозривний зв’язок образу Марусі Чурай з 

українською культурою, про що свідчать такі реакції, як українська література – 

4, Україна – 3, вишиванка, Ліна Костенко, література України, фольклор, 

чорнобрива. Асоціати вишиванка та чорнобрива є суто українськими за 

характером, вишиванка – як елемент народного вбрання, традиційна вишита 

сорочка; чорнобрива – як постійний епітет, сталий вираз при розповіді про красу 

персонажу у фольклорній традиції. Наявність психологічного зв’язку між цими 

елементами ментальної картини світу вказує на можливість трактування образу 

Марусі Чурай як культурного артефакту. Він відображає чуттєвий досвід народу в 

сукупності із соціальним, для такого типу артефакту дуже важливий контекст, 

якщо його немає, то немає і фонових знань, саме такий випадок бачимо в реакції 

хто це?. 

Онімні реакції становлять 22% від усіх, наданих нашими респондентами. Це 

Україна – 3, ЗНО – 2, література України, Ліна Костенко. Власні назви також 
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міцно пов’язують Марусю Чурай саме з українським культурним ландшафтом. 

Топонім Україна зустрічається три рази, також бачимо його в поодинокій реакції 

література України. Асоціативні реакції ЗНО – 2, література України, Ліна 

Костенко вказують, як шкільна освіта передає новому поколінню надбані 

культурні артефакти, зберігає їх та як вони осмислюються новою генерацією. 

Ліна Костенко написала роман у віршах «Маруся Чурай», що належить до 

шкільної програми. Звідси дві реакції ЗНО, тобто Зовнішнє незалежне 

оцінювання, яке складають випускники шкіл для вступу до вищих навчальних 

закладів. 

Загалом у всіх реакціях на стимул «Маруся Чурай» превалюють 

літературні, що дає нам підставу стверджувати, що Марусю Чурай сприймають як 

літературний персонаж, напівміфічний, легенду давнини. 

 

 

3.7.3. Стимул Роксолана 

 

Для нашого ВАОЕ ми вирішили обрати ще одну легендарну постать. Ім’я 

Роксолани відоме поза межами українського культурного простору. Ця історична 

фігура надихнула багатьох письменників, стала предметом розвідок польських, 

українських, турецьких, французьких істориків. Інтернет-користувачі також 

цікавляться постаттю Роксолани, у 2013 році статті «Роксолана» та «Величне 

століття. Роксолана» були, відповідно, четвертою та третьою за відвідуваністю в 

українській «Вікіпедії» (Пероганич, 2014). 

Зазвичай, антропонім Роксолана має й емоційно-експресивне забарвлення: 

1. красуня, мужня жінка; 2. розпусниця, повія; 3. наречена з України, що виходить 

чи прагне вийти заміж за іноземця (Лукаш, 2015, с. 303). 

Загальна кількість аналізованих реакцій становить 40 реалізацій. Зокрема, 

серіал – 7, Туреччина – 5, владна – 2, сильна жінка – 2, велич, Величне 

Століття, владна жінка, вродлива, дикі танці, дівчина, єдина, жінка, жінка 

Сулеймана, інтриги, історія, коса, література, мудра, Османська Імперія, пісня, 
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присмак влади, розкіш, розумна, страждалиця, султан, супер-жінка, українська 

література. 

Як і про Марусю Чурай, про Роксолану інформації вкрай мало, ми навіть не 

знаємо достеменно, де вона народилася (Василевський, 2005). Образ, який має ця 

історична постать, загалом формувався спочатку під впливом чуток, пліток, потім 

долучилися митці, які й довершили образ своїм видінням. Якою була насправді ця 

жінка, можна лише здогадуватися, але ми можемо зафіксувати сприйняття та 

осмислення історичної фігури Роксолани, відобразити сучасне трактування 

культурного артефакту. 

Серед отриманих асоціатів ми фіксуємо СГАОП «позитивний образ», який 

формується завдяки реакціям сильна жінка – 2, велич, вродлива, мудра, розкіш, 

розумна, страждалиця, супер-жінка. Він становить 23%. Завдяки популярності 

теленовели «Величне століття» наявний СГАОП «серіал» (50%). Його складають 

такі асоціати: серіал – 7, Туреччина – 5, велич, Величне Століття, жінка 

Сулеймана, інтриги, Османська Імперія, присмак влади, розкіш, султан. 

Онімні реакції складають 25% від загальної кількості асоціатів: Туреччина – 

5, Величне Століття, дикі танці, жінка Сулеймана, Османська Імперія, 

супер-жінка. Серед них топоніми Туреччина та Османська Імперія, серіалононім 

Величне Століття та антропонімний вираз жінка Сулеймана, імовірно, 

зумовлені популярністю серіалу. Реакція дикі танці помилкова, цю пісню 

виконує співачка Руслана, ім’я якої співзвучне Роксолані і, можливо, є ще одним 

асоціативним ланцюжком. Онімна реакція супер-жінка, напевно, є алюзією до 

персонажу коміксів Супермена, однак не до його поп-культурного образу, а до 

нього як людини, здатної на те, що іншим недоступно. 

Образ Роксолани є історичним, наразі на його популярність впливає 

продукція шоу-бізнесу, точніше – сценічний образ актриси із серіалу. Її 

сприймають як позитивного персонажа, і вагому роль відіграє образ із телеекрану 

(навіть якщо глядачі дивляться серіал у Мережі). 
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3.7.4. Стимул Київ 

 

Обрання топоніма Київ для списку стимулів нашого ВАОЕ є цілком 

природним, адже Київ – це столиця та один із найбільш часто згадуваних міст в 

Інтернеті. 

Сервіс Google Zeitgest регулярно вказує Київ у перших десятках своїх 

рейтингів. У 2008 році запит Київ був другим (2. Київ / Киев) у списку 

«Найпопулярніші запити» та п’ятим (5. Киев) у рейтингу «Відпочинок в…». У 

2012 році цей же топонім бачимо шостим (6. купить квартиру киев) у списку 

«Покупка року». Також «Київ» – це шоста за відвідуваністю стаття в українській 

«Вікіпедії» за 2016 рік (Токар, 2017). Отже, онім Київ постійно наявний в ОЛ 

українського суспільства. 

Власна назва Київ є не просто пунктом ОЛ, вона має потужні культурні 

конотації, які свідчать про великий вплив, високе соціальне значення та впливову 

історичну атмосферу традиції. Як зазначив О. О. Тараненко, «усвідомлення 

столиці не просто як політико-адміністративного, але й як національно-

державного й духовного центру країни стає повнішим разом із посиленням 

"державних" конотацій її назви. Для назви столиці України перше зрушення в 

цьому напрямі розпочалося, очевидно, із середини 1990 pоку» (Тараненко, 2007, 

с. 14). На думку В. В. Жайворонка, Київ – це «найдавніший центр слов’янства, 

"стольний град" високорозвиненої й могутньої ранньофеодальної держави – 

Київської Русі», це місто, яке «відіграло провідну роль в історії розвитку 

українського народу» (Київ, 2006).  

Кількість усіх отриманих нами реакцій становить 39: столиця – 14, 

Батьківщина-мати – 3, велике місто – 2, каштан – 2, багато людей, Верховна 

Рада України, герб, жах, Києво-Печерська Лавра, Кий, Щек, Хорив і Либідь, 

люблю їздити, Майдан, мости, мрія, парки, ріка, рух, серце, Україна, холод. 

Ми виокремлюємо СГАОП «столиця», що сягає 49%, його складовими є 

асоціати столиця – 14, велике місто – 2, багато людей, рух, серце. Асоціат серце 

ми зарахували до цього ряду тому, що існує клішований вираз «Київ – серце 
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України», отже, в українському культурному просторі ці поняття пов’язані, що 

підтверджують дані асоціативного експерименту. 

Кількість власних назв у асоціативному образі стимулу «Київ» становить 

20%. Проріонімні реакції є такими: Батьківщина-мати – 3, Верховна Рада 

України, Києво-Печерська Лавра, Кий, Щек, Хорив і Либідь, Майдан, Україна. 

Багато бачимо топонімів, які можна вважати архітектурними символами столиці: 

Батьківщина-мати, Києво-Печерська Лавра, Майдан. Також виокремлюємо 

різнорідну групу онімів, які вказують на державність міста: Верховна Рада 

України (ергонім), Кий, Щек, Хорив і Либідь (антропоніми), Майдан, Україна 

(топоніми). 

 

 

3.7.5. Стимул Львів 

 

Місто Львів є сьомим містом України за кількістю населення. Його було 

обрано як стимул через те, що місто має імідж, своєрідний образ у сучасній 

українській мові та є українським мемом в інтернет-культурі (Львів отримав 

прізвисько Бандерштадт (Бандерштадт, n.d.). Зважаючи на все це, ми можемо 

стверджувати, що Львів – один із промінентних пунктів українського ОЛ. «Львів 

постає в масовій свідомості як ідеологічний центр українського національного 

руху і як духовний центр "національно-свідомого" українства», як найбільш 

європейське місто за сприйняттям та ментальністю (Тараненко, 2010, с. 24). 

В Інтернеті місто Львів набуло значного поширення серед користувачів. 

Про це свідчить той факт, що стаття «Львів» в українській «Вікіпедії» була 

шостою за відвідуваністю у 2016 році (Токар, 2017). Також вкорінилася думка, що 

Львів – «визнана культурна столиця» (Львів, n.d.), хоча статус «Культурна 

столиця України» надали Львову Державна служба і Громадська рада з питань 

туризму й курортів у 2009 році (Мандзюк, 2009). 

Усього від респондентів отримано 35 реакцій на стимул «Львів», зокрема: 

кава – 7, історія – 3, лев – 3, шоколад – 3, кав’ярні – 2, культура – 2, вулиці, гарна 
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архітектура, гарне місто, гарно, їжа, краса, мала батьківщина, маленьке 

атмосферне місто, Площа Ринок, сирники, струдель, українська мова, 

центральна площа, чисто, 2 дні максимум. 

Бачимо СГАОП «позитивне сприйняття», який складається з реакцій гарна 

архітектура, гарне місто, гарно, краса, мала батьківщина, маленьке 

атмосферне місто, чисто та у відсотковому відношенні виявляється у 20%. 

Також 43% реакцій можна зарахувати до СГАОП «кулінарія»: кава – 7, шоколад – 

3, кав’ярні – 2, їжа, сирники, струдель. Меншим є СГАОП «культура», він 

становить 37%: історія – 3, лев – 3, культура – 2, гарна архітектура, Площа Ринок, 

українська мова, центральна площа. 

Респонденти надали єдину реакцію, що містить власну назву, це – Площа 

Ринок, вона становить 2%. Назва є топонімом, що позначає найвідомішу площу 

міста, яка стала соціальним та культурним простором громади, магнітом для 

гостей міста. Стимул «Львів» містить найменшу кількість власних назв серед 

асоціатів. 

 

3.7.6. Стимул Євробачення 

 

Пісенний конкурс «Євробачення» (Eurovision) проводиться з 1956 року в 

країнах Європи. Спочатку в ньому взяли участь лише сім країн, щороку їх 

кількість збільшувалась. Україна як незалежна країна дебютувала у 2003 році, а 

вже у 2004-му співачка Руслана здобула перемогу з композицією «Дикі танці» 

(Wild Dances), «Євробачення 2005» відбулося в Києві. 

У 2007 році Україну на «Євробаченні» представив пародійний артист Вєрка 

Сердючка, що спричинило змішану реакцію українського суспільства (акція 

«Скажи "Ні!" Євросердючці» (Скажи «Ні!» Євросердючці, 2007)). Частина 

населення підтримала її, адже побачила в ній «виконавця із народу» вважала, що 

«добре танцювати під неї» (цитати з приватних бесід). Сердючка, як і сміхова 

культура Середньовіччя (Бахтин, 1996), намагалася стати всенародною, 
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загальною, її кричущий тілесний образ допомагав розкриватися через мовлення 

(спів). 

Перемога у 2016 році співачки Джамали повернула «Євробачення» в Київ у 

2017 році. Ці пісенні успіхи зумовили тривалу популярність «Євробачення» в 

українському ОЛ. 

Ще одну площину, культурне сприйняття Європи та всього, що з нею 

пов’язане, розкривають конотоніми. Є. С. Отін вказує на конотативні значення 

Європи: культура, цивілізація, побутові зручності, не рідне (Отин, 2004, с. 135). 

На нашу думку, саме такі значення є внеском у тривалу популярність пісенного 

конкурсу «Євробачення». Доповнює аспекти експресивної сфери новий «Словник 

конотативних власних назв» Г. П. Лукаш, де відзначаються такі ознаки топоніма 

Європа: велика територія, прогресивність, цивілізація, удавана цивілізація 

(Лукаш, 2015, с. 156–158). Також авторка словника виокремлює морф євро- як 

носій інформації про якісну сферу послуг. 

З огляду на зазначене, власна назва Євробачення була цілком природним 

вибором для стимулу в нашому онімному експерименті. Респонденти надали 33 

асоціативні реакції: пісні – 6, сцена – 3, шоу – 3, політика – 2, телевізор – 2, 

телешоу – 2, виступ, Джамала, Діма Білан, до побачення, концерт, конкурс 

пісень, обожнюю, попсове шоу, продажність, прапор ЄС, Сердючка, спів, 

споживачі, яскраві вогні, MELOVIN. 

СГАОП «шоу» вміщує такі асоціати: пісні – 6, сцена – 3, шоу – 3, телешоу – 

2, виступ, Джамала, Діма Білан, концерт, конкурс пісень, попсове шоу, 

Сердючка, спів, яскраві вогні, MELOVIN. Цей гештальт є центральним, адже його 

відсоткова частка становить 72%. Також наявний ще один СГАОП, його тема – це 

«упередженість». Він складається з реакцій політика – 2, попсове шоу, 

продажність, споживачі, його частка 18%. 

Онімний компонент становить 18%: Джамала, Діма Білан, до побачення, 

прапор ЄС, Сердючка, MELOVIN. Антропоніми Джамала, Діма Білан, 

Сердючка, MELOVIN вказують на учасників конкурсу «Євробачення» в різні 

роки, з них перші два позначають переможців конкурсу. Особливим 
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антропонімом є реакція на нестандартне для українського шоу-бізнесу амплуа та 

епатажний імідж. Сценічний образ артиста А. Данилка й досі сприймається 

суспільством як втілення масової культури (Лукаш, 2015, с. 314). Як і 

М. М. Бахтін (Бахтин, 2017), ми вважаємо феномен Сердючки проявом сміхової 

культури. За роки діяльності в Сердючки з’явилося багато прихильників та 

ненависників («...хто багатший – той і визначає, кому він платитиме. І платить... 

за "зірку" української естради Вєрку Смердючку... (виділено автором)») (Бойко, 

2007). 

Асоціат до побачення є частиною речення «До побачення, "Євробачення"!», 

яку використало багато українських телеканалів у назвах статей та випусків 

новин, які стосувалися останнього дня пісенного конкурсу (До побачення, 

«Євробачення»!, 2018, До побачення, Євробачення. Столиця рахує зиски, 2018).  

 

 

3.7.7. Стимул Великдень 

 

Вибір свята Великодня для списку стимулів зумовлений персональним 

відчуттям, що ця дата важлива для багатьох людей. Нашу думку підтверджують 

соціологічні дані, які свідчать, що 82% опитаних вважають Великдень 

найпопулярнішим офіційним святом (Пясковська, 2016). Емоційно-експресивні 

оцінки, подані в праці Г. П. Лукаш, також підтримують наше припущення щодо 

особливого місця Великодня в ОЛ. «Словник конотативних власних назв» фіксує 

два асоціативно та концептуально близьких значення: найбільше свято та 

задоволення для душі (Лукаш, 2015, с. 108). 

Великдень визначається як святкування Воскресіння Христового, це одне з 

найбільших християнських свят, важливе для багатьох конфесій та деяких гілок 

авраамічних релігій. Існує думка, що навколо Великодня скупчилося багато 

обрядів передхристиянського походження весняного (а почасти й зимового) 

циклу: співання веснянок, гаївок, обряд водити тополю, поминання померлих, у 

давні часи «волочіння» (Весняний цикл календарних обрядів, 1949). 
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На стимул «Великдень» ми отримали 44 асоціати: яйця – 9, свято – 7, сім’я 

– 4, церква – 4, весна – 3, пасочки – 3, батьки – 2, бабуся, дзвін, Ісус, кошик із 

яйцями, крашанки, матусині куличики, писанка, розговлення, свічки, сімейні 

традиції, тепло, частування. 

Серед усіх асоціатів чітко простежуються два гештальти. Перший – це 

СГАОП «яйце», який складається з реакцій яйця – 9, кошик із яйцями, крашанки, 

писанка. Його відсоткова частка становить 27%. Яйце є природним явищем, яке 

стало культурним артефактом. Багато дослідників простежують важливе 

символічне значення яйця як прообразу світу в дохристиянські часи (Великдень 

  Великодень   Великодні свята (святки )   Світла (Свята) неділя, 2006), який 

перейшов у нову релігійну систему, звідки і традиція фарбувати яйця. 

В. В. Жайворонок (Яйце, 2006) вказує, що яйце є синонімом джерела життя у 

Всесвіті, символом воскресіння, відродження життя, символом сонця (пор. 

народні замовляння за допомогою яйця). 

Стимул додав ще один СГАОП – «сім’я», частка якого становить 20%. Його 

сформували асоціати сім’я – 4, батьки – 2, бабуся, матусині куличики, сімейні 

традиції. Такі реакції надали студенти, молоді люди. П’ята частина реакцій 

містить ставлення до сфери сім’ї, що, на нашу думку, вказує на важливість 

традицій та родини в сучасному світогляді нового покоління. 

36% отримав СГАОП «святкова їжа». Це не будь-яка кулінарна школа, а 

особлива, призначена саме для цього свята, вона є частиною усталеного порядку 

дій, пов’язаних із цим святом. Тут ми бачимо реакції свято – 7, пасочки – 3, 

кошик із яйцями, крашанки, матусині куличики, писанка, розговлення, частування. 

Така тенденція переходить і до соціальної сфери, коли перед Великоднем 

публічний дискурс фокусується на традиціях святкування, і ми бачимо публікації 

на кшталт «Щедрий великодній стіл – символ небесної радості та символ вечері 

Господньої» (Зінченко, 2018). 

Онімна частина реакцій представлена єдиним теонімом Ісус (2%). Це 

очікувано, адже поняття Великодня тісно пов’язане з ім’ям Ісуса, його смертю та 

воскресінням. 
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3.7.8. Стимул Дідо-дуб 

 

У списку ця власна назва репрезентує хрематонімний фрейм (Карпенко О., 

2007, с. 229). Дідо-дуб є одним із найстаріших дубів в Україні, зростає в 

с. Стужиця Закарпатської області (Дідо-дуб, n.d.). Загальна кількість реакцій 

становить 31, серед яких була одна відмова: дерево – 7, ліс – 3, міф – 2, мудрість 

– 2, традиція – 2, фольклор – 2, баба-дуб, дерево з лицем діда, що говорить; 

дідусь, дуб із лицем діда й бородою, зелений, зелень, кіт вчений, образ енту з 

Володаря Кілець, пень, старість, сторіччя, що це?. 

Серед них ми виокремили два гештальти, які не мають між собою нічого 

спільного. Перший СГАОП – це «ліс». Він складається з асоціатів дерево – 7, ліс – 

3, зелений, зелень, пень та займає 41%. Другий СГАОП визначається темою 

«антропоморфність», до якої можна долучити баба-дуб; дерево з лицем діда, що 

говорить; дідусь; дуб із лицем діда й бородою; образ енту з Володаря Кілець; 

старість. Гештальт концентрується на уявному образі дерева, що існує в масовій 

культурі. Йому належить 19% від загальної кількості асоціатів. 

Онімна частка асоціатів становить 6% та складається з двох реакцій: кіт 

вчений та образ енту з Володаря Кілець. Першу реакцію навіяно найбільш 

поширеною алюзією до образу вченого кота з казки О. С. Пушкіна «Руслан та 

Людмила» (Пушкин, 1820), яка починається знайомими рядками: 

«У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом». 

Друга асоціація, образ енту з Володаря Кілець, прямо вказує на 

фантастичний світ Дж. Р. Толкіна. Енти – представники магічної раси, які своїм 

виглядом нагадують дерева. Отже, така реакція є повністю зрозумілою з погляду 

літературного образу та його втілення в екранізації. 
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3.7.9. Стимул Неопалима Купина 

 

Цей стимул був доданий до списку як фітонім, що має великий культурний 

шлейф і є одним із найвідоміших. Прообразом Неопалимої Купини в Україні 

вважають рослину ясенець білий (Криницька, 2013). Ясенець білий у ботанічній 

класифікації – це релікт третинного періоду, тобто він дійшов до нас із давніх 

епох. Рослина отруйна, дрібнесенькі залози на її стеблах і листках виділяють 

ефірну олію. Якщо запалити біля рослини вогонь, випари ефіру займаються, 

однак листя не горить, тому здається, ніби ясенець палає і водночас залишається 

неушкодженим. 

Традиційно Неопалиму Купину вважають прототипом образу Пресвятої 

Діви Марії і вбачають у ній народний оберіг від пожежі (Неопалима купина, 

2006). Дуже відомими є ікони під такою ж назвою. Вважається, що така ікона 

береже хату або храм від пожежі та блискавки. 

На стимул ми отримали 31 реакцію: вогонь – 5, кущ – 3, література – 3, 

рослина – 2, фантастичне – 2, дерево, купити, місце сили, Мойсей, нічого, 

опалима купина, палити, папороть, пустеля, рябина, Света, село, Україна, 

червона, щось біблійне, якесь дитя. 

Одержані нами асоціати розподілилися на три гештальти. Перший, СГАОП 

«рослина», отримав 29% і містить реакції кущ – 3, рослина – 2, дерево, папороть, 

рябина, червона. Другий, СГАОП «біблійні алюзії», складають такі слова та 

словосполучення: література – 3, фантастичне – 2, місце сили, Мойсей, 

пустеля, щось біблійне. Його частка – також 29%. Третій, СГАОП «вогонь», 

швидше за все, викликаний увагою до слова Неопалима в назві стимулу. Його 

частка складає 23%, до неї належать реакції вогонь – 5, опалима купина, палити. 

Онімні реакції Мойсей, Света, Україна становлять 10%. Антропонімна 

реакція Света трактується нами як незрозуміла, її викликали глибоко особисті 

мотиви. Асоціат Мойсей є біблійним іменем, ім’ям пророка, якому явився Бог у 

вигляді Неопалимої Купини. Топонімна реакція Україна, швидше за все, виникла 

через фонетичну риму Україна – Купина. 
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3.7.10. Стимул Мурчик 

 

Зоонімний стимул «Мурчик» ми обрали з огляду на його широку 

вживаність та відомість. Згідно з нашими побутовими спостереженнями, власна 

назва Мурчик є прототиповим іменуванням будь-якого кота. Корпуси української 

мови підтверджують наше припущення. Загальномовний неанотований корпус 

(Корпус української мови, n.d.) знаходить 35 текстів кожний по 450 символів, 

Корпус української мови (Корпус текстів української мови, n.d.) визначає 14 

словоформ, що трапляються в публіцистичних та художніх тестах. Простий запит 

«Мурчик» у пошуковому агрегаті Google видає вірші для дітей та оголошення про 

продаж котів на різноманітних сайтах. Також бачимо згадки в сучасних 

літературних творах: «Котика назвали Бузком, і це ім’я дуже йому личило. 

Мурчик (виділено автором) усім здавався янголом. Він не робив котячої шкоди – 

не нищив взуття, не лазив по меблях» (Корній, 2014). 

Кількість реакцій, отриманих під час асоціативного експерименту, сягає 34 

слів та словосполучень: кіт – 11, котик – 6, полосатий кіт – 2, Дарвін (мій кіт), 

котик-муркотик, котя, кухня, Кузя, любов, милота, молоко, мультфільм, мяу, 

рудий, рудий кіт, улюблений, хата, Юрчик. 

Промінентним є СГАОП «кіт», який поширюється на більшість асоціатів 

(82%): кіт – 11, котик – 6, полосатий кіт – 2, Дарвін (мій кіт), котик-муркотик, 

котя, Кузя, молоко, мяу, рудий, рудий кіт, улюблений. Як зазначає 

О. Ю. Карпенко: «Пошуки денотата, які активно проявляють себе при 

встановленні асоціативного значення власних назв, дають переважно 

парадигматичну асоціацію» (Карпенко, 2005, с. 50). 

Онімні реакції Дарвін (мій кіт), котик-муркотик, Кузя, Юрчик набрали 

12%. За нашим припущенням, три з чотирьох вказують на клички свійських 

улюбленців наших респондентів: Дарвін (мій кіт), Кузя, Юрчик. Реакція котик-

муркотик є ще одним прототиповим іменуванням будь-якого кота, адже і в 

розмові, і в інтернет-дискурсі часто можна натрапити на таку назву, як-от 
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оголошення на відомому сайті OLX: «Продам котика-муркотика» (Продам..., 

2018).  

 

 

3.7.11. Стимул Хатіко 

 

Історія про вірного собаку розпочалася в Японії, де собака Хатіко, який 

чекав на свого хазяїна, став відомим ще за свого життя. Після смерті він 

перетворився для всієї Японії на уособлення вірності та відданості. Таких історій 

про собаку, який відмовляється залишати свого хазяїна або чекає на нього, багато, 

однак саме історія Хатіко стала прототиповою. На нашу думку, причина полягає у 

виході в 2009 році кінофільму «Хатіко: Вірний друг», який зробив зоонім відомим 

на весь світ. І в українській пресі можна побачити статті про такі випадки, 

наприклад, новина від «Уніан»: «У Чорноморську відкрили пам’ятник 

"українському Хатіко"» (У Чорноморську відкрили..., 2016). 

У нашому експерименті ми отримали 43 асоціативні реакції, зокрема: 

собака – 9, відданість – 6, смуток – 4, вірність – 3, очікування – 3, сльози – 3, 

Японія – 3, пес – 2, хаскі – 2, акіта, відкритість, вірний пес, восьмий малюк (з 

японської), пухнастий собака, собака хаскі, сумна історія, фільм. 

Серед асоціатів ми виокремили СГАОП «вірність» (33%). Його лексична 

частина складається з таких асоціатів: відданість – 6, вірність – 3, очікування – 3, 

відкритість, вірний пес. Те, що гештальт вміщує третину асоціативного 

лексичного корпусу, свідчить про його вагому роль у сприйнятті зооніма Хатіко. 

Так само було виокремлено СГАОП «собака», де 65% реакцій складаються з 

таких: собака – 9, відданість – 6, смуток – 4, пес – 2, хаскі – 2, акіта, вірний пес, 

восьмий малюк (з японської), пухнастий собака, собака хаскі. 

Три згадки топоніма Японія є онімними реакціями, які отримали 7%. Вони 

вказують на країну походження зворушливої історії про відданого собаку. 
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3.7.12. Стимул iPhone 

 

Стимул iPhone багато разів був серед найбільш популярних запитів 

упродовж 2008–2013 років. У 2010 році зустрічаємо iPhone на восьмій сходинці 

(8. iphone 3g) у номінації «Покупка року», у 2011 році в тій самій категорії бачимо 

4. iPhone 4 на четвертому місці, у 2012 році також знаходимо згадку на 

четвертому місці – 4. купити iphone 5, у 2013 році – уже на другому (2. iPhone 5). 

Керуючись такою відомістю та постійним попитом, ми обрали iPhone одним зі 

стимулів нашого списку. 

Загальна кількість реакцій становить 31 асоціативну реалізацію: телефон – 

5, мода – 4, зв’язок – 3, мій телефон – 3, понти – 2, техніка – 2, яблуко – 2, любов, 

навушники, престиж, розкіш, споживацтво, Apple, X, 3G, 5S, 10 Max. 

Серед усіх асоціатів чітко простежується один асоціативний гештальт. 

СГАОП «телефон» сягає 58% і містить такі асоціати: телефон – 5, зв’язок – 3, мій 

телефон – 3, техніка – 2, Apple, X, 3G, 5S, 10 Max. Значна частка, яка належить 

цьому гештальту, може свідчити не тільки про популярність або відомість цього 

смартфону, а й про деяку стереотипність його образу. 

Два набагато менших гештальти містять аксіологічний компонент: 

«негатив» (10%), де наявні реакції понти – 2, споживацтво; «позитив» (32%), до 

якого увійшли реакції мода – 4, мій телефон – 3, любов, престиж, розкіш. 

Онімні реакції (16%) Apple, X, 3G, 5S, 10 Max здебільшого вказують на 

моделі смартфону X, 3G, 5S, 10 Max. Онімна реакція Apple є ергонімом, назвою 

фірми, що виробляє смартфон. Т. Ю. Ковалевська відзначила загальну ідеальність 

рекламного простору (Ковалевська, 2014, с. 171). Саме цей аспект, на нашу думку, 

впливає на велику кількість назв моделей у даних нашого асоціативного 

експерименту. Реклама в багатьох її проявах (від рекламних відео до пліток та 

розголосу) формує сприймання речі в публічному просторі.  
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3.7.13. Стимул Біблія 

 

Біблія як найвідоміша книга мала потрапити до нашого списку онімів. Одна 

з найвпливовіших книг в історії людства викликала наш дослідницький інтерес. Її 

значущість для культурної еволюції людства важко переоцінити. Загалом 

респонденти надали 33 реакції: книга – 5, церква – 4, Бог – 3, віра – 3, релігія – 3, 

свята – 2, хрест – 2, джерело протиріч та ґрунту для міркувань, казка, істина, 

Ісус, Коран, світло, священна книга, символ, синя книга, християнство, червоний 

колір. 

Усі асоціати розподілилися між двома центрами-гештальтами: «віра» та 

«книга». СГАОП «віра» становить 57%, у ньому наявні реакції церква – 4, Бог – 3, 

віра – 3, релігія – 3, хрест – 2, Ісус, Коран, символ, християнство. СГАОП 

«книга» складається з реакцій книга – 5, свята – 2, Коран, священна книга, синя 

книга, червоний колір і його відсоткова частка – 35%. 

Онімні реакції на цей стимул становлять 16%. Найчастіше респонденти 

пов’язують Біблію з теонімом Бог (три реакції) та ім’ям Ісус (одна реакція). Ще 

одна реакція Коран є реакцією суміжності. 

Наші респонденти пов’язали Біблію із сакральною сферою (про це свідчить 

семантичний гештальт «віра»). 

 

 

3.7.14. Стимул 1+1 

 

Згідно з опитуванням (Харченко, 2017), більшість молодих людей (88,5%) 

користується Інтернетом як джерелом розваг та новин, тематичної інформації, 

інформації для навчання чи роботи (53,2%), спілкування в соціальних мережах 

(45,5%) та ознайомлення з новинами (45,3%). Серед тих, хто брав участь в 

опитуванні, майже ніхто не використовував телебачення для отримання новин, 

натомість воно перетворилося на розважальний канал. Соціологічні опитування 

реєструють найбільший рівень довіри українців до випусків новин на рівні 33–
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40% (Ставлення українців..., 2018). Таке ставлення серед інших викликають 

новини на каналах «1+1», ICTV, СТБ, Україна та місцеві телеканали. 

М. М. Торчинський упродовж тижня (із 6 до 12 квітня 2015 року) 

досліджував кількість телепрограм на каналах українського телебачення 

(Торчинський, 2015, с. 679). Об’єктом його аналізу стали назви розважальних 

програм, телешоу-онімів (концертів, шоу, зокрема, й соціально-політичних). 

Найбільше програм, які мають на меті розвеселити глядача, було виявлено на 

телеканалі «1+1». Такі дані і стали причиною вибору нашого стимулу. 

Реалізовані асоціації на стимул «1+1» виглядають так: Танці з зірками – 5, 

канал – 4, телевізор – 4, ти не один – 3, розваги – 2, шоу – 2, брехливе ЗМІ, Ліга 

сміху, логотип, недоторкані (intouchable), нісенітниці, новини, «Пусть 

говорят», політика, фільм, серіали, сімейні мелодрами, телеканал, телешоу, 

ТСН, 2. 

Усього ми отримали 39 реакцій від 30 респондентів на стимул «1+1». Серед 

них більшість пов’язана зі сферою телебачення. Лише дві реакції (недоторкані 

(intouchables)) та 2 не можна зарахувати до реакцій саме на стимул «1+1» як 

телеканал, що було нашим завданням. Реакція 2 є арифметичною, а реакція 

недоторкані (intouchables) – це алюзія на французьку драму-комедію Intouchables 

2011 року, яку переклали на українську як «1+1». 

Інші реакції так чи інакше стосуються телеканалу. Серед них є поодинокі та 

такі, що повторюються. Зазвичай більша увага звертається на частотні асоціації (у 

цьому випадку це Танці з зірками – 5, канал – 4, телевізор – 4, ти не один – 3, 

розваги – 2, шоу – 2). 

Серед усіх асоціацій є доволі великий відсоток онімних реакцій (12 або 

31%), зокрема: Танці з зірками – 5, ти не один – 3, Ліга сміху, недоторкані 

(intouchables), «Пусть говорят», сімейні мелодрами, ТСН. Із них чотири – це 

назви різноманітних телешоу («Танці з зірками», «Ліга сміху», «Пусть говорят», 

«Сімейні мелодрами», «ТСН»), хоча «ТСН» не можна вважати шоу, оскільки це 

випуск новин, «Пусть говорят» не транслюється на каналі, ти не один є 

частиною кліше-логотипу та мемом. 
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Серед реакцій можна виокремити СГАОП «зміст, наповнення», тобто 

відповідь на питання «що транслюється на каналі?» (Танці з зірками – 5, розваги 

– 2, шоу – 2, Ліга сміху, недоторкані (intouchable), нісенітниці, новини, політика, 

«Пусть говорят», серіали, сімейні мелодрами, телешоу, фільм). Він становить 

19 реакцій, або 49%. «Ціле-частина» (канал – 4, телевізор – 4, логотип, 

телеканал) охоплює в нашому лексичному корпусі 26%. Дві реакції вказують на 

емоційне наповнення (брехливе ЗМІ, нісенітниці). 

Така картина нагадує результати, отримані Ю. І. Дідур (Дідур, 2015, с. 171) 

під час вільного асоціативного експерименту зі стимулами-ергонімами. В 

асоціативних корпусах ергонімів української, англійської та російської мов 

превалюють пошуки денотата (35,6%, 24,7 та 32,1% відповідно). 

 

 

3.7.15. Стимул Facebook 

 

Згідно з дослідженням, проведеним Центром незалежних соціологічних 

досліджень «ОМЕГА» на замовлення Міністерства молоді та спорту України, 

найпопулярнішими соціальними мережами серед молоді є мережі «Вконтакте» 

(61%), «Facebook» (25,4%) та «Одноклассники» (19,2%) (Всеукраїнське 

соціологічне дослідження, 2016, с. 26–33). Отже, в останні роки «Facebook» – це 

друга за популярністю мережа в Україні. Саме це зумовило наш вибір стимулу 

для ВАОЕ. 

На цей стимул ми отримали такі реакції: спілкування – 4, телефон – 3, 

Інтернет – 2, моя сторінка – 2, синій – 2, соцмережа – 2, безглуздість, 

Вконтакте, друзі, інформація, комунікація, лицокнига (рос.), мережа, незручна 

соцмережа, незручний, повідомлення, розмова, родичі, світ, складно, синій колір, 

синій із назвою Facebook (логотип), фотографії, Цукерберг, . 

Загальна кількість реакцій становить 35 асоціатів. Серед них ми виокремили 

три СГАОП. Зокрема, СГАОП «імідж» складається з таких реакцій: синій – 2, 
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синій колір, синій із назвою Facebook (логотип), . Його частка становить 14%. 

Також ми виокремили СГАОП «спілкування», який вміщує такі реакції: 

спілкування – 4, моя сторінка – 2, Вконтакте, друзі, інформація, комунікація, 

повідомлення, розмова, родичі, світ. Його частка – 40%, що є цілком природним, 

адже стимулом була назва соціальної мережі. Соціальна мережа є одним із 

найновіших засобів опосередкованого спілкування і водночас продовжує давню 

культурну традицію бесіди та обміну інформацією між різними верствами 

суспільства. Її новітність виявляється в тому, що дискурс мережі є 

нескоординованою колективною розповіддю. Саме це вказує на еволюцію 

культури, яка маніфестує себе через Інтернет. 

Незначним, але промовистим є СГАОП «негативне ставлення», де асоціати 

безглуздість, лицокнига (рос.), незручна соцмережа, незручний сягають 11%. При 

цьому ми не отримали позитивної складової (дещо позитивним можна вважати 

СГАОП «спілкування»). 

Серед усіх реакцій онімні складають 17%, зокрема: Вконтакте, Інтернет 

– 2, лицокнига, синій із назвою Facebook (логотип), Цукерберг. Очікуваною, на 

наш погляд, є онімна реакція Інтернет, адже мережа становить частину 

Всесвітньої павутини. Також поодинока реакція Вконтакте вказує на її наявність 

в ОЛ, що, на наш погляд, є знаком рівності між ними. Асоціат лицокнига (рос.) – 

це жартівливо-глузливий переклад назви Facebook, який найчастіше 

використовують у негативних контекстах. Існує україномовний варіант пикокнига 

(Мордокнига – російською, Пикокнига – державною (Львівський форум, n.d.)), 

однак ця назва ще не була зафіксована. 

 

 

3.7.16. Стимул Чумацький Шлях 

 

Чумацький Шлях є найбільш помітним зоряним об’єктом на небі. Багато 

народів мають його у своїй етнічній космонімії, і в більшості випадків вбачають у 
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ньому саме дорогу або путь. В українській етнічній картині світу Чумацький 

Шлях мав два образи: реальний – дороговказ для подорожніх та чумаків (звідси – 

Чумацький Шлях) та сакральний – шлях для Всебога, яким журавлі летять у вирій 

і який відокремлює потойбічний світ (звідси Богів Шлях, Журавлина Дорога) 

(Чумацький Шлях, 2006). 

Також Чумацький Шлях був експресивно осмислений суспільною думкою. 

Зокрема, Г. П. Лукаш наводить такі конотонімні значення (Лукаш, 2015, с. 361): 

1. путь, дорога, 2. велика відстань. 

Загалом було надано 33 асоціативних реакції: зірки – 8, сузір’я – 5, козаки – 

4, небо – 4, дорога – 2, чумаки – 2, астрономія, галактика, горілка, ЗНО, зоряне 

небо на дачі, космос, мілківей, сіль. 

Було виокремлено два асоціативні гештальти: «зірки» та «чумаки». СГАОП 

«зірки» складається з асоціатів зірки – 8, сузір’я – 5, небо – 4, астрономія, 

галактика, зоряне небо на дачі, космос. Його частка становить 64%. У 

відсотковому відношенні другий СГАОП, «чумаки», обіймає меншу частку – 

21%. Ми вважаємо його також впливовим гештальтом, який містить реакції 

козаки – 4, дорога – 2, чумаки – 2, сіль. 

Частина онімних реакцій становить 6%. Її реалізують дві власні назви: ЗНО, 

мілківей. Реакція ЗНО, на нашу думку, пов’язана зі шкільними знаннями, які 

формують культурний фон. Друга онімна реакція, мілківей, є транслітерованою 

репрезентацією назви шоколадного батончика Milky Way, яка перекладається з 

англійської як «Чумацький Шлях». 

 

 

 

3.7.17. Стимул Велика Ведмедиця 

 

На вибір цього стимулу вплинула його відомість пересічним українцям, 

адже багато хто зможе виокремити це сузір’я серед багатьох інших. Стимул 

Велика Ведмедиця спродукував 35 реакцій, серед яких дві були графічними 
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репрезентаціями сузір’я: сузір’я – 12, зірки – 6, ківш – 4, небо – 4, космос – 3, 

Кароліно-Бугаз, нічне небо, путь, чому вони побачили її в ковші? , . 

Було виокремлено СГАОП «зірки», відсоткова частка якого сягає 74%. Він 

складається з реакцій сузір’я – 12, зірки – 6, небо – 4, космос – 3, нічне небо. 

Другий СГАОП «ківш» креолізований, його частка значно менша – усього 20%, 

однак вона більш помітна завдяки малюнкам наших респондентів, що є рідкісним 

явищем. Цей гештальт складають такі асоціати: ківш – 4, чому вони побачили її в 

ковші? , . Малюнки є спробою респондентів відтворити схему сузір’я, 

яке зазвичай зображують так: . 

Єдина онімна реакція Кароліно-Бугаз – це 3% від загальної кількості 

реакцій. На нашу думку, цей топонім спричинений тим, що на курорті світлове 

забруднення менше і сузір’я виглядає чіткішим. 

 

 

 

3.7.18. Стимул Мона Ліза 

 

Ідеонім Мона Ліза належить до найбільш відомих творів живопису і 

найвідоміших образів шоу-бізнесу. Ми не заперечуємо мистецької та культурної 

цінності Мони Лізи, однак її образ став настільки тиражованим, що вже повністю 

увійшов до масової культури. Нині «Мону Лізу» вважають однією з найвідоміших 

картин у світі. Відображенням широкої популярності є численні репродукції, 

втілення образу за допомогою різних засобів, зокрема, фото відомих жінок в 

образі Мони Лізи або картина, створена за допомогою конструктора «Лего». 

Можна побачити одяг із Моною Лізою (від шкарпеток до светрів та краваток). 

Зображення відомої красуні використовували в рекламних оголошеннях (одна з 

новіших з’явилася в рекламі BMW) (Nica, 2018). І, звичайно ж, Мона Ліза 

перейшла до Мережі вже як культурний артефакт, спираючись на який 
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користувачі створюють колажі: Мона Ліза робить селфі з айфоном, фотоколажі і 

взагалі слідкує за модою (Мона Ліза, 2017) (див. додаток 2, мал. 6).  

Цей стимул реалізував такі реакції: картина – 6, Лувр – 6, посмішка – 4, Да 

Вінчі – 2, асфальт, велич, витвір мистецтва, губи, жінка, загадка, Італія, 

Леонардо да Вінчі, мистецтво, образ картини в Луврі з натовпом туристів 

поряд, Париж, старовина, smile. Їх загальна кількість становить 31 асоціат. Серед 

усіх реакцій чітко можна виокремити два семантичні гештальти. Перший СГАОП 

«картина» містить реакції картина – 6, витвір мистецтва, мистецтво, образ 

картини в Луврі з натовпом туристів поряд, старовина. Його відсоткова частка 

становить 32%. Другий СГАОП «загадкова красуня» також формує 32%. До його 

складу належать реакції посмішка – 4, велич, губи, жінка, загадка, smile, образ 

картини в Луврі з натовпом туристів поряд. Близьким до значення другого 

СГАОП є тлумачення власної назви «Мона Ліза» в «Словнику конотативних 

власних назв»: «загадкова красуня» (Лукаш, 2015, с. 244). Розуміння онімної 

конотації, як бачимо, полягає в поєднанні асоціативних співзначень із 

«переростанням» їх в окремі метафори (Лукаш, 2014b, с. 94). Другий СГАОП 

підтверджує наявність конотації в образі Мони Лізи та перенесення додаткових 

значень до наявних аспектів розуміння культурного артефакту. 

Онімні реакції складають 39%: Лувр – 6, да Вінчі – 2, Італія, Леонардо да 

Вінчі, образ картини в Луврі з натовпом туристів поряд, Париж. Серед них – 

дві онімні леми: Лувр (Лувр+ образ картини в Луврі з натовпом туристів поряд) 

та да Вінчі (да Вінчі+ Леонардо да Вінчі). Три зазначені антропонімні асоціації 

вказують саме на автора «Мони Лізи», усі інші є топонімними, зокрема, одна 

згадує місце створення шедевру, Італія, інші – теперішнє місце зберігання, 

Париж, та більш точно – Лувр. Такі власні назви вказують на володіння 

інформацією про стимул та наявність чималого культурного фону. 
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3.7.19. Стимул Star Wars 

 

Серію кінофільмів «Зоряні війни» вважають культовою у світовому 

кінематографі, її шанування з роками не згасає. Космічна опера нараховує багато 

тисяч фанатів у всьому світі. Майже немає людей, які б нічого не чули про неї. 

Саме ці причини й зумовили наш вибір стимулу Star Wars до анкети 

асоціативного експерименту. 

Загалом реакції респондентів нараховують 33 асоціати, де найуживанішими 

є такі: Дарт Вейдер – 9, космос – 4, фільм – 3, меч – 2, фантастика – 2. 

Поодинокі асоціати: вибори, журнал для хлопців, зірки, Зоряні війни, 

інопланетяни, кіно, неземний світ, ні про що, розваги, серіал, синемаграфія, 

фільм, який я не хочу дивитись, Marvel. 

Денотативні асоціації, які пояснюють значення стимулу, складають 39% (13 

випадків: фільм – 3, фантастика – 2, журнал для хлопців, Зоряні війни, кіно, ні 

про що, розваги, серіал, синемаграфія, фільм, який я не хочу дивитись). Другий 

СГАОП «фантастика» (64%) містить реакції Дарт Вейдер – 9, космос – 4, меч – 2, 

фантастика – 2, зірки, інопланетяни, неземний світ, Marvel. Реакцію вибори ми 

пояснили тим фактом, що під час виборів міських голів Одеси й Києва були 

зареєстровані кандидати з іменами Дарт Іванович Вейдер та Дарт Михайлович 

Вейдер (Дарт Вейдер в українській політиці, n.d.), які дотримувалися образу 

Дарта Вейдера з кінофільмів у своєму одязі та поведінці. 

Онімні реакції становлять 11 випадків (33%), зокрема: Дарт Вейдер – 9, 

Зоряні війни, Marvel. Одна реакція є просто перекладом, друга поодинока реакція 

– це назва видавця коміксів, однак серія кінофільмів не має до неї стосунку. 

Найбільша частотна реакція є дещо несподіваною: не так часто власні назви 

стають найуживанішими асоціатами. Дарт Вейдер не є головним позитивним 

персонажем фільму, він – головний злодій, антагоніст. Ми вбачаємо коріння 

такого стану речей у захопленні негативним образом, у привабливості злодія. Сам 

образ Дарта Вейдера вже став узагальненим характером, навіть його поодинокі 

риси є комплексом мемів. Такий типаж – це традиція, що, за визначенням 
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М. Драута, є «безперервною низкою ідентичних неінстинктивних патернів 

поведінки, які залишаються такими самими після повторюваних попередніх 

обставин» (Drout, 2006, с. 271). Традиція зображувати авторитарну людину як 

Дарта Вейдера, порівнювати цей образ із тими, хто нас оточує, перетворює його 

на мем. До того ж часто музика, під яку з’являється цей персонаж на екрані, 

сповіщає про появу неприємної людини. Мем є комбінацію 

recognitio+actio+justificatio, де actio – традиційна поведінка, recognitio – відгук, 

що реалізує поведінку, та justificatio – пояснення поведінки (Drout, 2006, с. 272). 

Чим сильніший вплив тлумачення, тим імовірніше, що весь мем збережеться в 

культурному ландшафті. Саме така структура є фундаментальною конструкцією, 

яка підживлює та формує традицію. 

 

 

3.7.20. Стимул Тризуб 

 

Тризуб був родовим знаком Рюриковичів (Тризуб, 2006), нині він є Малим 

Державним Гербом нашої країни. Ми отримали 35 асоціатів, зокрема: символ – 6, 

Україна – 4, герб – 3, Посейдон – 3, влада – 2, воля – 2, Аквамен, ВОЛЯ, 

геометрична фігура, герб України, Дісней, жовтий, Нептун, не подобається, 

пшениця, русалка, Русалонька, символ влади, символ сили, тризуб, цар океану. 

Було виокремлено СГАОП «символ», відсоткова частка якого – 52%. 

Асоціати символ – 6, герб – 3, влада – 2, воля – 2, ВОЛЯ, герб України, символ 

влади, символ сили, тризуб складають цей семантичний гештальт. 

Також було помічено неочікуваний СГАОП «бог моря» (34%): Посейдон – 

3, Аквамен, Дісней, Нептун, русалка, Русалонька, символ влади, символ сили, 

тризуб, цар океану. Він складається з багатьох уявлень, які відповідають цій 

сакральній істоті, а тригером став саме Тризуб. Це спричинено багатьма явищами 

масової культури на рівні іміджевих зображень (Аквамен, Дісней, русалка, 

Русалонька). Також бачимо компонент класичної міфології (Посейдон – 3, 

Нептун, цар океану). 
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Онімний компонент (34%) складається з власних назв Україна – 4, 

Посейдон – 3, Аквамен, герб України, Дісней, Нептун, Русалонька. П’ять 

топонімних реакцій (Україна – 4, герб України) тісно пов’язані з тризубом як 

символом державності нашої країни. Коріння інших – в культурних уявленнях, де 

тризуб постає як знаряддя, яке є продовженням самого бога, а отже, теж має силу. 

Тут ми бачимо також оніми з класичної грецької (Посейдон – 3) та римської 

(Нептун) міфології. Решта власних назв (Аквамен, Дісней, Русалонька) 

репрезентують сучасну масову культуру. Аквамен є супергероєм, який захищає 

океан і може спілкуватися з морськими істотами. Отже, цей супергерой має 

потужні алюзії щодо класичних морських богів і може вважатися осучасненою 

версією класичних міфів. Дві інші реакції, Дісней, Русалонька, відсилають нас до 

версії казки Г. Х. Андерсена в анімаційній трактовці студії «Дісней». У цього 

мультфільму мало спільного з оригінальним твором, однак візуальний образ 

батька Русалоньки також є цитацією класичних образів Посейдону: літній чоловік 

із тризубом. 

 

 

3.7.21. Стимул Бог 

 

Наступні два стимули додані до нашого списку як одні з найбільш відомих 

онімів, які репрезентують теонімічний фрейм (Карпенко О., 2007, с. 194). До 

нього належать власні назви божеств, реальних для людини, яка сповідує певну 

віру. Як зазначає В. В. Жайворонок, бог є «слово давнє, перського походження й 

означає "багатство", "добро", пізніше "податель добра"» (Бог, 2006). 

Було отримано 32 асоціати: віра – 5, небо – 4, любов – 3, сила – 2, спокій – 2, 

абсолют, білий, білий та блакитний колір, богиня, буддизм дацан, вітер, 

всередині, Всесвіт, добро, невідомість, образ Бога, Один, сутність, творець, 

Христос, чистота (духовна). 

СГАОП «почуття» охоплює асоціати любов – 3, спокій – 2, всередині, добро, 

невідомість, чистота (духовна) і становить 26%. У СГАОП «візуальний образ» 
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(37%) переважають натяки на можливе зображення Бога: небо – 4, білий, білий та 

блакитний колір, богиня, вітер, Всесвіт, образ Бога, Один, Христос. 

13% становлять онімні асоціати Всесвіт, образ Бога, Один, Христос. 

Космонім Всесвіт вказує на неосяжність сприйняття. Два асоціати образ Бога, 

Христос є класичними християнськими втіленнями бога. Персонаж 

скандинавської міфології Один – це несподівана знахідка, мабуть, тут діє 

асоціація за суміжністю, де базою є поняття «головний бог». 

 

 

3.7.22. Стимул Сатана 

 

Цей стимул ми додали до анкети стимулів-онімів на противагу 

попередньому теоніму. Сатана також є одним із найпоширеніших понять 

демонології, його візуальний образ відомий кожному українцю – це «уявна 

надприродна істота, яку зображують у вигляді людини з козячими ногами, 

хвостом і ріжками» (Сатана, 2006). Також існує розмовна інтерпретація цієї 

власної назви, автор знає декількох чоловіків із таким прізвиськом через їхню 

вдачу (вибуховий характер). 

Загальна кількість асоціативних реакцій становить 39 слів та 

словосполучень: зло – 7, вогонь – 4, гріхи – 3, пекло – 3, спокуса – 2, темрява – 2, 

червоний – 2, червоний колір – 2, біль, диявол, казан, кішка, лиха, Люцифер, мій 

дядя (це його прізвисько), не хочу про нього думати, порок, роги, смерть, хаос, 

хвороба, частина Бога. 

СГАОП «зло» складається з асоціатів зло – 7, гріхи – 3, пекло – 3, диявол, 

лиха, Люцифер, смерть, хаос, хвороба. У відсотковому значенні це 49%. 

Наступний СГАОП «гріхи» налічує 15%, до нього ми зараховуємо гріхи – 3, 

спокуса – 2, порок. Останній СГАОП «візуальний образ» (38%) містить такі 

реакції: вогонь – 4, темрява – 2, червоний – 2, червоний колір – 2, казан, кішка, 

Люцифер, мій дядя (це його прізвисько), роги. 
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Онімний компонент становить 15%. Це реакції пекло – 3, диявол, Люцифер, 

частина Бога. Реакції Люцифер, частина Бога пов’язані з легендою, за якою 

Сатана був янголом, якого покарали за повстання проти свого Отця. Сакральний 

топонім пекло згадується три рази як місце, де мешкає Сатана. Диявол та 

Люцифер, імовірно, вжиті як синоніми до онімного стимулу «Сатана». 
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ВИСНОВКИ ДО  РОЗДІЛУ 3 

Рейтинги пошукових запитів в Україні фіксуються з 2008 року. 

Неоднорідність груп пошукових запитів зумовлена декількома факторами. По-

перше, кількість користувачів Інтернету змінювалася, вона зростала, а отже, усе 

більше соціальних та вікових груп долучалося до визначення ОЛ. По-друге, 

змінювався суспільний центр уваги, що завжди є доволі динамічним, увага носіїв 

будь-якої свідомості прикута до найбільш важливих подій та впливових аспектів 

існування. Нижче наведено таблицю (табл. 9), у якій зібрано всі списки рейтингів 

упродовж шести років. 

Таблиця 9 

Категорії запитів в Україні у 2008–2013 роках 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

«Відпочинок у…» + +     

«Свійська тварина року»    +   

«Картинка року»    +   

«Коли?»   +    

«Людина року» + + + + + + 

«Найстрімкіше зростання» + + +    

«Найпопулярніші запити» + + + + + + 

«Подія року»  + + + + + 

«Покупка року»  + + + + + 

«Рецепт року»    + +  

«Серіал року»     + + 

«Спортсмен року»     +  

«Телевізійне шоу року»     + + 

«Український співак року»     +  

«Фільм року»    + + + 

«Хочу змінити...» +      

«Хто такий...» +      

«Чому?»   +  +  

«Що таке...» +  + + + + 
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«Як?»  +  + + + 

 

Зосередимося на рейтингах, які найчастіше виділялися впродовж 2008–2013 

років. Це «Людина року», «Найпопулярніші запити», «Подія року», «Покупка 

року», «Питання "Що таке…"», «Питання "Як?"». 

Протягом п’яти років список «Найпопулярніші запити» був постійною 

рубрикою сервісу Google Zeitgeist. У 2008 році серед перших десяти основних 

пунктів було лише три запити з ключовими словами, які містили власні назви: 

2. Київ / Киев, 6. Nokia, 10. одноклассники. У них актуалізовано такі складові: 

топонімний меметичний онім, який має велике культурне навантаження, фігурує 

у давній мовній традиції, маніфестується в динаміці репродукування; 

хрематонімний меметичний онім, закорінений в культуру анонімності Інтернету, 

що реалізує один з основних принципів – гумор заради гумору; ергонімний 

меметичний онім, у якому втілено прототипову соціальну мережу з усіма її 

позитивними та негативними характеристиками. Водночас соціальна мережа 

Одноклассники у 2008 році посіла друге місце серед тих, що найшвидше 

зростають. У 2009 році було дві ключові власні назви, обидві позначають 

соціальні мережі: на сьомому місці Одноклассники, на десятому – В контакте, 

яка завоювала третє місце і серед тих, що найшвидше зростають. Користувачі 

українського сегмента Інтернету у 2010 році також цікавилися соціальними 

мережами: 3. в контакте, 9. однокласники. Соціальні мережі як новітнє явище, 

сучасний засіб спілкування стають стрижневими в суспільному просторі онімного 

аспекту НМКС українського суспільства. Вони виводять спілкування на новий 

рівень сприйняття себе й свого оточення у світі та реалізують культуру участі, де 

особистісна ідентифікація стає впливовим фактором, може спричинити 

інформаційний каскад та перетворитися на впливову фігуру в суспільному центрі 

ОЛ. Серед найпопулярніших запитів 2010 року з’явилися поштовий сервіс 

7. mail.ru та 5. нокиа, що, імовірно, позначає назву мобільного телефону. У 2011 

році запит vkontakte.ru став першим серед найпопулярніших запитів в Україні, 

однокласcники – на четвертому місці. До найбільш популярних запитів потрапили 
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назви серіалу-сіткому 6. интерны та телевізійного шоу 5. Холостяк, назви 

інтернет-сервісів 3. гугл та 8. ютубе – хибні або жартівливі транслітерації з 

англійської Google (пошукова система) та YouTube (відеохостинг). Топ-запити 

2012 року містять ще більше власних назв, серед них – уже звичні українцям 

9. вконтакте моя страница та 10. odnoklassniki ru. Як і попереднього року, 

представлений серіал 8. Остров ненужных людей. Новим у 2012 році став інтерес 

до розважальних заходів 2. Евро 2012 (чемпіонат Європи з футболу, що 

проводився в Україні та Польщі), 5. Евровидение 2012 (пісенний конурс), 

7. Олимпиада 2012 (літні ігри в Лондоні) та подій соціального життя 4. ЦВК 

(вибори до Верховної Ради), 6. Оксана Макар (жорстокі знущання над дівчиною в 

Миколаєві та її смерть, що викликали обурення всієї країни). 

Категорія «Найпопулярніші запити» українського сегмента Інтернету 

вміщує такі складові: антропонімну (гінеконімну), топонімну (ойконімну), 

ідеонімну (сайтонімну, серіалонімну, телевізіонімну), ергонімну, хрематонімну 

(марконімну), хрононімну.  

У 2013 році категорію «Найпопулярніші запити» повністю склали ключові 

слова, що позначають власні імена: Перші дев’ять дуже тісно пов’язані зі сферою 

шоу-бізнесу, це серіали по телебаченню (1. Сваты 6, 4. Сила повернення додому, 

5. Роксолана великолепный век), з індустрією кіно (2. Фильмы 2013, 7. Форсаж 6, 

9. Железный человек 3), а також розважальні шоу (3. Холостяк 3, 6. Евровидение 

2013, 8. Кличко Поветкин). Пункт восьмий (8. Кличко Поветкин), швидше за все, 

стосується боксерської зустрічі двох спортсменів. Спорт уже давно балансує на 

межі із шоу-бізнесом, отже, ми вважаємо цю категорію розважальною. Останній 

запит (10. Метеорит у Челябинске) є цілком реальною подією, яка відразу стала 

відомою завдяки своїй незвичності. На прикладі цієї події можна простежити, як 

інформація швидко поширюється завдяки Інтернету, як миттєво вона стає 

інтернет-мемом. Відомими меми стають лише на короткий період часу, і вже за 

кілька місяців, найдовше – за рік забуваються більшістю людей. Із 2008 до 2013 

року кількість власних назв у найпопулярніших запитах збільшилася з трьох у 

2008 до всіх пунктів у 2013 році. 
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Список «Людина року» із самого початку орієнтовано на власні назви. 

Кожного року список абсолютно новий, але ми виявили декілька тенденцій. Увагу 

привертають здебільшого люди шоу-бізнесу (актори, співаки, ведучі телевізійних 

шоу, спортсмени) та політики. Поява співаків у рейтингах зумовлена їх творчою 

діяльністю (так, виступ на «Євробаченні 2013» підніс Злату Огневич на четвертий 

рядок рейтингу) або особистим життям. Смерть є частою причиною сплеску 

популярності в Інтернеті багатьох співаків та акторів: у 2009 році – 2. ігор пелих, 

4. майкл джексон, 7. олег янковський, у 2010 – 2. юрий степанов, 3. анна 

самохина, 6. владислав галкин, 8. валентина толкунова, 9. президент польши, 

10. Комаровский, у 2011 – 1. Стив Джобс, у 2012 – 2. Уитни Хьюстон, 3. Марина 

Голуб, 5. Богдан Ступка, 6. Александр Пороховщиков, 9. Анатолий Отраднов, у 

2013 – 3. Андрей Панин, 7. Оксана Хожай. Також у список «Людина року» 

потрапили українські політики (Ю. Тимошенко, А. Яценюк) до 2012 року. Прості 

люди опиняються в рейтингу завдяки скандалам: у 2012 році це були 1. Оксана 

Макар, 4. Pussy Riot, 10. Настя Фоменко. Три позиції – це власні імена людей, які 

пов’язані зі скандалами та викликали широку дискусію не тільки в мережі 

Інтернет, а й у реальному житті, ставши своєрідними ознаками нашого часу. Із 

цих позицій дві можна пов’язати з насильством та смертю: пережиті знущання, 

боротьба за життя в лікарні та смерть Оксани Макар, суд та ув’язнення групи 

Pussy Riot, яка провела панк-молитву. Десята позиція, Настя Фоменко, викликала 

до себе інтерес своїм занадто прозорим вбранням, яке дівчина вибрала собі до 

випускного вечора. Єдиними персонами, які завжди були присутні протягом п’яти 

років у сегменті українського Інтернету, є брати Клички. За винятком 2010 року, в 

інші роки спостерігаємо таку динаміку: 2008 – 4. Кличко, 2009 – 9. володимир і 

віталій кличко, 2011 – 5. Кличко, 2012 – 8. Віталій Кличко, 2013 – 1. Владимир 

Кличко. 

Рейтинг «Подія року» визначався у 2009–2013 роках. У цій рубриці частина 

власних назв є значною з року в рік. Так, у 2009 році дев’ять пунктів містили 

власні назви: 1. євробачення 2009, 2. кубок уєфа, 3. ліга чемпіонів, 4. формула 1, 

6. день святого валентина, 7. «україна має талант», 8. євро 2012, 9. землетрус в 
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італії, 10. день землі. Упродовж 2009 року українців цікавили розважальні 

телевізійні та спортивні шоу, свята. Таку ситуацію спостерігаємо наступного 2010 

року: 1. казантип 2010, 2. євробачення 2010, 3. оскар 2010, 4. лига чемпионов 

2010, 5. выборы 2010, 6. олимпиада 2010 / ванкувер 2010, 7. мисс украина 2010, 

8. Гаити, 9. вступна кампанія 2010. 2011 рік висвітлив цікавість до соціальних 

аспектів життя, увага людей була прикута до подій та скандалів у нашому 

суспільстві та світі: 1. Тимошенко суд, 3. спасибо жителям Донбасса, 4. Ани Лорак 

родила, 5. Япония землетрясение, 6. Ливия Каддафи, 7. Ландик/Мария Коршунова, 

8. открытие Олимпийского, 9. свадьба принца Уильяма. У 2012 році майже 

однакову увагу звертали на соціальні проблеми (3. Оксана Макар, 4. Выборы 

2012, 6. Взрывы в Днепропетровске, 7. МММ 2011, 8. Богдан Ступка умер, 

9. Настя Фоменко, 10. Ярослав Мазурок) та розважальні події (1. Евро 2012, 

2. Евровидение 2012, 5. Олимпиада 2012). 2013 рік також вказує на увагу до 

соціальних та політичних подій: 1. Евровидение 2013, 2. Бой Кличко Поветкин, 

3. Метеорит у Челябинске, 4. Врадиевка, 5. Новый Папа Римский, 6. Уго Чавес 

умер, 7. Сноуден, 9. Євромайдан, 10. Ураган в Одессе. Серед десяти пунктів п’ять 

(5. Новый Папа Римский, 6. Уго Чавес умер, 7. Сноуден, 9. Євромайдан) 

обіймають події в політичному житті нашої країни та світу, два – проблеми 

суспільства (4. Врадиевка, 10. Ураган в Одессе). Упродовж чотирьох років не 

вщухав інтерес українського суспільства до Євробачення, і цей конкурс не 

спускався нижче від другого пункту. 

Категорію «Покупка року» Google Zeitgeist моніторить протягом п’яти 

років. У 2009 році українці цікавилися товарами без вказівки на виробника. У 

2010, 2011 та 2012 роках з’явилися власні назви продукції Apple: 8. iphone 3g, 

4. iphone 4, 4. купить iphone 5 відповідно. 2013 рік містить п’ять власних назв 

1. Lenovo k900, 2. iPhone 5, 4. HTC One, 5. Lenovo a730, 7. Nexus 5. 

У списках «Питання "Як?"» дві власні назви. У 2013 році це 6. Как играть 

Ingress та 9. Как похудела Пугачева. 

Списки рейтингів «Питання "Що таке…"» найбільш незвичні. Серед них 

багато не стільки власних назв, скільки інтернет-сленгу (имхо, бро, swag), що 
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свідчить про своєрідну інформативну функцію Інтернету. У 2008 році дуже багато 

українців цікавилися в Інтернеті, що ж таке Інтернет, цей запит був на десятому 

місці. У 2011 році запитували про 3. прованс, 4. тагил, 7. фейсбук, 8. іpad, у 2013 

– про 2. инстаграм. Усі чотири роки на першому або другому місцях було 

питання Що таке любов. 

У дослідженні, що ставило за мету відстежити, які новини поширюються 

більше – добрі чи погані, автор висловив думку, що «погані новини можуть 

поширюватися більш ефективно тому, що це допомагає людям підготуватися до 

прийдешніх подій краще» (Heath, 1996, с. 82). 

Отже, аналіз запитів в українському сегменті Інтернету вказує на постійну 

популярність братів Кличків, з 2010 року увагу привернуто не тільки до 

розважальних шоу, а й до соціальних та політичних подій. У царині матеріального 

українців цікавить продукція Apple, що, на нашу думку, є загальносвітовим 

трендом. Українці використовують Інтернет також як енциклопедію сучасного 

сленгу та сервіс, який може допомогти порадою. Відсоткова частка власних назв 

різних типів перебуває в межах від 42 до 72%. Найменше було онімних запитів у 

2011 році, найбільше – у 2012. ОЛ впродовж 2008-2013 років актуалізувався 

посередництвом таких складових: антропонімний кластер (32%), топонімний 

кластер (9,6%), хрононімний кластер (11%), хрематонімний кластер (2,5%), 

ідеонімний кластер (40%), теонімний та зоонімний кластери (по 0,2% кожний), 

ергонімний кластер (4,5%). 

Основуючись на деяких даних запитів, ми створили список стимулів-онімів 

для проведення ВАОЕ. Обрані нами антропоніми та топоніми відомі та популярні. 

Асоціативний шлейф багатьох містить меми та відсилки до масової культури. 

Проведений експеримент виявив такі загальні результати: 

1. Стимули-оніми спродукували асоціативний корпус, що містить як 

апелятивні так й онімні констітуенти. 

2. Різновиди асоціатів (парадигматичні, синтагматичні, фонетичні, тематичні 

та ін.) представлено в апелятивному шарі асоціативного тезаурусу. 
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3. Відсоткова частка апелятивної лексики коливається від найменшого 

показника у 61% (ідеонім Мона Ліза) до найбільших у 98% (топонім Львів, 

хрононім Великдень), 97% (космонім Велика Ведмедиця), 94% (космонім 

Чумацький шлях та фітонім Дідо-дуб). Середній показник для апелятивного 

сегменту складає  78%. 

4. Онімна частка асоціатів містить власні назви та меметичну актуалізацію 

духовно-емоційного досвіду. Разом із реалізацією соціальної ідентичності 

інтроспективні інформаційні одиниці виявляють культурну переадресацію, що 

віддзеркалюється в онімному компоненті. Відсоткова частка онімного шару  

варіюється від найнижчих показників у 2 % (вище зазначені топонім Львів та 

хрононім Великдень) до найвищих показників 39 % (ідеонім Мона Ліза), 34% 

(хрематонім Тризуб),  33% (ідеонім Star Wars). Фокус українського ОЛ 

актуалізують антропніми, топоніми, ідеоніми, ергоніми, хрематоніми, хрононіми. 

5.  Меметичність як прояв генеративної здатності культури відображається в 

онімному компоненті асоціативного шлейфу власних назв. Що може вказувати на 

більш промінентне місце ідеонімів та хрематонімів в ОЛ, у той час як такі розряди 

онімної лексики вважаються дещо периферійними в онімному просторі.  

6. Відсоткова частка головних тем СГАОП варіюється від 29 % до 82 %. Чим 

нижче відсоткова частка СГАОП, тим більше вірогідність появи ще одного 

СГАОП. Репертуар промінентних СГАОП реалізується у таких темах: «спорт», 

«стереотипна оцінка», «література», «українство», «позитивний образ», «серіал», 

«столиця», «позитивне сприйняття», «кулінарія», «шоу», «упередженість», 

«яйце», «сім’я», «святкова їжа», «ліс», «антропоморфність», «рослина», «біблійні 

алюзії», «кіт», «вірність», «собака», «телефон», «негатив», «віра», «книга», 

«зміст», «ціле-частина», «імідж», «спілкування», «негативне ставлення», «зірки», 

«чумаки», «ківш», «картина», «загадкова красуня», «фантастика», «символ», «бог 

моря», «почуття», «візуальний образ», «зло», «гріхи». 

7. Результати асоціативного експерименту актуалізають конотативні смислові 

імпульси власних назв, які було зафіксовано в словниках.  

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2
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8. Кожна власна назва локалізується в місті та часі суспільством та є етнічно-

маркованим компонентом, культурним та соціальним артефактом. Онім є 

продуктом цивілізаційного розвитку суспільства, формою відтворення традиції, 

де його інформаційна складова розкривається посередництвом асоціативно-

емоційної рефлексії. 

9. Респондентами експерименту стали молоді люди, які представляють собою 

нову генерацію українців. ВАОЕ зафіксувало реалізацію вже усталених 

культурно-соціальних артефактів та їх новітню культурну переадресацію. 

Культурно маркована система координат ОЛ демонструє прихильність традиції 

та, водночас, актуалізацію нового осмислення. У такий спосіб ВАОЕ фіксує та 

окреслює соціальні та культурні еволюційні поступи онімних інформаційних 

одиниць.   

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E


237 

 

 

4. ІСПАНСЬКИЙ ОНІМНИЙ ЛАНДШАФТ 

 

Інтернет стає основним засобом отримання інформації та спілкування для 

іспанського суспільства, що підтверджує загальносвітову тенденцію зміни 

інформаційного ландшафту, перехід суспільства в нову цифрову епоху, де 

головними факторами стають опосередкована комунікація, швидкість сприйняття, 

кліповість мислення і водночас все ґрунтується на надбаних людством 

універсаліях, культурних та соціальних артефактах. За даними на 2012 рік, 69,8% 

населення Іспанії віком від 16 до 74 років користувалися Мережею хоча б раз 

упродовж останніх трьох місяців, 65% назвали себе постійними користувачами, 

які послуговувалися Інтернетом хоча б раз на тиждень (El 56% de los usuarios de 

Internet en España, 2012). Це вказує на доречність використання статистики 

запитів у Мережі, адже більшість населення використовує Інтернет не тільки як 

розважальний ресурс, а для пошуку роботи, відпочинку, покупок та отримання 

новин. ЗМІ все більше переносять свою діяльність до Всесвітньої мережі, вони 

«перетворюються на головний інструмент для поширення повідомлень, 

покликаних впливати на суспільну свідомість, відбувається процес медіації, 

"створення новин" у медіа» (Голубовська, 2016, с. 293). Медіа, як свідчать дані 

запитів, залишаються потужним засобом формування інформаційного, а отже, й 

ОЛ. 

Під час вивчення природи гумору в меметичному аспекті Ф. Юс (Yus, 

forthcoming) виявив, що в іспанському інтернет-просторі меми не дуже 

відрізняються від їхніх англомовних відповідників. Серед багатьох причин він 

вказує на те, що користувачі послуговуються галереями зображень, які мають 

панкультурний характер. Ще однією причиною можуть бути когнітивні стратегії 

генерування гумору як соціокультурного явища, засновані на сприйнятті 

зображення або текстової форми мему.  
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4.1. 2008 рік 

 

Першим роком, коли було проведено моніторинг уподобань інтернет-

користувачів, був 2008. За твердженням Б. Спольські (Spolsky), теорія досліджень 

лінгвістичного ландшафту розвивається повільно, однак такий підхід до збирання 

інформації є привабливим, адже він дає змогу порівняти аналогічні тренди в 

мовленні (Spolsky, 2009, с. 26). За допомогою сервісу Google Zetgeist ми плануємо 

окреслити іспаномовний ОЛ та визначити основні тенденції його змін. 

Було виокремлено шість категорій (2008 Year-End Google Zeitgeist, 2008), 

серед яких чотири, тобто більше половини, можна назвати онімноорієнтовними, 

бо вони містять лише власні назви та повністю спрямовані на онімний сегмент 

лексики: Serie («Серіали»), Blogs («Блоги»), Ministers («Міністри») та Sporty 

(«Спортивні»). Ми наводимо цифри перед запитами, вони позначають місце, яке 

посів певний запит у списку. 

У категорії Serie серед десяти серіалів – шість англомовного виробництва 

(США) (1. Heroes, 2. Prison Break, 3. Lost, 4. House, 7. Dexter, 10. Anatomia de 

Grey) та чотири іспаномовні (5. Los Hombres de Paco, 6. El Internado, 8. Física o 

Química, 9. Aida), що свідчить про зацікавленість іспаномовних глядачів як 

рідною, так і іншомовною продукцією. 

Блоги охоплюють майже всі сфери життя, що цікавлять сучасного 

користувача інтернет-мережі (1. el blog salmon, 2. blog leopoldo abadia, 3. el blog de 

lobato, 4. el blog de risto mejide, 5. el blog de banyeres, 6. el blog de bibiana aido, 

7. xakata blog, 8. blog de andaya, 9. el blog de trecet, 10. blog de eva se desnuda) (тут і 

далі ми наводимо власні назви з маленької літери, оскільки так їх подає сервіс 

Google Zeitgeist). 

Дещо несподіваною є категорія Ministros («Міністри»), але вона містить 

прізвища лише іспанських політиків: 1. bibiana aido, 2. pedro solbes, 3. maría teresa 

fernández de la vega, 4. celestino corbacho, 5. cristina garmendia, 6. magdalena 

álvarez, 7. bernat aoria, 8. eduardo zaplana, 9. ángel acebes, 10. elena salgado. 
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У категорії Sporty («Спортивні») знаходимо велике розмаїття спортивних 

уподобань: художня гімнастика (2. almudena cid, 6. gervasio deferr), теніс (1. rafael 

nada, 8. roger federer), плавання (4. gemma mengual, 5. michael phelps, 9. david 

meca), баскетбол (3. pau gasol), вело- та мотогонки 10. miguel indurain та 

7. valentino rossi відповідно. 

Інша частина також містить власні назви в списках Emergentes («Ті, що 

найшвидше зростають») та Más Populares («Найпопулярніші»). У першому 

списку лише одна позиція не є власною назвою – 1. fama (що можна перекласти як 

зірки), інші дев’ять стосуються соціальних мереж (2. tuenti, 4. facebook, 5. hi5, 

6. fotolog, 7. myspace, 9. badoo) та онлайн-сервісів (3. сintube, 8. youtube, 10. loquo). 

Другий рейтинг містить три позиції, які не є власними назвами: 2. juegos, 8. 

videos, 9. you. Інші сім є власними назвами спортивних сайтів (4. marca, 10. as), 

соціальних мереж (6. tuenti), онлайн-сервісів (1. youtube, 3. hotmail, 5. juegos 

juegos, 7. yahoo). 

Отже, аналіз ЛЛ Інтернету свідчить, що більшість пошукових запитів – це 

власні назви, які складають 94%. Спираючись на ці дані, можна стверджувати, що 

ЛЛ іспаномовного Інтернету у 2008 році був здебільшого онімним. 

 

 

4.2. 2009 рік 

 

Сервіс (Sánchez, 2009) виокремлює вісім категорій для пошуку з Іспанії: 

Emergentes («Ті, що найшвидше зростають»), Más Populares («Найпопулярніші»), 

Ministros («Міністри»), Series TV («Серіали на ТБ»), Blogs («Блоги»), Cantantes 

(«Співаки/співачки»), Festivales («Свята»), Obras de Teatro («Театральні 

постанови»). Шість із них сконцентровано тільки на власних назвах (Ministros, 

Series TV, Blog, Cantantes, Festivales, Obras de Teatro), вони містять оніми на 

позначення людей, проміжків часу, витворів мистецтва та назв сайтів, блогів, 

тобто саме вони відображають ОЛ. 
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Категорія Ministros («Міністри») містить список представників іспанської 

політичної арени: 1. elena salgado, 2. trinidad jiménez, 3. pepe blanco, 4. bibiana 

aido, 5. leire pajín, 6. manuel chavez, 7. ángeles gonzález sinde, 8. mariano fernández 

bermejo, 9. celestino corbacho, 10. pedro solbes. 

Група Series TV («Серіали на ТБ») вказує на серіали та шоу, інформацію 

про яких найчастіше шукали іспаномовні користувачі у 2009 році. Серед десяти 

позицій шість належать виробництву США, чотири – іспанські, які перебувають 

на третьому, четвертому, шостому та десятому місцях: 3. Física o Química, 4. Doña 

Barbara, 6. Doctor Mateo, 10. La Señora, що свідчить про високий інтерес до 

власної серіальної продукції та здатність конкурувати з визнаним лідером у цій 

галузі. Інші шість 1. Perdidos («Загублені»), 2. Anatomia de Grey («Анатомія 

Грей»), 5. Los Sopranos («Клан Сопрано»), 7. Gossip Girl («Пліткарка»), 8. Entre 

Fantasmas («Та, що говорить із привидами»), 9. The Wire («Дроти») є відомими не 

тільки в США та Іспанії, а й у всьому світі. 

Розділ Blogs («Блоги») містить дефініцію blog і власну назву відповідного 

блогу. Найчастіше іспанці шукали 1. blog de Kiko, що відображає погляд відомого 

телеведучого на події в шоу-бізнесі. Другим за популярністю є 2. blog de Anda ya, 

що концентрується на гумористичному дискурсі. Третій за запитами – 3. blog de 

Lost, який, імовірно, є інтернет-щоденником про відомий серіал Lost (Загублені), 

тут бачимо кореляцію між найбільш популярним серіалом та пошуком інформації 

про нього й обговоренням. Четвертий запит, 4. blog de Howarts, належить до 

уявного світу магії Гаррі Поттера. П’ятим за відвідуваністю у 2009 році став 

5. blog Salmón, що є дайджестом економічного, фінансового та підприємницького 

життя країни. Шостий у рейтингу – 6. blog de Daimiel. Це блог, який показує 

життя дикої природи в заповідниках «Даім’єль» та «Кабаньєрос» на територіях 

Кастилії-Ла-Манчі. Сьомий за відвідуваністю, 7. blog de Mercedes Milá, веде 

відома журналістка та телеведуча. Аналогічним є блог за восьмим запитом, 8. blog 

de Mario Conde. Він належить юристу та підприємцю, якого було ув’язнено за 

відмивання коштів, наразі він став популярним як письменник. Дев’яте місце – у 

9. blog de fama a bailar, це – телевізійне шоу, де переможець має навчитися 
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танцювати. На десятій сходинці – 10. blog de Antonio Lobato, блог телеведучого та 

коментатора «Формули 1». 

Наступна категорія Cantantes («Співаки/співачки») також повністю 

орієнтована на власні назви, які є сценічними псевдонімами або реальними 

іменами виконавців. Серед десяти найвідоміших запитів двоє – зі сфери 

британського шоу-бізнесу, п’яту сходинку завоювала переможниця шоу Britain’s 

Got Talent 5. Susan Boyle, десяту – 10. Alesha Dixon, співачка та суддя шоу «Танці з 

зірками». Дев’яте місце посідає 9. Anastasia, що, ймовірно, позначає співачку зі 

США. Інші сім учасників рейтингу є відомими в Іспанії іспаномовними 

виконавцями, 1. Bebe, 2. Vega, 6. Lorca, 7. Zahara, 8. Alaska. Третє місце вказує на 

3. Pitbull, співака та продюсера з кубинським корінням. Четверте місце за 

популярністю – в акторки та співачки 4. Mari Trini, яка померла у 2009 році, з чим 

ми й пов’язуємо активність запитів у Мережі. 

Категорія Festivales містить такі події: 1. Festival de sitges, Каталонський 

міжнародний фестиваль фантастичного кіно, що проходить з 1967 року у 

м. Сіджас; 2. Festival de cannes, Міжнародний каннський фестиваль; 3. Festival do 

norte, фестиваль сучасної поп, електронної музики, року та інді; 4. Matinee summer 

festival, літній фестиваль відпочинку в Барселоні; 5. FIB, Festival Internacional de 

Benicàssim, міжнародний фестиваль у Бенікасімі, присвячений музиці; 6. Azkena 

rock festival, один із найвідоміших рок-фестивалів Іспанії; 7. Festival de los 

monegros, фестиваль електронної музики в напівпустелі Монегрос; 8. Festival de 

eurovision, «Євробачення»; 9. Festival jardins de cap roig, фестиваль музики на 

мисі Руїг, у садах Калелья-де-Палафружель; 10. Festival de ortigueira, фестиваль 

фолк-музики у м. Ортігейра, що фокусується на кельтських мотивах. 

Рейтинг Obras de teatro («Театральні постанови») за 2009 рік містить і 

сучасні, і класичні вистави. Серед новітніх вистав багато таких, що побачили світ 

у 2005–2009 роках. 2. Un dios salvaje на другому місці є іспаномовною адаптацією 

п’єси французької письменниці Я. Рези. 3. Mi primera vez на третьому місці за 

популярністю запитів є варіантом англомовної вистави К. Дейвенпорта «Мій 

перший раз» (My First Time) про персональний досвід людей. 6. Espinete no existe 
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(«Еспінете не існує») є шостою виставою за популярністю, її автор – іспанський 

комік та телеведучий Е. Альдан (Eduardo Aldán), Еспінете – головний герой 

іспаномовної версії дитячого шоу «Вулиця Сезам». Сьома в списку – 7. Toc toc – 

постанова французького драматурга Л. Бафі про пацієнтів психолога з обсесивно-

компульсивним розладом. Дев’ята позиція виглядає як 9. Sexos, що, на нашу 

думку, є скороченою версією назви комедійної постанови La Guerra de los sexos. 

На десятому місці – 10. El pisito («Маленька квартира»), театральна версія 

культової класики кіно 1950-х. Далі в списку – чотири пункти класичних 

театральних постанов: першим за популярністю у 2009 році був 1. Hamlet 

Шекспіра, четвертим – 4. El enfermo imaginario («Удаваний хворий») Мольєра, 

п’ятою – 5. Fedra («Федра») Расіна, останньою, восьмою – 8. Romeo y Julieta 

(«Ромео та Джульєтта») Шекспіра. 

Дві останні категорії зазвичай містять і власні, і загальні назви. Однак у 

2009 році до категорії Emergentes («Ті, що найшвидше зростають») увійшли лише 

власні назви: соціальні мережі (1. facebook, 3. taringa, 5. tuenti), сайти для 

перегляду програм онлайн (2. series yonkis, 10. antena 3 videos), послуги онлайн 

(4. traductor de google, 6. megaupload), співачка (7. lady gaga), телешоу 

(8. malviviendo), програма (9. windows 7). 

У категорії Más Populares («Найпопулярніші») лише одна загальна назва, 

10. traductor (перекладач). Інші оніми здебільшого пов’язані з електронними 

послугами: соціальні мережі (1. tuenti, 2. youtube, 3. facebook), електронна пошта 

(4. hotmail, 8. gmail), спортивні сайти (5. marca, 6. as), пошукові системи (7. yahoo, 

9. msn). 

У 2009 році онімна складова запитів досягла 99%. 

 

 

4.3. 2010 рік 

 

Сервіс у 2010 році (Zeitgeist 2010: Lo que el mundo buscó, 2010 ) виокремив 

десять категорій: Los más populares («Найбільш популярні»), Páginas emergentes 
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(«Сторінки, які зростають»), Nombres emergentes («Імена, які зростають»), 

Economía («Економіка»), Inmobiliario («Нерухомість»), Social («Соціальне»), 

Salud («Здоров’я»), Deportes («Спорт»), Noticias más buscadas («Найбільш 

популярні новини»), Noticias Emergentes («Новини, які найшвидше зростають»). 

У відділу Los más populares («Найбільш популярні») дев’ять позицій 

представлено власними назвами. Зокрема, першу позицію займає всесвітня 

соціальна мережа 1. Facebook, другу позицію – її іспанський відповідник 2. Tuenti, 

третю – онлайн-відеосервіс 3. YouTube. 4. Hotmail – на четвертій сходинці, це 

безкоштовна електронна пошта. За ним – 5. Marca, сайт щоденної іспанської 

спортивної газети, далі – сайт 6. Juegosjuegos, що дає змогу придбати казуальні 

ігри на будь-який смак. Пошукова система 7. Google була у 2010 році сьомою за 

популярністю. За нею йде пошукова система 9. Yahoo. Десятим за відвідуваністю 

був спортивний сайт 10. As. Єдиною не власною назвою серед найбільш 

популярних сайтів іспаномовного сегмента Інтернету був восьмий запит 

рейтингу: 8. vídeos. 

Наступна категорія Páginas emergentes («Сторінки, які зростають»). У ній 

всі пункти містять оніми або самі є власними назвами. Першим пунктом у списку 

у 2010 році була гра-симулятор 1. Farmerama, яку у 2009 році було визнано 

асоціацією БАФТА найкращою грою для соціальних мереж. Другим є запит 

2. Gmail correo electronico (Gmail електронна пошта), Gmail – це безкоштовна 

послуга електронного листування. Третім є ще один сервіс інтернет-пошти 

Hotmail: 3. Hotmail iniciar sesión (Hotmail розпочати сесію). Четвертим за 

популярністю став сайт відомої спортивної газети 4. Marca.es, він не тільки 

найбільш швидко зростаючий, а найбільш популярний у межах Іспанії у 2010 

році. Мережа мікроблогів 5. Twitter, де повідомлення містять тільки 140 символів, 

стала п’ятою за темпами зростання. На шостій сходинці перебуває 6. La gazeta – 

оновлена газета, яка висвітлює не тільки фінансові теми, а й загальні для Іспанії. 

Сьомий запит, 7. Antena3 series, містить назву відомого іспаномовного каналу 

телебачення Antena3, який транслюється не тільки в Іспанії, а й у Латинській 

Америці. Саме він транслює популярні телесеріали, які можна побачити в інших 
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рейтингах Google Zeitgeist, зокрема Física o Química, який був третім за 

популярністю у 2009 році. Ще одна гра, 8. club penguin, була восьмою серед 

найпоширеніших запитів у 2010 році, її цільовою аудиторією вказано дітей від 6 

до 14 років, які мали доглядати за своїм персонажем-пінгвіном. Браузер із 

відкритим кодом, 9. Google Chrome, був на дев’ятій сходинці списку. Останнім, 

десятим, став запит 10. Telefonica.net correo, де Telefonica.net – це 

телекомунікаційна компанія, якій належить домінуюча частка на іспанському 

ринку. 

Nombres emergentes («Імена, які зростають») містить тільки власні назви, 

антропоніми. Серед них вісім так чи інакше пов’язані із шоу-бізнесом, спортом, 

який ми також вважаємо різновидом розваг. Група акторів: на першій сходинці 

рейтингу у 2010 була 1. Paula Prendes, актриса, телеведуча, п’ятою за 

популярністю є 5. Norma Ruíz, актриса серіалів та кіно. Також фігурує декілька 

персон, пов’язаних зі сферою спорту: друга сходинка 2. Paco González, 

спортивний журналіст, третя 3. Sara Carbonero, телеведуча футбольних програм 

та коментаторка мундіалей. Десятою є 10. Cristina Carbonero, публічна персона, 

яку пов’язували з популярною ведучою Sara Carbonero. Далі ми виокремили 

групу, що стосується музики: четвертим пунктом рейтингу є 4. Justin Bieber, 

співак, шостим – 6. David Guetta, ді-джей, автор композицій електронної музики, 

дев’ятим – 9. Ricky Martin, співак, інтерес до якого ми пояснюємо подіями його 

приватного життя та публікацією автобіографії. Два запити, які, швидше за все, не 

мають стосунку до сучасного шоу-бізнесу, – це шостий за популярністю запит 

6. Miguel Hernández, іспанський поет та драматург, у 2010 році святкували 

сторіччя від дня його народження, та восьмий пункт рейтингу 8. Nelson Mandela, 

інтерес до якого викликаний смертю політичного діяча. 

Economía («Економіка») містить шість власних назв. Першу сходинку 

рейтингу займає шведська меблева компанія 1. Ikea, другу – аналогічний запит 

2. catálogo Ikea, третю – система 3. Paypal, сьому – онлайн-сервіс реклами 

7. Adwords, що ґрунтується на ключових словах, дев’яту – марка японської 

офісної техніки 9. Ricoh, десяту – нідерландська компанія, яка займається 
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маркетингом для малих та мікропідприємств 10. Vistaprint. Чотири позиції, 

4. marketing (маркетинг), 5. publicidad (реклама), 6. iva (податок на додану 

вартість, ПДВ), 8. recursos humanos (управління персоналом), не містять власних 

назв. 

Наступна категорія Salud («Здоров’я») майже повністю складається із 

загальних назв. На нашу думку, такі запити свідчать про ставлення до Інтернету 

як до довідника із захворювань та психічних станів. Дев’ять із десяти запитів 

прямо вказують на це: 1. corazón (серце), 2. ansiedad (тривога), 3. colesterol 

(холестерол), 4. seguridad social (соціальне забезпечення), 5. diabetes (діабет), 

6. remedios caseros (домашні засоби), 8. herpes (герпес), 9. cita previa (попереднє 

призначення), 10. farmacia (аптека). Єдина власна назва – це сьомий пункт списку 

7. Asco de vida, що є назвою сайту, де можна поділитися огидною історією зі свого 

життя. 

Розділ Deportes («Спорт») містить вісім власних назв та дві загальні. Усі 

вони пов’язані з футболом та автоперегонами. Загальні назви посідають першу 

(1. futbol) сходинку рейтингу та восьму (8. sport). Другим та шостим запитами за 

популярністю були сайти спортивних газет 2. Marca та 6. As. Третій, четвертий, 

п’ятий та сьомий запити пов’язані з футболом: 3. Mundial (Чемпіонат світу з 

футболу), 4. Comunio (відеогра, де можна створювати власні футбольні клуби та 

змагатися з іншими учасниками), 5. Real Madrid (футбольний клуб), 7. Barcelona 

(футбольний клуб). Дев’ятий запит, 9. F1, вказує на велику популярність серед 

іспанської аудиторії автоперегонів «Формула-1». Останній, десятий, запит 

10. Decathlon називає французьку марку спортивних товарів. 

У соціальній сфері іспанське суспільство у 2010 році зосередилось на освіті, 

пошуку інформації про державні документи та питаннях приватного життя. 

Освіту представлено в першій (1. educacion – освіта), четвертій (4. UNED – 

Національний університет дистанційної освіти), п’ятій (5. becas – стипендії) та 

десятій (10. UCM – Мадридський університет Комплутенсе) категоріях. До 

підтеми приватного життя ми зарахували такі категорії: другу (2. Mujeres y 

hombres – ігрове шоу для тих, хто шукає свою другу половинку) та шосту 



246 

 

(6. hacienda – асьєнда). Третя група, що відображає дані про державні документи, 

представлена четвертою (4. Agencia Tributaria – Агенція податків Іспанії), сьомою 

(7. cita previa dni – призначення ідентифікаційного документа), восьмою 

(8. catastro – кадастр) та дев’ятою (9. BOE – офіційний державний бюлетень) 

категоріями. Запити в суспільному полі у 2010 році склали назви університетів 

(UCM, UNED), телевізійне шоу (Mujeres y hombres) та державні структури 

(Agencia Tributaria, BOE). 

Серед новин, що були найбільш популярними, Noticias más buscadas, 

загальних назв взагалі немає. Усі десять сходинок належать власним назвам, 

отже, вони є певними орієнтирами під час пошуку новин. Серед новин – теми про 

землетруси на Гаїті (6. Haiti) та Чилі (7. Chile), це шостий та сьомий пункти 

відповідно. Інформація щодо подій у Мадриді (1. Madrid) та Іспанії (3. España) 

була першим та третім пунктами у 2010 році. Спортивні інтереси відображають 

футбольні клуби «Реал Мадрид» (2. Real madrid) і «Барселона» (4. Barcelona) на 

другій та четвертій сходинці та персони Алонсо (5. Alonso – автогонщик, 

дворазовий чемпіон світу у «Формулі 1») і Надаль (8. Nadal, 2010 рік – його 

найкращий сезон, за словами самого спортсмена) на п’ятій та восьмій сходинках. 

Дев’ятий (9. Tuenti) та десятий (10. Marsans) пункти можна зарахувати до 

суспільного життя, адже вони є запитом про соціальну мережу та консорціум у 

сфері туристичного бізнесу, його філії розташовані в Іспанії, Франції, Італії, 

Аргентині, Бразилії, Мексиці, Венесуелі. 

Серед пошукової категорії Inmobiliario («Нерухомість») – три власні назви. 

Ці назви позначають сайти оголошень про оренду, купівлю та продаж 

нерухомості, їх можна побачити на четвертій (4. Idealista), п’ятій (5. Fotocasa) та 

шостій (6. Loquo) сходинках рейтингу запитів. Сьома позиція (7. alquiler Madrid – 

оренда Мадрид) містить назву міста Мадрид, що, на нашу думку, є цілком 

природно, адже Мадрид – це столиця та один із найвизначніших туристичних 

центрів Іспанії. Усі інші позиції є загальними назвами: 1. alquiler (прокат, оренда), 

2. pisos (квартири), 3. pisos alquiler (оренда квартир), 8. casa en venta (будинок на 

продаж), 9. venta de pisos (продаж квартир), 10. venta de casas (продаж будинків). 
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Остання, десята, категорія називається Noticias emergentes («Новини, що 

найшвидше зростають»). Серед них половина пов’язана зі сферою футболу: третя 

позиція – 3. Tomás Gómez, гравець у футбол у США; шоста – 6. Mourinho, 

португальський тренер, який у 2010 році став тренером футбольного клубу «Реал 

Мадрид»; сьома – 7. Atlético de Madrid, футбольний клуб, восьма – 8. Manolo 

Lama, радіоведучий та коментатор футбольних матчів, десята – 10. Pep Guardiola, 

колишній каталонський футболіст, нині тренер. Далі ми виокремили події 

соціальної сфери. Першою найвизначнішою подією став випуск планшету 1. iPad 

у 2010 році. Другою за важливістю виявилася Зимова Олімпіада у Ванкувері, 

2. Vancouver 2010. Четвертою – відставка міністра охорони здоров’я й соціального 

розвитку Тринідад Хіменес (4. Trinidad Jiménez). П’ятою – переслідування 

Балтасара Гарсона (5. Baltasar Garzón), іспанського судді, який виніс вирок 

А. Піночету та намагався розслідувати злочини режиму Ф. Франка. Дев’ятою – 

фінансова криза 2010 року у Греції (9. Grecia). 

Згідно з даними сервісу Google Zeitgest, у 2010 році інтернет-користувачі 

іспанського сегмента найчастіше використовували власні назви для пошуку 

інформації в Мережі, ніж загальні, відсоткова частка онімів склала 73% від усіх 

запитів. Промінентною темою ОЛ став футбол, розваги (іспаномовні, міжнародні) 

та освіта. 

 

 

4.4. 2011 рік 

 

2011 рік у сервісі відображено також у 10 категоріях (Pérez, 2011): Palabras 

más buscadas («Слова, що шукають найбільше»), Búsquedas con mayor 

crecimiento («Ті, що найшвидше зростають»), Las noticias más buscadas en Google 

Noticias («Новини, що шукають найбільше в Гугл Новинах»), Personajes con 

mayor crecimiento («Люди, які найшвидше зростають»), Lo más buscado para 

comprar («Покупка»), El entretenimiento más buscado («Розваги»), La comida y 

bebida más buscadas («Їжа та напої»), Palabras de Fútbol más buscadas 



248 

 

(«Футбол»), Los destinos de viajes más buscados («Місця та подорожі»), 

Operaciones de estética más buscadas («Пластичні операції»). 

Перша категорія Palabras más buscadas («Слова, що шукають найбільше») 

містить вісім власних назв та дві загальні, у останніх сьома позиція (7. juegos – 

ігри) та десята (10. traductor – перекладач). Поміж інших власних назв можна 

побачити пов’язані зі спортивною тематикою: на п’ятому місці сайт спортивної 

газети 5. Marca, на сьомому – аналогічний сайт 7. As. Соціальні мережі 

1. Facebook та 2. Tuenti опинилися відповідно на першій та другій позиціях, до 

них ми можемо додати і третю позицію сервісу 3. YouTube, який нині 

розглядається не тільки як відеохостинг, а й як соціальна мережа. Четвертою за 

популярністю стала послуга електронної пошти 4. Hotmail, шостою – 6. Google, 

дев’ятою – власна назва сайту з прогнозами погоди 9. Tiempo. 

Такими, що найшвидше зростають (Búsquedas con mayor crecimiento), у 

2011 році виявилися власні назви. Серед них можна виокремити групу, що 

позначає розваги, зокрема, на третій позиції шоу 3. Atrapa un millón (іспанський 

варіант програми міжнародного формату «Хто хоче стати мільйонером?»), на 

шостій – всесвітньо відомий серіал «Гра престолів», 6. Juego de Tronos, на восьмій 

– також шоу світового рівня «Останній герой», який в іспанській версії має назву 

8. Supervivientes 2011, на дев’ятій – постапокаліптичний серіал 9. El Barco 

(«Корабель»). Багато пунктів можна схарактеризувати як ставлення в соціальній 

сфері, де другий пункт вказує на популярність банку, 2. Bankia, четвертий – 

месенджеру 4. Whatsapp, п’ятий – дієти 5. Dieta Dukan, сьомий – нового телефону 

та водночас культової речі 7. Iphone5. Перший та десятий пункти пов’язані з 

політичним життям: 1. Elecciones 2011 та 10. Gadafi. 

Серед новин, які викликали найбільший розголос (Las noticias más buscadas 

en Google Noticias), у 2011 році, ми бачимо політичні події, землетруси та 

кримінальні злочини. Першу групу представлено запитами 2. Libia (Лівія), 

3. Nueva Rumasa (покупка одного з найбільших іспанських холдингів), 7. Gadafi 

(Каддафі), 8. Democracia Real Ya (політична громадянська кампанія) та 

9. Elecciones municipales 2011 (муніципальні вибори). Друга група фокусується на 
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землетрусі в Японії, внаслідок якого стався вибух на АЕС «Фукусіма»: 4. Japón 

(Японія), 6. Fukushima (Фукусіма), 7. terremoto (землетрус). Остання група з 

кримінальною тематикою містить два пункти, що привернули суспільну увагу: 

1. Ortega Cano (відомий тореадор став винуватцем ДТП і спричинив смерть 

потерпілої людини) та 5. Marta del Castillo (жертва вбивства). Серед десяти 

позицій тільки одна не є власною назвою. 

Категорія Personajes con mayor crecimiento («Люди, які найшвидше 

зростають») повністю зосереджується на персонах, які привернули до себе 

найбільшу увагу суспільства, тож природно побачити тут тільки власні назви і 

здебільшого антропоніми. Дев’ять із десяти позицій посідають представники шоу-

бізнесу. Єдина позиція, яка його не стосується, але найпопулярніша за запитами в 

2011 році, – у політика 1. Gadafi (Кадафі). Інші персони посіли такі позиції: 

2. Pablo Alboran (іспанський співак, альбом року RTVE), 3. Amy Winehouse 

(смерть англійської співачки), 4. Jennifer López (американська співачка, у 2011 

році стала найкрасивішою жінкою за версією People), 5. Paula Echevarría 

(найкраща актриса ATV Awards та Zapping Awards), 6. Malena Costa (іспанська 

топ-модель), 7. Justin Bieber (американський співак, його пісню переглянула 

найбільша кількість людей в YouTube), 8. Selena Gómez (американська співачка, 

мала стосунки з Justin Bieber), 9. Andy y Lucas (іспанський поп-дует), 10. Shakira 

(колумбійська співачка, мала роман із футболістом, що, на нашу думку, стало 

причиною її популярності). 

У 2011 році іспанські користувачі визначили десять позицій у категорії Lo 

más buscado para comprar («Покупка»), однак єдиною власною назвою у ній 

виявився 1. Ipod (Айпод), хоча й найчастотнішим запитом. Інші запити були 

такими: 2. Cámaras Digitales (цифрові фотоапарати), 3. Televisor (телевізор), 

4. Consolas de juegos (ігрові консолі), 5. Impresoras (принтери), 6. Frigoríficos 

(холодильники), 7. Máquina de coser (швейна машина), 8. Aire acondicionado 

portátil (портативний кондиціонер), 9. Aspiradora (пилосос), 10. Barbacoa 

(барбекю). 
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У категорії El entretenimiento más buscado («Розваги») ми виокремили 

групи, які містять власні назви програм, персон, серіалів. Перша група вміщує сім 

пунктів: 1. Operación Triunfo 2011 (пісенне реаліті-шоу), 3. Eurovisión 2011 

(«Євробачення 2011»), 4. Supervivientes 2011 (див. вище), 6. Otra movida (ток-

шоу), 8. Acorralados (реаліті-шоу на фермі), 9. La Sexta F1 («Формула 1»), 

10. Sálvame en directo (ток-шоу). Єдиним пунктом цієї групи на позначення 

персони є сьомий пункт 7. Shakira y Piqué, що вказує на інтерес до стосунків між 

популярною співачкою та футболістом. Група із серіалами долучає дві 

теленовели: це друга позиція 2. Soy tu dueña (мексиканська мелодрама) та п’ята 

5. Bandolera Antena 3 (іспанська теленовела). 

Дві власні назви в групі La comida y bebida más buscadas («Їжа та напої») 

посідають перше та друге місця в рейтингу пошуків у 2011 році. Перше – 

1. Recetas Dukan, що вказує на популярну дієту Дюкан, та друге – 2. Hamburguesa 

Nostra, мережа закладів швидкого харчування. Інші є пошуком різновидів 

рецептів: 3. Helado Sundae (морозиво), 4. Risotto de setas (ризотто з грибами), 

5. Magdalenas caseras (домашні кекси), 6. Tarta tres chocolates (торт із трьома 

видами шоколаду), 7. Bizcocho de yogur (йогуртовий торт), 8. Receta gazpacho 

(рецепт гаспачо), 9. Espaguetis (спагеті), 10. Costillas al horno (запечені ребра). 

Категорія Palabras de Fútbol más buscadas («Футбол») містить власні назви 

футбольних подій та персон, що розділилися нарівно. Персони є футболістами, 

увагу для яких привертали події не тільки спортивного життя, а й приватного, їх 

імена знаходимо на третьому (3. Eric Abidal), четвертому (4. Neymar), п’ятому 

(5. Nuri Sahin), шостому (6. Thiago Alcantara) та восьмому (8. Ezequiel Garay) 

місцях. Інші п’ять власних назв визначають події, є хрононімами. Зокрема, перше 

(1. Final Champions 2011 – фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА), друге 

(2. Pichichi liga BBVA – Трофей Пічічі, який присуджує спортивна газета Marca), 

сьоме (7. Eurocopa 2012 – Євро 2012), дев’яте (9. Resultado Segunda B – чемпіонат 

Іспанії з футболу «Сегунда Б», третій за значущістю футбольний чемпіонат) та 

десяте (10. Liga Adelante – «Сегунда Дівізьон», друга за значущістю футбольна 
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ліга Іспанії) місця визначають футбольні події світового та національного 

масштабів. 

Рейтинг Los destinos de viajes más buscados («Місця та подорожі») 

характеризує смаки та побажання стилю відпочинку іспаномовних користувачів 

Інтернету. Він містить лише власні назви, топоніми, отже, ми вважаємо за 

доречне виокремити види. Дуже популярні острови: 1. Maui beach (Гаваї), 4. Islas 

Fiyi (Острови Фіджі), 5. Islas Bermudas (Бермудські острови), 6. Honolulu (острів 

архіпелагу Гаваї), 7. Islas Caiman (Кайманові острови), 8. Las Bahamas (Багамські 

острови), 9. Isla de Pascua (Острів Пасхи), що складають сім із десяти пунктів 

рейтингу. Інші три локації розташовані на континентах: 2. Gante (Гент у Бельгії), 

3. Eurodisney («Діснейленд» біля міста Париж), 10. Panamá (Панама). 

Десята категорія 2011 року – це Operaciones de estética más buscadas 

(«Пластичні операції»). Ця категорія містить дві власні назви, ергоніми, які 

посідають дев’яте (9. Dermoestética – холдинг косметичної хірургії) та десяте 

(10. Clínica Quirón Valencia – клініка пластичної хірургії) місця. Інші вісім 

сходинок позначають операції та процедури, які найчастіше шукали користувачі: 

1. Cirugía estética (косметична хірургія), 2. Liposucción (ліпосакція), 3. Aumento de 

Pecho (збільшення грудей), 4. Botox (ботокс), 5. Rinoplastia (ринопластика), 

6. Lipoescultura (ліпоскульптура), 7. Ácido Hialurónico (гіалуронова кислота), 

8. Cavitación (кавітація). Наведені запити популярні серед жінок багатьох країн 

світу, і вони вказують на світові тренди. 

Онімний компонент усіх запитів 2011 року сягає 71%. Цього року іспанське 

суспільство цікавили теленовели та шоу, футбольні події, соціальні мережі, зірки 

шоу-бізнесу та подорожі. 

 

 

4.5. 2012 рік 

 

У 2012 році сервіс Google Zeitgeist (Gómez, 2012) виокремив дев’ятнадцять 

категорій найбільш популярних запитів іспанської інтернет-мережі. Серед них є 
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спортивні категорії: Deportistas olímpicos españoles («Іспанські олімпійці»), 

Equipos de fútbol («Футбольні команди»), Deportistas («Найпопулярніші 

спортсмени»). Також ми виокремили туристичні категорії: Lugares más buscados 

en Google Maps («Місця на Google Maps»), Lugares turísticos con mayor 

crecimiento («Туристичні місця»), Ciudades más buscadas en Google Maps («Міста 

на Google Maps»). Наступну категорію можна назвати «Розваги», вона охоплює 

«Книги» (Libros), «Телепередачі» (Programas de televisión), «Фільми» (Películas), 

«Пісні» (Canciones con mayor crecimiento), «Модні марки одягу» (Marcas de ropa) 

та «Зображення» (Imágenes con mayor crecimiento). До тем, які відображають 

стиль суспільного життя, на нашу думку, варто зарахувати: «Такі, що швидше 

зростають» (Búsquedas con mayor crecimiento), «Люди, які найшвидше 

зростають» (Personajes con mayor crecimiento), «Хештеги» (Hashtags), 

«Застосунки» (Aplicaciones), «Що таке» («¿Qué es…?»), «Як» («¿Cómo…?»). 

Окремо виділено категорію про політиків (Políticos), однак за бажанням її теж 

можна зарахувати до сфери суспільного життя. 

У категорії Deportistas («Найпопулярніші спортсмени») 2012 року 

превалюють футболісти (вісім позицій із дев’яти). Лише на сьомій позиції – ім’я 

гравця в баскетбол 7. Ricky Rubio. Інші дев’ять – це імена або псевдоніми 

професійних гравців у футбол та тренерів: 1. Sergio Ramos, 2. Fernando Torres, 

3. Gerard Piqué, 4. Mourinho, 5. Iniesta, 6. Pep Guardiola, 8. Tito Vilanova, 9. Iker 

Casillas. У 2012 році в цій категорії було тільки дев’ять позицій, адже на десяту 

потрапив співак Курт Кобейн, що було пояснено помилкою. 

Найбільше у 2012 році іспанці цікавилися новинами своїх футбольних 

клубів: 1. Sevilla FC, 2. Barcelona FC, 3. Valencia FC, 4. Real Zaragoza FC, 5. Rayo 

Vallecano, 6. Granada CF, 7. Real Sociedad, 9. Real Valladolid CF, 10. Real Madrid 

CF. Єдиною англомовною власною назвою в категорії Equipos de fútbol 

(Футбольні команди) була «Челсі» (8. Chelsea). 

Новою у 2012 році стала категорія Deportistas olímpicos españoles 

(«Іспанські олімпійці»), яку не виокремлювали в попередні роки. Серед імен 

спортсменів три пов’язані з баскетболом: 2. Pau Gasol, 3. Rudy Fernández, 6. Juan 
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Carlos Navarro, три – з плаванням: 1. Mireia Belmonte, 4. Anna Tarrés, 7. Andrea 

Fuentes. Інші четверо спортсменів займаються іншими видами спорту: 

веслуванням на байдарках та каное – 5. David Cal, віндсерфінгом – 8. Marina 

Alabau, вільною боротьбою – 9. Maider Unda, футболом – 10. Álvaro Domínguez. 

Список Ciudades más buscadas en Google Maps («Міста на Google Maps») 

вказує на топоніми, розміщені в межах Іспанії: 1. Madrid, 2. Barcelona, 3. Valencia, 

4. Sevilla, 5. Málaga, 6. Granada, 7. Alicante, 8. Bilbao, 9. Zaragoza, 10. Benidorm. 

Серед місць, які шукали іспанці на мапах у 2012 році (Lugares más buscados 

en Google Maps), є чотири власні назви, три з яких – це назви мереж 

супермаркетів (4. Mercadona, 6. Carrefour, 9. El Corte Inglés) і одна – мережі 

спортивних товарів (7. Decathlon). Інші є просто назвами місць на мапі: 1. hotel 

(готель), 2. camping (кемпінг), 3. parking (паркінг), 5. restaurantes (ресторани), 

8. gasolinera (заправка), 10. farmacia (аптека). 

Серед туристичних маршрутів (Lugares turísticos con mayor crecimiento) 

2012 року найпопулярнішими були запити міст та країн Європи (1. Londres, 

2. París, 5. Barcelona, 8. Berlin, 10. Madrid), Близького Сходу (6. Turquía, 7. Israel), 

Північної Америки (3. México, 4. San Francisco, 9. Los Ángeles). Імовірно, інші 

напрямки не настільки популярні. 

Щороку Google Zeitgeist виокремлює категорію із запитами, які найшвидше 

зростають. Не був винятком і 2012 рік. Серед десяти запитів списку Búsquedas 

con mayor crecimiento вісім є власними назвами. Єдине, що їх поєднує, – це 

швидкість зростання, тобто саме вони стали найбільш популярними у 2012 році. 

Зокрема, бачимо банківські послуги (1. Bankia), телевізійне шоу (4. Gran Hermano 

12+1), фільм (5. Lo imposible), відеогру (6. Apalabrados), трудову реформу 

(7. Reforma laboral 2012), людину, яка встановила світовий рекорд з висоти 

стрибку зі стратосфери (8. Felix Baumgartner), пісню, що здобула більше, ніж два 

мільярди переглядів на YouTube (9. Gangnam style), Національну систему 

зайнятості (10. SEPE). Два запити позначають 2. mi tele – мій телевізор та 3. prima 

de riesgo – премію за ризик. Спочатку Gangnam Style розповсюджувалося як 
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вірусне відео, потім пісня стала всесвітньо відомим відеомемом (Gangnam Style, 

n.d.). 

Люди, які були в центрі уваги у 2012 році (Personajes con mayor 

crecimiento), загалом представляють іспаномовний шоу-бізнес та світ політики. 

Дві позиції вказують на інтерес до англомовного шоу-бізнесу: 1. Whitney Houston 

(сплеск запитів пов’язаний зі смертю співачки) та 3. Adele (співачка випустила 

сингл до фільму про Джеймса Бонда). Інші запити пов’язані з популярними 

піснями (4. Michel Telo, бразильський співак), фільмами (2. Paula Echevarría, 

іспанська актриса), висловлюваннями та діями (5. Esperanza Aguirre, 9. Andrea 

Fabra, іспанські жінки-політики), аваріями (8. María de Villota, іспанська 

автогонщиця). Також три позиції стосуються смерті публічних персон: 6. Dani 

Montesinos, спортивний журналіст, 7. Manolo Preciado, футбольний тренер, 

10. Manuel Fraga, політик. 

Традиційною є увага іспанського суспільства до політичної сфери, що 

відображається в стилі пошуків у Мережі: рубрика «Політики» (Políticos) існує в 

моніторингу Google Zeitgeist вже третій рік поспіль. Природно, що всі пункти цієї 

рубрики є антропонімами, іменами та прізвищами іспанських політичних діячів. 

Вісім пунктів у рейтингу пошуків стосуються членів чинного на 2012 рік уряду: 

1. Rajoy (прем’єр-міністр Іспанії з 2011 до 2018 року), 3. Esperanza Aguirre 

(радник із питань туризму), 5. Artur Mas (президент Женералітету Каталонії з 2010 

до 2016 року), 6. Ana Botella (мер Мадрида), 7. Cristina Cifuentes (представник в 

автономній громаді Мадрида), 8. José Ignacio Wert (міністр освіти, культури і 

спорту), 9. Cristobal Montoro (міністр фінансів), 10. Rita Barberá (мер Валенсії). 

Один пункт вказує на скандальну жінку-політика 2. Andrea Fabra, яка також 

посідає дев’ятий пункт рейтингу Персоналії, що найшвидше зростають. Її 

позиція щодо виплат уряду спричинила жорстокі свари в соціальному просторі 

Іспанії. П’ятий пункт за популярністю пов’язаний зі смертю політика 5. Santiago 

Carrillo (генеральний секретар Комуністичної партії Іспанії, один з останніх 

живих ветеранів Громадянської війни в Іспанії). 
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Іспанці обрали в категорію «Фільми 2012 року» (Películas) кінотвори, які 

мали попит у світового глядача. Серед десяти найвідоміших – дві картини 

іспанського походження (2. Lo imposible, «Неможливе») та (8. Carmina o Revienta, 

«Карміна, або Вибухни»), одна – французького (4. Intocable, «Недоторкані»). Інші 

фільми в рейтингу – виробництва США: 1. Ted, «Третій зайвий»; 3. Prometheus, 

«Прометей»; 5. Shame, «Сором»; 6. Sherlock Holmes 2, «Шерлок 2»; 7. Los 

descendientes, «Нащадки»; 9. Skyfall, «Скайфол»; 10. El Caballero oscuro la leyenda 

renace, «Темний лицар повертається». Серед жанрів улюбленими були комедія-

драма, пригоди, трилер. 

Жанр телевізійних шоу (Programas de televisión) також користувався 

великим попитом у 2012 році. Десятка, яка здобула схвалення більшості, 

складається з телесеріалів, реаліті-шоу та ток-шоу. Як і в інших категоріях, 

помітний великий вплив американської поп-культури, що зумовлює формат 

програм. Два серіали є продуктами американського виробництва: 2. The walking 

dead («Ходячі мерці») та 9. Anatomia de Grey («Анатомія пристрасті»). Наступну 

групу можна умовно зарахувати до реаліті-шоу, до неї належать програма 

виробництва США 4. Jersey Shore та загальноєвропейський конкурс 5. Eurovision 

2012. Тут також бачимо іспанські відповідники загальносвітових форматів 

телепередач: 1. Gran hermano (світовий відповідник – «Великий брат»), 3. Gandia 

Shore (світовий відповідник – «Jersey Shore»), 7. Atrapa un millón (світовий 

відповідник – «Хто хоче стати мільйонером?»), 10. La Voz (світовий відповідник – 

«Голос»). Два ток-шоу орієнтовані суто на іспанського телеглядача: 6. El 

Hormiguero та 8. Sálvame Deluxe. 

Світові бестселери (Libros) завоювали прихильність іспанської аудиторії, 

зокрема, перші п’ять позицій посідають саме вони: 1. Juego de Tronos («Гра 

престолів»), 2. Los juegos del hambre («Голодні ігри»), 3. 50 sombras de Grey («50 

відтінків сірого»), 4. Baila baila baila («Танцюй, танцюй, танцюй»), 5. El invierno 

del mundo («Зима світу»), 7. La caída de los gigantes («Падіння гігантів»). Далі 

йдуть не такі відомі, але популярні назви книг іспанських письменників: 5. Misión 

olvido («Місія забута») та 6. Palmeras en la nieve («Пальми в снігу»). Останні 
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позиції належать любовним романам 9. No te escondo nada («Я нічого не сховаю 

від тебе») та 10. Las horas distantes («Далекі часи»). 

Ще однією новітньою рубрикою 2012 року стала Canciones («Пісні»). Серед 

них також більшість іспаномовні. Найвідоміша пісня 2012 року – 1. Yo te esperaré 

колумбійського дуету Cali y Dandee. Другу позицію посідає 2. Ai si eu te pego 

четвертого за популярністю співака Michel Telo. Четверту (4. Perdóname) та сьому 

(7. Tanto) сходинки завоювали пісні іспанського співака Pablo Alboran, який був 

другим за запитами у 2011 році. Шостою за популярністю є пісня 6. Balada boa 

Gusttavo Lima, бразильського співака. Восьмою є 8. Una vaina loca 

американського співака домініканського походження Fuego. Десятою – 

10. Lágrimas desordenadas іспанського співака Melendi. Як можна побачити, 

онімний простір іспанського сегментв Інтернету містить пісні, які виконують або 

іспанські, або іспаномовні виконавці. Лише третя (3. Someone like you), п’ята 

(5. Gangnam style) та дев’ята (9. Rain over me) позиції належать англомовним 

пісням. Їх особливість полягає в тому, що третю за популярністю пісню виконує 

третя за популярністю співачка 3. Adele. Також Gangnam style є водночас 

дев’ятою позицією найбільш швидко зростаючих запитів 2012 року. 

У 2012 році іспанське суспільство запитувало «Як…?» («¿Cómo…?») щось 

зробити в Мережі. Серед десяти найбільш поширених запитань тільки два містять 

власні назви. Саме вони є першим та другим пунктами в рейтингу: 1. ¿Cómo 

funciona Twitter? (Як працює Twitter?) та 2. ¿Cómo instalar Whatsapp? (Як 

встановити Whatsapp?). Інші вісім становлять такі запитання: 3. ¿Cómo 

maquillarse? (Як нанести макіяж?), 4. ¿Cómo hacer cupcakes? (Як робити 

капкейки?), 5. ¿Cómo ganar dinero? (Як заробляти гроші?), 6. ¿Cómo ser feliz? (Як 

бути щасливим?), 7. ¿Cómo hacer tortitas? (Як смажити млинці?), 8. ¿Cómo hacer 

bechamel? (Як зробити бешамель?), 9. ¿Cómo ahorrar dinero? (Як економити 

гроші?), 10. ¿Cómo encontrar trabajo? (Як знайти роботу?). 

Традиційно користувачі послуговуються Інтернетом як інформаційною 

довідкою. Звідси бере коріння рейтинг «Що таке…?» («¿Qué es…?»). Більшість 

(дев’ять із десяти) його пунктів містять власні назви. Дев’ятий пункт – єдиний, що 
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не є онімом: 9. ¿Qué es coaching? (Що таке коучінг?). Серед запитів багато 

новітніх марок інтернет-продукції, це соціальні мережі (1. Instagram, 3. Twitter, 

4. Linkedin, 6. Tumblr, 7. Google+, 8. Facebook), соціальний фотосервіс 

(2. Pinterest), операційна система (5. Android), модель доступу, зберігання та 

обслуговування даних (10. iCloud). 

До марок одягу (Marcas de ropa), що шукали найбільше у 2012 році, 

належать і світові, і місцеві бренди. Більшість назв позначає марки одягу, 

засновані іспанськими модельєрами. Зокрема, 1. ZARA, 2. El Corte Inglés, 3. Pull 

and Bear, 4. Adolfo Domínguez, 6. Bershka, 7. Sfera, 8. Women Secret, 10. Purificación 

García. Також у рейтингу є один бренд із Швеції (5. H&M) та один із Нідерландів 

(9. C&A). 

Суспільна сфера 2012 року наповнена новими типами запитань, які ставлять 

користувачі Інтернету. Серед них найбільш запрошувані – «Застосунки» 

(Aplicaciones): застосунки соціальних мереж (1. Twitter, 5. Instagram), ігор 

(2. Apalabrados, 4. Angry Birds, 8. Pad piggies), файлообмінник (3. Dropbox), 

месенджер (9. Whatsapp), для збереження приміток (6. Evernote), для роботи з 

документами (10. Idocs) та для онлайн-освіти (7. Logis master). 

Також виокремлено рейтинг запитів «Зображення» (Imágenes). Серед них 

половина іменує прості ілюстрації, зокрема 2. Flores (квіти), 3. Fondos de pantalla 

(фон на робочий стіл комп’ютера), 4. Paisajes (пейзажі), 8. Corazones (серця), 

9. Tatuajes (татуювання). Решта містить запити на фото відомих персон 

(5. Cristiano Ronaldo (футболіст), 6. Mario Casas (іспанський актор), 7. Selena 

Gómez (американська співачка, яка була восьмою за популярністю у 2011 році). 

До того ж можна побачити марку мобільного телефону (10. Samsung Galaxy) та 

найбільш популярну гру 2012 року (1. Pokemon). 

Третій рейтинг найбільше стосується інтернет-сфери, адже містить хештеги 

(Hashtags). Хештеги дуже тісно пов’язані із соціальними мережами, зокрема, 

Twitter, Instagram, Facebook та мережею блогів. Серед найбільш популярних у 

2012 році бачимо вісім власних назв. Два популярні теги, що не мають джерелами 

власні назви, стосуються стилів життя, це 2. #Awesome та 8. #Debate. Інші 
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пов’язані з помітними подіями 2012 року, їх не можна розподілити за групами, 

адже кожна подія унікальна. Найбільш стрімко зростаючим хештегом був 

1. #SOPA (Stop Online Piracy Act) – законопроект США про боротьбу з 

нелегальним поширенням інформації в Інтернеті, який став найбільш 

обговорюваною подією. Третім за цитованістю та популярністю був 3. #Sandy, 

ураган Сенді, четвертим – 4. #IO12, випуск операційної системи для iPhone. 

П’ятою стала наукова та космічна місія марсоходу «К’юріосіті» 5. #Curiosity. 

Водночас відбувалися Олімпійські ігри в Лондоні 6. #Olympics, які стали шостими 

в рейтингу. Сьомий пункт – це 7. #SXSW, щорічна подія, на якій проходять 

кінофестивалі, конференції, концерти. Дев’ятий 9. #BlastFromThePast та десятий 

10. #Eastwooding пункти можна вважати мемами. Дев’ятий походить від назви 

фільму та позначає ситуацію, коли щось майже забуте знову когось дивує. 

Десятий також можна зарахувати до подій, його назва стосується актора Клінта 

Іствуда, який виголосив промову до пустого стільця, на якому уявно знаходився 

президент Обама. 

2012 рік містить найбільшу частину категорій у часовому проміжку, який 

ми досліджуємо. Серед них ми нарахували 87% власних назв. Іспаномовний 

соціальний простір визначався високим інтересом до спортивних подій, 

політичної сфери, фільмів та реаліті-шоу. Не обійшлося й без всесвітньо відомих 

мемів, Blast from the Past, Ganghan Style, Eastwooding, які охопили всю Мережу. 

 

 

4.6. 2013 рік 

 

У 2013 році виокремлено 13 списків (Figueras, 2013). Серед них є 

традиційні: «Такі, що найшвидше зростають» (Palabras con mayor crecimiento), 

«Люди» (Personajes), «Програми ТБ» (Programas TV). Деякі рейтинги 

згадувалися раніше, але не були представлені щороку: «Що таке?» (¿Qué es…?), 

«Як?» (¿Cómo…?), «Спортсмени» (Deportistas), «Застосунки» (Apps), «Співаки» 

(Cantantes). Декілька нових категорій: «Слова, які шукають через кризу» 
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(Palabras más buscadas sobre crisis), «Події» (Acontecimientos), «Прилади» 

(Electrónica), «Дієти» (Dietas). 

Розділ «Такі, що найшвидше зростають» (Palabras con mayor crecimiento) є 

своєрідним дайджестом і вказує на найбільш знакові слова року в пошуковому 

рядку. Серед них – люди, які привернули до себе увагу різними засобами: 

трагічна подія (2. Paul Walker, 4. Raquel Sánchez-Silva, 5. Álvaro Bultó), 

розширення торгової мережі (1. Outlook (сервіс для Windows), 8. Line (застосунок 

для смартфонів) та 9. Zalando (одяг), незгасання популярності (3. Gran Hermano 

14, 6. Eurovisión 2013, 7. Gandía Shore – реаліті- та ТБ-шоу, 10. Apalabrados – гра). 

Традиційна категорія «Люди» (Personajes) має велику частку представників 

шоу-бізнесу, що й не дивно, адже їхня ціль – привертати увагу. Такі власні назви 

складають природну частину ОЛ, і саме цим вони формують ідентичність 

суспільства й водночас є соціальними артефактами. Хоча їх естетичні функції 

доволі полемічні, їхня соціальна роль та вплив очевидні. Серед фігур впливу є 

співаки та співачки (іспаномовні: 1. Pablo Alborán, англомовні: 2. Miley Cyrus, 

6. Justin Bieber, 8. Selena Gómez, 10. Rihanna), актори (3. Paul Walker), телеведучі 

(5. Raquel Sánchez-Silva, 7. Sara Carbonero). До цієї групи слід також зарахувати й 

футболіста 9. Cristiano Ronaldo, адже нині футбол – не просто спорт, він – частина 

індустрії розваг. Уперше в цій категорії з’являється блогер 4. Isasaweis, її блог 

націлено на жінок, і може здаватися, що вона просто дублює інші жіночі журнали. 

Однак це не так: блог – це персональна думка, що висловлюється публічно, ніким 

не редагується, окрім автора, й залежить від смаків та поглядів тільки однієї 

людини. Блогінг – це новий вид спілкування, звертання до читачів та глядачів, це 

персональне ЗМІ. 

Категорія, яка з’являється вдруге, – питання «Як?» (¿Cómo…?). У 2013 році 

іспанське суспільство цікавилося багатьма речами, серед них є суто побутові, які 

не містять власних назв, зокрема 2. ¿Cómo hacer fofuchas? (Як робити ляльки?) 

4. ¿Cómo ahorrar luz? (Як заощаджувати світло?), 8. ¿Cómo tener labia? (Як бути 

красномовним?), 9. ¿Cómo coser camisetas? (Як шити футболки?), 10. ¿Cómo hacer 

trapillo? (Як прясти трикотажною ниткою?). Тут бачимо питання, які хвилюють 
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суспільство в певний час, люди звертаються до Мережі не тільки як до довідника, 

а як до більшої кількості людей, до товариства, яке не можна охопити в реальному 

житті. Така осяжність збільшує кількість відповідей, можливість порівняти інші 

життєві досвіди зі своїм, що забезпечує обмін та формує контекст і ОЛ. Серед 

таких запитів можна побачити власні назви, пов’язані з новітніми явищами, яких 

особливо багато у сфері комп’ютерних програм та послуг: месенджерами та 

відеодзвінками – 1. ¿Cómo pagar Whatsapp? (Як заплатити за Whatsapp?), 

застосунками для смартфонів – 3. ¿Cómo funciona Line? (Як працює Line?), 

застосунками для iOS – 5. ¿Cómo instalar Vshare? (Як встановити Vshare?), 

комп’ютерними іграми – 6. ¿Cómo ganar a apalabrados? (Як виграти в 

apalabrados?). Єдиним запитом, що вирізняється, є 7. ¿Cómo murió Houdini? (Як 

помер Гудіні?). Поширеність цього запиту в Іспанії ми пов’язуємо з виходом 

книги «Великий фокус Гудіні» мадридської письменниці А. Кампой, що стала 

п’ятою в серії дитячих бестселерів «Пригоди Альфреда та Агати». 

У категорії «Що таке?» (¿Qué es…?) половина запитів містить власні назви. 

Цікаво, що всі вони пов’язані зі сферою комп’ютерних новітніх технологій: 

1. ¿Qué es Airdrop? (технологія передачі файлів за допомогою Wi-Fi), 2. ¿Qué es 

Wajam? (пошукова система для соціальних мереж), 4. ¿Qué es Line?, 5. ¿Qué es 

Yontoo? (вірус), 6. ¿Qué es Hangouts? (месенджер), 8. ¿Qué es Linkedin? (соціальна 

мережа). Решта вказує на події, які хвилювали іспанське суспільство у 2013 році. 

Отже, користувачі бачать Мережу як систему, де можна дістати інформацію про 

новітні явища або раніше не відомі або не популярні: 3. ¿Qué es escrache? 

(демонстрація, коли активісти збираються коло домівки публічної фігури), 7. ¿Qué 

es reiki? (практика альтернативної японської медицини), 9. ¿Qué es jesuita? (єзуїт), 

10. ¿Que es ciclogénesis? (циклогенез, народження циклону). 

Вельми популярна в Іспанії рубрика «Спортсмени» (Deportistas) традиційно 

складається з персон, пов’язаних із футболом. Зокрема, половина списку містить 

імена футболістів або футбольних тренерів. Причини цього – різні, від 

спортивних до персональних подій: 3. Tito Vilanova (хвороба), 5. Diego Costa 

(зірка «Атлетико» в сезоні 2013 року), 6. Diego López Rodríguez (володар кубка 
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Іспанії у 2013–2014 роках – «Реал Мадрид»), 8. Carlo Ancelotti (італійський тренер 

команди «Реал Мадрид» у 2013 році), 10. Raúl González Blanco (чемпіон Катару у 

2012–2013 роках). Друга половина вказує на популярність видовищних видів 

спорту, пов’язаних із високим ризиком, таких як альпінізм, гонки на автівках та 

мотоциклах. Із цих п’яти позицій три стосуються смерті спортсменів, про що 

хотіли отримати інформацію користувачі: 1. Álvaro Bultó (альпініст), 2. María de 

Villota (гонщиця), 9. Juanjo Garra (альпініст). На восьмому місці за популярністю 

запитів – 8. Héctor Barberá, який посів 10-те місце на гран-прі США із шосейно-

кільцевих мотогонок. Єдиним неіспаномовним учасником рейтингу у 2013 році 

був 4. Pistorius, сумнозвісний спортсмен, саме у 2013 році його ім’я стало відомим 

через вбивство ним нареченої та суд. 

Схожим на категорію «Спортсмени» є розділ «Спортивні події» 

(Acontecimientos deportivos), який висвітлює ОЛ у хрононімному розрізі. Хоча він 

є дещо однобоким, однак дає розуміння, які саме події важливі для суспільства в 

певний часовий відрізок. На відміну від розділу про спортсменів, у цій категорії 

футбольних подій тільки дві – це Кубок Конфедерацій (1. Copa Confederaciones) 

та Фінал Ліги чемпіонів УЄФА (10. Final Champions 2013). Спортивними подіями, 

що привернули найбільшу увагу іспанського суспільства у 2013 році, були тенісні 

турніри: 3. Roland Garros 2013 (Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2013), 4. US 

Open 2013 (Відкритий чемпіонат США з тенісу 2013), 9. Indian Wells 2013 

(щорічний професійний тенісний турнір) – та гонки: 7. Moto GP 2013 (Чемпіонат 

світу із шосейно-кільцевих мотоперегонів сезону 2013), 8. Fórmula 1 2013 

(Чемпіонат світу ФІА). Також існує цікавість до баскетболу (2. Eurobasket 2013) 

та гандболу (6. Mundial de Balonmano 2013). Виокремлюється одинична подія, яка 

природно сколихнула інтерес до себе, – подача Мадридом заявки на участь в 

Олімпійських іграх 2020 (3. Madrid 2020). 

Незважаючи на популярність багатьох ресурсів Інтернету, програми та шоу, 

які виробляються та транслюються на телеканалах, мають попит. Саме про це 

свідчить рейтинг «Програми ТБ» (Programas TV) у полі запитів іспанської 

мережевої спільноти. Високий рейтинг мають серіали (6. Amores verdaderos, 
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8. Tierra de lobos, 9. Gran Reserva, 10. Criadas y malvadas), з яких перші три – 

іспаномовні, єдиний всесвітньо відомий – останній у рейтингу 10. Criadas y 

malvadas («Підступні покоївки»). Також інтерес у публіки викликають реаліті-

шоу: 1. Gran Hermano 14, 3. Gandía Shore, 4. Masterchef, які посідають вищі 

сходинки рейтингу. Реаліті-шоу є іспаномовними варіантами всесвітньо відомих 

телепроектів. Також користувачі цікавилися таким жанром, як конкурс: 

2. Eurovisión 2013, 5. Splash, 7. Mira quién salta. Перший – це 

загальноєвропейський пісенний конкурс, інші два – суто іспанські телешоу, на 

яких місцеві зірки виконують трюки під час стрибків у воду. 

Також існує категорія Palabras más buscadas sobre crisis («Слова, які 

шукають через кризу»). У ній власна назва Іспанія опинилася на третьому місці: 

3. Crisis España. Решта запитів містить тільки загальні назви: 1. Crisis de ansiedad, 

2. Crisis económica, 4. Crisis comicial, 5. Crisis de pareja, 6. Crisis del petróleo, 

7. Crisis energética, 8. Crisis de subsistencia, 9. Crisis hipertensiva, 10. Crisis 

existencial. 

Одна з нових категорій 2013 року концентрується на власних назвах 

застосунків для мобільних телефонів: Apps con mayor crecimiento. Це вказує на 

все відчутнішу зміну ОЛ в просторі цифрового соціуму, де багато приладів 

стають органічною та невід’ємною частиною повсякденного життя суспільства. 

Тут бачимо застосунки: для розваг – 3. Invizimals (комп’ютерна гра), 5. Gossip 

(розваги та новини), 8. Gran Hermano (реаліті-шоу), 10. Vine (короткі, тривалістю 

6 секунд, кліпи); для зручності – 2. Gree (контроль кондиціонерів), 4. Fintonic (для 

фінансів), 6. Welvi (для фізичних навантажень), 7. DGT (для переміщень); для 

репрезентації себе в соціумі – 1. Line (приватні повідомлення та соцмережеві 

стосунки), 9. Photodream (для редагування фото). 

Хрононімічна категорія Acontecimientos sociales con mayor crecimiento 

(«Події, які найбільш зростають») вказує на найбільш значущі події 2013 року для 

іспаномовного сегмента Інтернету. Вісім із десяти подій стосуються Іспанії та 

іспанського стилю життя, серед них ми бачимо свята та традиції: другий пункт 

(2. Semana Santa 2013 – Страсний/Білий тиждень), четвертий (4. Carnaval 2013 – 
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карнавал, який починається в Масний четвер), п’ятий (5. San Fermin 2013 – свято 

Сан-Фермін у липні в Памплоні), сьомий (7. Lotería del niño 2013 – Різдвяна 

лотерея), десятий (10. Fiesta del cine – Загальноіспанський кінофестиваль). Також 

у цьому розділі є соціально-значущі події: це перша сходинка (1. Accidente de tren 

Santiago – залізнична аварія, що сталася ввечері 24 липня 2013 року поблизу міста 

Сантьяго-де-Компостела) та шоста (6. Escrache – демонстрація, ціль якої – 

привселюдно зневажати публічну людину біля її будинку). Два хрононіми відомі 

на весь світ: 8. Atentado de Boston (вибухи на Бостонському марафоні – 

терористичний акт, який стався 15 квітня 2013 року) та 9. Halloween (Хеловін). 

Онімноорієнтована категорія Cantantes con mayor crecimiento («Співаки, які 

зростають найшвидше») містить імена американських виконавців (1. Lou Reed, 

4. Backstreet Boys, 7. Shirley Bassey, 8. Ariana Grande, 10. John Newman), 

іспанських та італійських (2. Violetta, 3. Shaila Dúrcal, 5. Angela Carrasco, 

6. Sabrina Salerno, 9. Ricardo Boquerone). Перша сходинка (1. Lou Reed) пов’язана 

з повідомленням про смерть, інші сходинки – нагороди (3. Shaila Dúrcal, 

4. Backstreet Boys, 7. Shirley Bassey), участь у шоу (2. Violetta, 5. Angela Carrasco, 

6. Sabrina Salerno, 9. Ricardo Boquerone), вихід нових альбомів, пісень (8. Ariana 

Grande, 10. John Newman). 

Серед «Електронних приладів, які зростають найшвидше» (Electrónica con 

más crecimiento) більшість займають бренди смартфонів: 1. Nexus 5, 2. iPhone 5, 

3. Nexus 4, 5. Samsung Galaxy S4, 6. Sony Xperia U, 8. Xiaomi mi3, 9. Sony Xperia Z, 

10. Samsung Galaxy Trend. Тільки два пункти вказують на ігрові консолі: 4. PS 4 та 

7. Xbox One. 

Ще одна категорія містить назви дієт (Dietas con mayor crecimiento). На 

нашу думку, їх можна зарахувати до хрононімів, адже вони визначають подію в 

житті людини, яка їх дотримується: 1. Dieta macrobiótica (макробіотична дієта), 

2. Dieta mediterránea (середземноморська дієта), 3. Dieta del ayuno (дієта 

натщесерце), 4. Dieta de la alcachofa (дієта артишок), 5. Dieta Del Delfín 

(дельфінова дієта), 6. Dieta Bonn Appétit (дієта бон апетіт), 7. Dieta enzima 
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prodigiosa (дієта відмінних ензимів), 8. Dieta Thinking (дієта Thinking), 9. Dieta 

Gourmet (дієта для гурманів), 10. Dieta Smart (розумна дієта). 

Відсоткове наповнення ОЛ власними назвами сягає 94%. Сфери, які 

опинилися в центрі суспільної уваги, стосуються спорту, політики, розваг та 

різноманітних сервісів у Мережі. 

 

 

4.7. Дані асоціативного експерименту з іспаномовними інформантами 

 

ВАОЕ проводився у 2013 році в Мадриді, у закладі Universidad autonoma de 

Madrid. Респондентами були студенти та молоді викладачі віком 18–25 років, які 

склали моновікову групу кількістю 30 осіб. Наша анкета містила такі онімні 

стимули: Selena Gomez, Jennifer Lopez, Cervantes, Madrid, Barcelona, Navidad, 

Juegos Olímpicos, Hyperion, Árbol de la vida, Fido, Cerberus, iPhone, La Biblia, 

Televisión Española (TVE), Tuenti, La Luna, El Sol, Gran Hermano, Star Wars, 

Dios, El Santo Grial, Satán. Усі стимули було відібрано до проведення ВАОЕ та 

зібрано в єдиній анкеті, зразок якої наведено у додатку 1. Загальна кількість 

реакцій респондентів становить 1163 випадки асоціативно-емоційної рефлексії. 

 

 

4.7.1. Стимул Selena Gomez 

 

Цей стимул є антропонімом на позначення відомої американської співачки з 

мексиканським корінням. Її творчість доволі популярна серед іспанської 

аудиторії, про що свідчать численні запити в Мережі. Зокрема, у 2011 році бачимо 

ім’я Selena Gomez на восьмій сходинці рейтингу «Люди, які найшвидше 

зростають» (Personajes con mayor crecimiento). У 2012 році рейтинг запитів 

«Зображення» (Imágenes) вказує на це саме ім’я на сьомій сходинці – 7. Selena 

Gómez. У 2013 році в постійній категорії «Люди» (Personajes) Селена Гомес 
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посідає восьму сходинку: 8. Selena Gómez. Після цього її зображення стало 

інтернет-мемом (Selena Gomez Crying, n.d.). 

На цей стимул був отриманий 31 асоціат: cantante – 6 (співачка), Disney – 5 

(«Дісней»), Justin Bieber – 4 (Джастін Бібер), actriz – 3 (акторка), musica – 2 

(музика), pop – 2 (поп), adolescente (підліток), discoteca (дискотека), Disney 

Channel («Дісней-канал»), Luna (Місяць), llaves (ключі), marrón (коричневий), 

niña (дівча), pelo negro (чорне волосся), sonrisa (усмішка). 

Помітним є СГАОП «поп-діва», частка якого становить 81%. Його складові 

асоціати такі: cantante – 6 (співачка), Disney – 5 («Дісней»), Justin Bieber – 4 

(Джастін Бібер), actriz – 3 (акторка), musica – 2 (музика), pop – 2 (поп), discoteca 

(дискотека), Disney Channel («Дісней-канал»), sonrisa (усмішка). 

11 онімних реакцій – це 35% від загальної кількості асоціатів. Серед них 

співак (Justin Bieber – 4), з яким співачка мала стосунки. Далі йдуть ергоніми 

Disney – 5 та Disney Channel, які дали старт кар’єрі цієї дівчини. Загадковою є 

реакція Luna, яку ми не змогли пов’язати, нашою кращою здогадкою є зв’язок 

між ім’ям, адже Selena – це ім’я давньогрецької богині Місяця, що іспанською 

звучить як Luna. 

 

 

4.7.2. Стимул Jennifer Lopez 

 

У 2011 році співачку Дженніфер Лопес (Jennifer Lopez) визнали 

найкрасивішою жінкою за версією всесвітньо відомого журналу «People». У тому 

ж році ця американська співачка з пуерториканським корінням була четвертою в 

іспанській версії категорії «Людина року» (Personajes con mayor crecimiento). 

30 асоціатів, отриманих під час ВАОЕ, містять такі словоформи: cantante – 6 

(співачка), pop – 6 (поп), el culo – 4 (сідниці), actriz – 3 (акторка), latina – 3 

(латина), America (Америка), Brooklyn (Бруклин), culona (зад), cultura popular 

(поп-культура), dinero (гроші), idolo (ідол), Puerto Rico (Пуерто-Рико), rubio 

(блондинка). 
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Серед асоціативних реакцій було помічено два впливових гештальти. 

Перший СГАОП «співачка» займає 53% асоціативного корпусу, його реалізують 

асоціати cantante – 6 (співачка), pop –  (поп), latina – 3 (латина), cultura popular 

(поп-культура), dinero (гроші), idolo (ідол), rubio (блондинка). Другий помітний 

СГАОП – це «зовнішність» (33%). Реакції респондентів є такими: el culo – 4 

(сідниці), latina – 3 (латина), culona (зад), cultura popular (поп-культура), rubio 

(блондинка). 

Реакції, які мають у своєму складі власні назви або самі є онімами, 

становлять 10% від отриманих. Усі вони – топоніми, тісно пов’язані з життям 

співачки: America, Brooklyn, Puerto Rico. 

 

 

4.7.3. Стимул Cervantes 

 

Сервантес – найвідоміший іспанський письменник у світі, який вплинув не 

тільки на іспанську літературу, а є видатним митцем загальносвітової 

літературної традиції. Його ім’ям названо багато установ, організацій, культурних 

явищ, астрономічних об’єктів тощо.  

Загалом ми отримали 31 реакцію: El quijote – 6 (Кіхот), escritor – 4 

(письменник), literatura – 4 (література), arte – 2 (мистецтво), libros – 2 (книги), 

pluma – 2 (перо, ручка), colores (кольори), escritor español (іспанський 

письменник), escritor poeta (письменник-поет), historia (історія), Mancha (Манча), 

Miguel (Мігель), poesía (поезія), spanish institute (іспанський інститут), un genio 

(геній), un genio escritor (геніальний письменник), uno de sus libros mas populares 

Don Quijote de la Mancha (одна з його найпопулярніших книг «Дон Кіхот із 

Ламанчі»). 

Домінуючим ми виокремили СГАОП «письменник», який отримав 81%. 

Реакціями, з яких він складається, є такі: escritor – 4 (письменник), literatura – 4 

(література), arte – 2 (мистецтво), libros – 2 (книги), pluma – 2 (перо, ручка), 

escritor español (іспанський письменник), escritor poeta (письменник-поет), Miguel 
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(Мігель), poesía (поезія), un genio (геній), un genio escritor (геніальний 

письменник), uno de sus libros mas populares Don Quijote de la Mancha (одна з 

його найпопулярніших книг «Дон Кіхот із Ламанчі»). 

Онімні реакції складають 32%, майже третину від загальної кількості 

асоціативних висловів. Тут бачимо дві реакції, які мають прямий зв’язок з 

Іспанією: escritor español (іспанський письменник), spanish institute (іспанський 

інститут). Найчисленніша група, вісім власних назв, вказує на його найбільш 

відомий роман «Дон Кіхот із Ламанчі»: El quijote – 6 (Кіхот), Mancha (Манча), 

uno de sus libros mas populares Don Quijote de la Mancha (одна з його 

найпопулярніших книг «Дон Кіхот із Ламанчі»). Ще один антропонім – ім’я 

письменника: Miguel (Мігель). 

 

 

4.7.4. Стимул Madrid 

 

Цей топонім репрезентує столицю Іспанії, отже, його відомість є дуже 

широкою, він, на нашу думку, міститься в топонімічному фреймі кожного 

мешканця Іспанії. Існує навіть мовне відображення територіально-

адміністративного поділу соціального простору країни, яке маніфестується в 

семантемах madridismo й barcelonismo (Котенко, 2016, с. 194) і проявляється в 

багатьох рівнях суспільного дискурсу. 

У нашому експерименті ми отримали 30 асоціативних реакцій: capital – 11 

(столиця), España – 4 (Іспанія), calles – 2 (вулиці), caos – 2 (хаос), casa – 2 

(домівка), museos – 2 (музеї), Atocha (Аточа), cerveza (пиво), el lugar aburrido 

(нудне місце), la cuidad estupenda (велике місто), Plaza Mayor (Пласа Майор), 

semaforo (світлофор), sol (сонце). 

Домінуючим є СГАОП «велике місто», відсоткова частка якого складає 

73%. До гештальту увійшли такі асоціації: capital – 11 (столиця), calles – 2 

(вулиці), caos – 2 (хаос), casa – 2 (домівка), museos – 2 (музеї), el lugar aburrido 

(нудне місце), la cuidad estupenda (велике місто), semaforo (світлофор). 
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23% є онімними асоціатами. Серед них – здебільшого топоніми, які 

з’явилися завдяки асоціації за суміжністю частина – ціле: España – 4 (Іспанія), 

Atocha (Аточа), Plaza Mayor (Пласа Майор), останні дві назви – місця в Мадриді. 

Космонім sol (сонце) залишається для нас загадковою реакцією. 

 

 

4.7.5. Стимул Barcelona 

 

Барселона – друге місто в Іспанії за кількістю населення після Мадрида. 

Завдяки Олімпійським іграм 1992 року Барселона стала одним із найвідоміших 

міст світу. Нині його імідж ґрунтується на туристичних принадах та культурній 

спадщині. 

Асоціативний експеримент виявив 30 асоціативних реакцій на стимул 

Barcelona: Gaudí – 6 (Гауді), catalán – 4 (каталонський), calor – 3 (тепло), Messi – 

3 (Мессі), Sagrada Familia – 2 (Храм Святого Сімейства), turismo – 2 (туризм), 

arte (мистецтво), casa (домівка), Cataluña (Каталонія), ciudad (місто), ciudad 

cosmopolita (космополітичне місто), gente (люди), independencia (незалежність), lo 

tiene todo (є все), luz (світло), Mossos. 

На нашу думку, список реакцій чітко вказує на наявність двох семантичних 

гештальтів. Перший СГАОП – це «Каталонія», його складовими є асоціати Gaudí 

– 6, catalán – 4, Sagrada Familia – 2, turismo – 2, Cataluña, independencia, Mossos. 

Його відсоткова частка становить 57%. Другий СГАОП – це «культурний центр», 

який обіймає 43%. До нього ми зарахували реакції Gaudí – 6, Sagrada Familia – 2, 

turismo – 2, arte, ciudad cosmopolita, lo tiene todo. 

Онімна складова містить 17 реакцій, або 57%. Gaudí – 6, catalán – 4, Messi – 

3, Sagrada Familia – 2, Cataluña, Mossos. Така кількість є найбільшою серед усіх 

наших стимулів. Ми бачимо антропоніми Gaudí – 6, Messi – 3, Mossos. Найбільша 

кількість, шість згадувань, належить архітекторові Антоніо Гауді (Gaudí), саме 

його будинки стали світовою культурною спадщиною, звідси й сильний зв’язок на 

підставі спорідненості, де ми бачимо Саграду Фамілію (Храм Святого Сімейства) 
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(Sagrada Familia) два рази серед реакцій. Антропонімна реакція Messi іменує 

відомого футболіста Ліонеля Мессі, який, граючи за футбольний клуб 

«Барселона», встановив рекорд за кількістю забитих м’ячів. Водночас його 

поведінка та стиль гри були помічені прихильниками футболу, які й 

популяризували його поміж інших соціальних груп. Це стало основою для нових 

меметичних утворень, серед яких особливо помітним є зображення Crying Messi 

(Мессі, що плаче) (Lionel Messi, n.d.). Ця світлина зробила Мессі другим найбільш 

впізнаваним гравцем у футбол у світі.  

Реакція Mossos належить до Mossos d'Esquadra, повної назви поліції 

Каталонії. Етнонім catalán визначає етнічну групу людей, які проживають у 

Каталонії, або явище, культурно детерміноване за походженням. Топонім 

Cataluña – це реакція за суміжністю, адже Барселона є частиною Каталонії. 

 

 

4.7.6. Стимул Navidad 

 

Різдво є одним із хрононімів, який вміщує багато скриптів (реальний, 

сакральний, узуальний). Усталені традиційні ритуали святкування та приватні 

уявлення пов’язуються, переплітаються та формують колективну ідентичність. 

Респонденти ВАОЕ надали 30 реакцій на стимул Navidad (Різдво): familia – 

7 (сім’я), regalos – 5 (подарунки), dinero – 3 (гроші), diciembre – 2 (грудень), fiesta 

– 2 (свято), rojo – 2 (червоний), Año Nuevo (Новий рік), canela (кориця), celebrar 

(святкувати), compras y familia (шопінг та сім’я), cumpleaños (день народження), 

ilusión (ілюзія), lluvia (дощ), marisco (морепродукти), polvorones (польворони). 

Об’єм СГАОП «сімейне свято» сягає 83%. Його складовими є такі реакції: 

familia – 7 (сім’я), regalos – 5 (подарунки), diciembre – 2 (грудень), fiesta – 2 

(свято), rojo – 2 (червоний), Año Nuevo (Новий рік), canela (кориця), celebrar 

(святкувати), compras y familia (шопінг та сім’я), cumpleaños (день народження), 

marisco (морепродукти), polvorones (польворони, пісочне печиво з Андалусії, 

традиційне для свят, його печуть із вересня до грудня). 
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Єдина онімна реакція, Año Nuevo, складає 3%. Año Nuevo – це Новий рік, 

свято, наступне за Різдвом, обидва вони формують зимові канікули для багатьох 

іспанців. Отже, недивною є реакція, яка свідчить про їх близькість у часі. 

 

 

4.7.7. Стимул Juegos Olímpicos 

 

Олімпійські ігри належать до найвизначніших спортивних подій планети. За 

ними стежать навіть люди, далекі від спорту. Багато спортсменів у своїх інтерв’ю 

зізнались, що вважають Олімпійські ігри вищою точкою в кар’єрі будь-кого, хто 

займається спортом. Отже, вибір хрононіма Олімпійські ігри як одного зі стимулів 

був вмотивованим. 

Обсяг отриманих асоціатів становить 31 слововживання: deporte – 12 

(спорт), Barcelona – 3 (Барселона), competición – 3 (конкурс, конкуренція), atleta – 

3 (атлет), atletismo – 2 (атлетика), motivación – 2 (мотивація), aros (обручі), bomba 

(насос, помпа, бомба), coreando (скандуючі), cuerpos griegos (грецькі тіла), deporte 

artistico (артистичні види спорту), Usain Bolt (Усейн Болт). 

У кількісному відношенні домінує СГАОП «спорт», обіймаючи 81%. Його 

складовими є реакції deporte – 12 (спорт), competición – 3 (конкурс, конкуренція), 

atleta – 3 (атлет), atletismo – 2 (атлетика), motivación – 2 (мотивація), coreando 

(скандуючі), deporte artistico (артистичні види спорту), Usain Bolt (Усейн Болт). 

Чотири реакції з власними назвами складають 13% від загальної кількості 

асоціативних реакцій. Серед них є три випадки вживання топоніма Barcelona. На 

нашу думку, це ремінісценція про Олімпійські ігри 1992 року, після яких місто 

стало всесвітньо відомим. Також зафіксовано один випадок антропоніма Usain 

Bolt. Цей спортсмен у 2012 році встановив рекорд, і донині він є найшвидшою 

людиною на землі. Водночас його досягнення обговорювали як тріумф не тільки в 

ЗМІ, а й в інтернет-просторі, де його ім’я стало синонімом швидкості та мемом 

(Una linda fotografia..., 2017). У супровідному підписі до фото Усейна Болта з 
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гепардом зазначено: «Гарна фотографія У. Болта зі своїм синочком» (див. додаток 

2, мал. 7). 

 

 

4.7.8. Стимул Hyperion 

 

Гіперіон є одним із найстаріших та найвищих дерев у світі, ми обрали його 

як найвідоміший стимул-фітонім для нашого ВАОЕ. Кількість реакцій, наданих 

іспаномовними респондентами, нараховує 31 реалізацію: griego – 4 (грецький), 

mitología – 3 (міфологія), flor – 3 (квітка), sol – 3 (сонце), Dios – 2 (Бог), dios griego 

– 2 (грецький бог), nacimiento y muerte – 2 (народження і смерть), nada – 2 

(нічого), ¿? – 2, ahora (нині), Dan Simmons, futuro (майбутнє), madre de libros 

(мати книг), memorias (спогади), nave espacial (космічний корабель), universo 

(всесвіт), verde (зелений). 

Найвпливовішим ми вважаємо СГАОП «міфологія» (55%). Його 

складовими є такі асоціати: griego – 4 (грецький), mitología – 3 (міфологія), sol – 3 

(сонце), Dios – 2 (Бог), dios griego – 2 (грецький бог), nacimiento y muerte – 2 

(народження і смерть), universo (всесвіт). 

Дванадцять онімних реакцій у сумі дають 39%. Серед них ми бачимо онімну 

лему, яка складається з griego – 4 та dios griego – 2. Далі маємо космонімічну 

реакцію sol – 3. Теонім Dios – 2, швидше за все, є алюзією до назви, що відсилає 

до грецької мови. Антропонім Dan Simmons вказує на автора чотирьох романів 

«Гіперіон», американського письменника-фантаста. 

 

 

4.7.9. Стимул Árbol de la vida 

 

Цей стимул було обрано через його універсальну символічну значущість. 

Дерево життя є важливим поняттям у багатьох релігійних системах, 

міфологічних світоглядах та філософських поглядах. 
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Загальна кількість реакцій, які ми отримали унаслідок ВАОЕ, становить 32 

зразки: pelicula – 5 (фільм), esperanza – 3 (надія), familia – 3 (сім’я), raíces – 3 

(коріння), religión – 3 (релігія), naturaleza – 2 (природа), símbolo – 2 (символ), 

budista (буддист), dinosaurio (динозавр), espiritual (духовний), Hugh Jackman 

(Х’ю Джекман), Klimt (Клімт), Nepal (Непал), pelicula aburrida (нудний фільм), 

piramides (піраміди), teologia (теологія), Tierra (Земля). 

Ми виокремили два гештальти, які чітко простежуються серед усіх 

асоціативних реакцій. Перший СГАОП «внутрішнє психічне життя» займає 53%, 

до нього долучаються реакції esperanza – 3 (надія), familia – 3 (сім’я), raíces – 3 

(коріння), religión – 3 (релігія), símbolo – 2 (символ), budista (буддист), espiritual 

(духовний), teologia (теологія). Другий СГАОП «фільм» містить 22% асоціатів: 

pelicula – 5 (фільм), Hugh Jackman (Х’ю Джекман), pelicula aburrida (нудний 

фільм). 

13% від загальної кількості становлять чотири онімні реакції: Hugh 

Jackman, Klimt, Nepal, Tierra. Антропонім Klimt є відсилкою до роботи цього 

митця, яка називається «Дерево життя». Топонім Nepal, імовірно, з’явився як 

місце-символ, де за уявою людей відкриваються духовні сили, це важливе місце 

для релігійних практик індуїзму та буддизму. Такі погляди підтримує населення, 

для якого туризм – важливе джерело надходження коштів до країни. Космонім 

Tierra позначає Землю як планету, що, імовірно, породила все живе. Антропонім 

Hugh Jackman тісно пов’язаний із другим СГАОП «фільм», де цей актор відіграє 

головну роль. Сюжет фільму осмислює кумулятивний символічний шлейф Дерева 

життя, де головний герой намагається за його допомогою врятувати себе та 

своїх рідних. 

 

 

4.7.10. Стимул Fido 

 

На цей стимул респонденти надали 31 асоціацію: Dido – 6 (Дідона, Дайдо), 

zombie – 5 (зомбі), 7up – 4, ¿perro? – 3 (собака?), perro – 2 (собака), –, fiado 
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(довіряти), fideos (локшина), ida (від’їзд), indiferencia (байдужість), lapiz (олівець), 

luna (Місяць), no lo conozco (не знаю його), no se que es (не знаю, що це), muerte 

(смерть), perrito (песик). 

Ми виокремили СГАОП «собака», який становить 19%. До його складу 

увійшли асоціації ¿perro? – 3 (собака?), perro – 2 (собака), perrito (песик). 

Другий тренд, який чітко визначається під час аналізу асоціативного 

корпусу цього стимулу, – це фонетичні реакції. Їх неможливо об’єднати в єдиний 

гештальт, однак усі вони були спродуковані звуковою формою стимулу, зокрема, 

це Dido – 6 (Дідона, Дайдо), fiado (довіряти), fideos (локшина), ida (від’їзд), 

indiferencia (байдужість). Така співзвучність асоціатів стає джерелом народної 

етимології, де роль головної діючої сили належить народній свідомості, яка 

маніфестується у текстах з обрядово-магічним змістом (Тищенко, 2008).  

Онімні реакції (5 згадувань) становлять 16%. Бренд 7up – 4 з’явився в 

асоціативному ланцюгу наших інформантів через те, що компанія створила 

персонажа для реклами напою, ім’я якого звучить майже як наш стимул: Fido 

Dido. Ось його графічна репрезентація: . Із цим образом ми також 

пов’язуємо шість асоціатів Dido. Космонімічна реакція luna залишається для нас 

загадковою. 

 

 

4.7.11. Стимул Cerberus 

 

Зоонімний стимул Цербер, або Кербер, прийшов у сучасну культуру з 

грецької міфологічної системи. Упродовж епохи Відродження антична література 

стала відігравати велику роль, саме завдяки цьому Цербер з’явився в 

«Божественній комедії» Аліг’єрі та багатьох формах образотворчого мистецтва. 

Наразі Цербер присутній у теперішній масовій культурі, що складає та визначає 

ОЛ. На цю власну назву можна натрапити в назвах охоронних фірм, у найменнях 
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персонажів відеоігор, мультиплікаційних фільмів, у найпопулярніших 

кінофраншизах тощо.  

Респонденти надали 30 асоціацій: perro – 5 (пес), mito – 3 (міф), monstruo – 3 

(монстр), antiguo – 2 (давній), ilusorio – 2 (ілюзорний), seguridad – 2 (безпека, 

впевненість), ayuda (допомога), Bolt, cerebro (мозок), cereza (вишня), cocina 

(кухня), miedo (страх), ¿mitologia? (міфологія?), noche (ніч), ordenador 

(комп’ютер), palabra latina (латинське слово), perro del infierno (пес із пекла), 

psique (психіка), ¿venado? (олень?). 

Більше половини усіх реакцій, 63%, реалізують СГАОП «міфічний пес». До 

нього увійшли асоціати perro – 5 (пес), mito – 3 (міф), monstruo – 3 (монстр), 

antiguo – 2 (давній), ilusorio – 2 (ілюзорний), miedo (страх), ¿mitologia? 

(міфологія?), palabra latina (латинське слово), perro del infierno (пес із пекла). 

7% розподілено між двома онімними реакціями Bolt та perro del infierno. 

Кінонім Bolt є головним персонажем однойменного анімаційного фільму 2008 

року. Друга реакція, perro del infierno, відображає два погляди одночасно: 

класичний міфологічний, що Цербер був стражем у Підземному царстві, та 

сучасний, за яким Цербер є уособленням не тільки собаки з пекла, а й чогось дуже 

злого. На кшталт образу собаки на виставці: «...más bien como Cerbero, el perro 

con tres cabezas que guardaba la entrada del infierno, te ladra, te muerde y te 

despelleja allí mismo» (...швидше як Цербер, собака з трьома головами, що 

охороняла вхід до пекла, яка на тебе гавкає, вбиває й обтинає тебе прямо там») 

(Blánquez, 2017). 

 

 

4.7.12. Стимул iPhone 

 

Бренд iPhone є помітним в іспанському ОЛ, про це свідчить статистика 

запитів упродовж трьох років. У 2011 році запит 7. Iphone5 став сьомим у 

категорії «Такі, що найшвидше зростають» (Búsquedas con mayor crecimiento). У 

2012 році зустрічаємо запит 4. #IO12 з нагоди випуску операційної системи для 
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iPhone. Це четверте місце в категорії «Хештеги» (Hashtags). У 2013 запит 

2. iPhone 5 був другим за популярністю в списку Electrónica con más crecimiento 

(«Електронні прилади, які зростають найшвидше»). 

Також бачимо очікування випуску нових моделей, наприклад: «Los pedidos 

anticipados del iPhone 4S superan el millón de unidades. (Очікувані замовлення 

iPhone 4S перевищують один мільйон одиниць) (Los pedidos anticipados..., 2011).  

Загальна кількість асоціацій на стимул iPhone становить 31 вживання: Apple 

– 5, caro – 3 (дорогий), novedad – 3 (новинка, новизна), Steve Jobs – 3, teléfono – 3 

(телефон), blanco – 2 (білий), deseo (хочу), el mejor telefono (найкращий телефон), 

juguete (іграшка), mano (рука), mirar (дивитися), movil (мобільний), negro 

(чорний), pics (фото), pijo (шикарний), tecnologia a cualquier precio (технології за 

будь-яку ціну), tonto (безглуздий), 5. 

У відсотковому значенні переважає СГАОП «телефон» – 35%. Його 

складовими є асоціати novedad – 3 (новинка, новизна), teléfono – 3 (телефон), el 

mejor telefono (найкращий телефон), juguete (іграшка), movil (мобільний), 

tecnologia a cualquier precio (технології за будь-яку ціну), 5. Також бачимо 

аксіологічні реакції, є негативні реакції (caro – 3 (дорогий), juguete (іграшка), pijo 

(шикарний, пихатий), tecnologia a cualquier precio (технології за будь-яку ціну)) та 

позитивні (novedad – 3 (новинка, новизна), deseo (хочу), el mejor telefono 

(найкращий телефон)). 

Десять власних назв становлять онімний компонент асоціативного шлейфу 

нашого стимулу. У відсотковому значенні вони складають 32%. Серед них – Apple 

– 5, Steve Jobs 3– , 5. Ергонім Apple є назвою компанії-виробника приладу iPhone. 

Ім’я Steve Jobs – одне з найвідоміших у світі, його називають найталановитішим 

винахідником сьогодення. Реакцію 5 ми вважаємо частиною власної назви iPhone 

5, найбільш відомої та очікуваної моделі телефона на час проведення ВАОЕ. 
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4.7.13. Стимул La Biblia 

 

Найвідоміша книга, яка належить до світової культурної спадщини, була 

обрана нами як стимул експерименту. В іспанській мові власна назва Біблія також 

має друге значення: ідеальна модель, краща робота (Biblia, n.d.). 

Респонденти на цей стимул надали 32 реакції: mentiras – 4 (брехня), Dios – 3 

(Бог), religión – 3 (релігія), el libro – 2 (книга), Moises – 2 (Мойсей), páginas – 2 

(сторінки), cristianismo (християнство), cristiano (християнин), cuento (історія), 

fantasia (фантастика), invento (винахід), Jesús (Ісус), la cruz (хрест), la vida de 

Jesús (життя Ісуса), letras (листи, літери), leyendas (легенди), libro de los cristianos 

(книга християн), mayor (більший), mito (міф), sagrada (священна), tomo (том), 

versos (вірші). 

У всій масі реакцій чітко виокремлюються два семантичні гештальти – це 

СГАОП «книга» та СГАОП «християнство». СГАОП «книга» вміщується у 31%, 

де наявні такі асоціати: el libro – 2 (книга), páginas – 2 (сторінки), cuento (історія), 

letras (листи, літери), leyendas (легенди), libro de los cristianos (книга християн), 

tomo (том), versos (вірші). Другий СГАОП, «християнство», займає більшу 

частину – 50%, він містить асоціати Dios – 3 (Бог), religión – 3 (релігія), Moises – 2 

(Мойсей), cristianismo (християнство), cristiano (християнин), Jesús (Ісус), la cruz 

(хрест), la vida de Jesús (життя Ісуса), libro de los cristianos (книга християн), 

mayor (більший), sagrada (священна). 

Онімну частину реакцій складають сім власних назв (22%): Dios – 3, Moises 

– 2, Jesús, la vida de Jesús. Усі вони пов’язані зі сферою сакрального й 

репрезентують антропоніми та згадані в Біблії оніми: Dios (Господь), Moises 

(Мойсей), Jesús (Ісус). 
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4.7.14. Стимул Televisión Española (TVE) 

 

Цей ергонім позначає найстаріший телеканал Іспанії (заснований у 1956 

році), який нині розширився до декількох радіо- та телеканалів. У нашому 

асоціативному словничку містяться 32 асоціати на цей стимул: gobierno – 4 

(уряд), canal – 3 (канал), manipulación – 3 (маніпулювання), noticias – 3 (новини), 

clásico – 2 (класика), la mejor – 2 (найкраща), PP, aburrido (нудний), antiguo 

(старий), azul (синій, голубий), canal de tv (el primero) (телеканал (перший)), 

controlado (контрольований), falsificación (фальшивка), entretenimiento (розвага), 

información (інформація), logo (логотип), mal (зло, поганий), mando a distancia 

(пульт дистанційного керування), mentira (брехливий), tedioso (виснажливий), 

última hora (в останню хвилину). 

Ми виокремили СГАОП «канал», відсоткова частка якого становить 31%. У 

ньому наявні асоціати canal – 3 (канал), noticias – 3 (новини), canal de tv (el 

primero) (телеканал (перший)), logo (логотип), mando a distancia (пульт 

дистанційного керування), última hora (в останню хвилину). Аксіологічну 

тенденцію виявив СГАОП «негативність», частка якого також становить 31%. 

Слова, які вказують на відсутність схвалення в іспанських респондентів, є такими: 

manipulación – 3 (маніпулювання), aburrido (нудний), antiguo (старий), controlado 

(контрольований), falsificación (фальшивка), mal (зло, поганий), mentira 

(брехливий), tedioso (виснажливий). 

Онімних компонентів у списку асоціативних реакцій до цього стимулу ми 

не виявили. 

 

 

4.7.15. Стимул Tuenti 

 

Власна назва Tuenti належить популярній іспанській соціальній мережі. У 

2008 році ця назва фігурувала у двох категоріях: у списку Emergentes («Ті, що 

найшвидше зростають») – на другому місці 2. tuenti та в списку Más Populares 
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(«Найпопулярніші») – на шостому місці 6. tuenti. У 2010 році бачимо її на 

другому місці (2. Tuenti) серед запитів у категорії Los más populares («Найбільш 

популярні»), також на дев’ятому (9. Tuenti) серед новин, що були найбільш 

популярними, Noticias más buscadas. Наступного, 2011 року, бачимо її також на 

другому місці (2. Tuenti) у списку Palabras más buscadas («Слова, що шукають 

найбільше»). Отже, кількість запитів та розташування в списках назви Tuenti 

свідчать про її помітне місце в ОЛ іспанців. Соціальна мережа як явище взагалі та 

окремі її прояви («Вконтакте», Facebook, Tuenti) є соціальним артефактом нашого 

часу, коли саморепрезентація та потреба в соціальній комунікації зливаються та 

виходять на новий рівень. За допомогою Мережі охоплюються нові контакти та 

соціальні групи, реалізується принцип розповсюджуваного медіа, де користувач 

стає водночас і редактором, і споживачем своєї інформаційної стрічки та дописів, 

які залишає його оточення. 

Список асоціатів, які надали респонденти, нараховує 32 реалізації: red social 

– 8 (соцмережа), adolescente – 3 (підліток), niños – 3 (діти), como Facebook – 2 (як 

«Фейсбук»), guiño – 2 (підморгування), social – 2 (соціальний), apolilla (побитий 

міллю), comunicacion (спілкування), desfasado (застаріла), Facebook, Facebook 

española (іспанський Facebook), gozne (завіса), jeribeque (кривляння), muerto 

(мертвий), olvidado (забутий), para charlar (спілкуватися в чаті), red social 

española (іспанська соціальна мережа), televisión publica (громадське 

телебачення). 

Серед усіх реакцій найбільш впливовою, на нашу думку, є СГАОП 

«соцмережа». Асоціати red social – 8 (соцмережа), como Facebook – 2 (як 

«Фейсбук»), guiño – 2 (підморгування), social – 2 (соціальний), comunicacion 

(спілкування), Facebook, Facebook española (іспанський Facebook), para charlar 

(спілкуватися в чаті), red social española (іспанська соціальна мережа) займають 

59% від загальної кількості. 

Власні назви на цей стимул пов’язані з його англомовним відповідником – 

соціальною мережею «Фейсбук» (Facebook). Усі п’ять згадок (16%) вказують на 
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порівняння та аналогію: como Facebook – 2, Facebook, Facebook española, red 

social española. 

 

 

4.7.16. Стимул La Luna 

 

На цей космонім-стимул ми отримали 33 реакції: noche – 8 (ніч), el Sol – 3 

(Сонце), satélite – 3 (супутник), cohete – 2 (ракета), espacio – 2 (простір, космос), 

misterio – 2 (таємниця), enigma (загадка), hechizo (заклинання), gris (сірий), lobos 

(вовки), luz (світло), mitad (половина), Murakami (Муракамі), negro y blanco 

(чорний і білий), oculta (прихована, окультна), pescar (рибалити), queso (сир), 

serena (спокійна), ying (інь). 

Поміж усіх асоціатів ми побачили два гештальти. Перший, СГАОП 

«космос», містить 58% від усіх реакцій. Сюди ми долучили слова noche – 8 (ніч), 

el Sol – 3 (Сонце), satélite – 3 (супутник), cohete – 2 (ракета), espacio – 2 (простір, 

космос), luz (світло). Другий – це СГАОП «окультизм», який займає меншу 

частину асоціативного простору – 42%, однак є також доволі великим. До нього 

ми долучили асоціати noche – 8 (ніч), misterio – 2 (таємниця), enigma (загадка), 

hechizo (заклинання), oculta (прихована, окультна), ying (інь). 

Онімні реакції становлять 15%. Поміж них є космонім el Sol – 3 (Сонце), 

який був стимулом у списку. Murakami (Муракамі), імовірно, є назвою- 

селенонімом, кратером на зворотному боці Місяця. Реакція ying (інь) – це частина 

концепту інь-янь, поняття китайської філософії, де інь пов’язується з ніччю, у 

візуальному зображенні – це темна половина з білою крапкою. 

 

 

4.7.17. Стимул El Sol 

 

Космонім el Sol зібрав 31 асоціативну реакцію: calor – 8 (вогонь), día – 4 

(день), vida – 5 (життя), energi – 2 (енергія), playa – 2 (пляж), quema – 2 (пече), 
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dorado (золоте), femenino (жіноче), manchas (плями), Puerta del Sol (Пуерта-дель-

Соль), rojo (червоне), tomando el sol (приймати сонячні ванни), vivo (живе), yang 

(янь). 

СГАОП «тепло» займає 42%, до нього ми зарахували реакції calor – 8 

(вогонь), energia – 2 (енергія), playa – 2 (пляж), quema – 2 (пече), tomando el sol 

(приймати сонячні ванни). 

Три онімні реакції Puerta del Sol (Пуерта-дель-Соль), tomando el sol 

(приймати сонячні ванни), yang (янь) становлять 10% від загальної кількості 

асоціатів. Топонім Puerta del Sol – це центральна площа Мадрида, яка є 

історичною пам’яткою і привертає увагу туристів. Реакція yang (янь) протилежна 

поняттю інь, про яке ми згадували вище. Янь є втіленням неба, його зображують 

білим фоном із чорною крапкою. 

 

 

4.7.18. Стимул Gran Hermano 

 

Цей стимул є власною назвою телевізійного реаліті-шоу, телешоунонімом, 

за класифікацією М. М. Торчинського. У 2012 році ця назва була на четвертому 

місці (4. Gran Hermano 12+1) у категорії Búsquedas con mayor crecimiento («Такі, 

що найшвидше зростають»), також користувачі Інтернету вибрали її першою 

(1. Gran hermano) у категорії Programas de televisión («Жанр телевізійних шоу»). 

У 2013 році бачимо, що тенденція продовжується: третє місце (3. Gran Hermano 

14) у категорії Palabras con mayor crecimiento («Такі, що найшвидше зростають»), 

перше місце (1. Gran Hermano 14) у категорії Programas TV («Програми»), восьме 

місце (8. Gran Hermano) у категорії Apps con mayor crecimiento («Застосунки для 

телефонів, що найшвидше зростають»). 

На стимул, який є назвою реаліті-шоу, було отримано 32 асоціативні 

реакції: basura – 5 (небажаний), reality show – 3 (реаліті-шоу), show – 3 (шоу), 

telebasura – 3 (телесміття), gilipolez – 2 (дурна річ, дурня), ojo – 2 (око), VIP 2, Big 

brother is watching you, cámara (камера), dinero (гроші), estupidos (тупі), fama 
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(слава), la muerte (смерть), mierda (лайно), odio (ненависть), programa mas visto de 

España (програма, яку найбільше дивляться в Іспанії), tiempo (час), TV (ТБ), 1984. 

Цей ідеонім-стимул породжує три гештальти. Така складність зумовлена 

трансонімізаційним процесом, якого зазнала власна назва Gran Hermano 

(Великий Брат). Поетонім Великий Брат з’явився в антиутопічному романі 

Дж. Оруелла «1984». Назва телешоу ґрунтується на тому, що глядач виступає в 

ролі Великого Брата, який слідкує за всіма та бачить усе. Перший СГАОП – це 

«негативне сприйняття». Його відсоткова частка досягає 47%, а його складовими 

є: basura – 5 (небажаний), telebasura – 3 (телесміття), gilipolez – 2 (дурна річ, 

дурня), estupidos (тупі), la muerte (смерть), mierda (лайно), odio (ненависть), 1984. 

Другий СГАОП реалізує культурологічне поняття «1984» (19%). Асоціати ojo – 2 

(око), Big brother is watching you, cámara (камера), odio (ненависть), 1984 є 

частинами другого семантичного гештальту. Третій СГАОП «реаліті-шоу» займає 

50% асоціативного шлейфу. Він пов’язаний саме з поняттєвим та візуальним 

образом програми: reality show – 3 (реаліті-шоу), show – 3 (шоу), telebasura – 3 

(телесміття), ojo – 2 (око), cámara (камера), dinero (гроші), fama (слава), programa 

mas visto de España (програма, яку найбільше дивляться в Іспанії), TV (ТБ). 

П’ять онімних реакцій становлять 16% асоціативного словничка. Серед них 

бачимо англомовні та іспаномовні реакції: VIP 2, Big brother is watching you, 

programa mas visto de España (програма, яку найбільше дивляться в Іспанії), 1984. 

Акронім VIP (very important person) згадується двічі, за часом походження він є 

доінтернетівським, багато мов уже мають його у своєму словниковому запасі. На 

іспанську його кальковано, і він став багатьма частинами мови, наприклад, назва 

статті: Francisco Ruiz: «Con 25 euros puedes ser vip por un día» (Франциско Руїс: «З 

25 євро ти можеш бути віпом на цілий день») (Escales, 2009). Широко відомий 

вислів Big brother is watching you (Великий Брат бачить тебе) є цитатою з роману 

1984. Остання реакція, programa mas visto de España (програма, яку найбільше 

дивляться в Іспанії), має пояснювальний характер. 
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4.7.19. Стимул Star Wars 

 

Назву найбільш популярного фільму, найяскравішого представника жанру 

«космічна опера», ми обрали з очевидних причин: чисельність його прихильників 

неможливо порахувати через їх величезну кількість. Багато з них визначають 

свою релігійну належність як джедай (персонаж фільму) (Церква джедаїзму..., 

2015). Стаття «Star Wars» в іспанській «Вікіпедії» належить до 1125 (на 2018 рік) 

вибраних. Зазвичай самі користувачі визначають, яка стаття є вибраною, і це 

свідчить про надзвичайну популярність та довіру до статті. 

На цей стимул ми отримали 30 реакцій: galaxia – 4 (галактика), espacio – 3 

(простір, космос), Jedi – 3 (джедай), cine – 2 (кінотеатр), Darth Vader – 2 (Дарт 

Вейдер), diversión – 2 (весело, розваги), fans – 2 (фанати), Fuerza – 2 (Сила), sables 

de luz – 2 (світлові мечі), nunca me gusto (ніколи мені не подобались), fantasía 

(фантастика), ficción (вигадка), ilusión (ілюзія), 'Luke, yo soy tu padre' («Люк, я твій 

батько»), muerte (смерть), negro y brillante (чорний та блискучий), película (фільм). 

Поміж усіх асоціатів чітко простежуються два семантичні гештальти. 

Перший СГАОП втілює поняття «фільм». До нього ми долучаємо асоціації Jedi – 

3 (джедай), cine – 2 (кінотеатр), Darth Vader – 2 (Дарт Вейдер), diversión – 2 

(весело, розваги), fans – 2 (фанати), Fuerza – 2 (Сила), sables de luz – 2 (світлові 

мечі), fantasía (фантастика), 'Luke, yo soy tu padre' («Люк, я твій батько»), negro y 

brillante (чорний та блискучий), película (фільм). У відсотковому відношенні це 

63%. 

Другий СГАОП концентрується навколо теми «космос», яка реалізується у 

23% асоціатів: galaxia – 4 (галактика), espacio – 3 (простір, космос). 

Сегмент онімних реакцій становить вісім випадків (27%). Серед них усі 

тісно пов’язані з уявним світом кіноепопеї: Jedi – 3 (джедай), Darth Vader – 2 

(Дарт Вейдер), Fuerza – 2 (Сила), 'Luke, yo soy tu padre' («Люк, я твій батько»). 

Дарт Вейдер (Darth Vader) є головним негативним персонажем фільму, якому 

протистоять джедаї (Jedi) за допомогою Сили (Fuerza). Вислів 'Luke, yo soy tu 

padre' («Люк, я твій батько») – один із кульмінаційних та вирішальних моментів 
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усієї космічної саги. Усі власні назви стали частиною інтернет-культури у вигляді 

мемів. 

 

 

4.7.20. Стимул Dios 

 

Загальна кількість асоціатів, яку ми отримали від респондентів, становить 

30: fe – 4 (віра), religión – 3 (релігія), creer – 2 (вірити), Jesús – 2 (Ісус), la Biblia – 

2 (Біблія), misterio – 2 (таємниця), santo – 2 (святий), barba (борода), cielo (небо), 

creador de la tierra (творець землі), energia (енергія), God (Бог) (англ.), hombre 

barbudo (бородата людина), inexistente (неіснуюча), Lennon (Леннон), libertad 

(свобода), mentira (брехня), no existe (не існує), paraiso (рай), politeismo 

(політеїзм), sobrenatural (надприродний), todos (всі). 

На нашу думку, асоціативний корпус містить два семантичні гештальти. 

Перший СГАОП «віра» складає 57%. До нього ми долучили реакції fe – 4 (віра), 

religión – 3 (релігія), creer – 2 (вірити), Jesús – 2 (Ісус), la Biblia – 2 (Біблія), 

libertad (свобода), paraiso (рай), politeismo (політеїзм), sobrenatural 

(надприродний). Другий СГАОП втілює тему «образ бога». Його відсоткова 

частка – 43% – висвітлюється завдяки асоціативним реакціям Jesús – 2 (Ісус), la 

Biblia – 2 (Біблія), misterio – 2 (таємниця), santo – 2 (святий), barba (борода), cielo 

(небо), creador de la tierra (творець землі), God (Бог) (англ.), hombre barbudo 

(бородата людина). 

Сектор власних назв налічує 7 онімних реакцій (23%). Серед них ми бачимо 

англомовну реакцію God (Бог) (англ.), що доволі незвично для іспаномовних 

респондентів, але це ми пояснюємо статусом лінгва франка, який має англійська. 

Три оніми пов’язані з поняттям сакрального, наявним у релігійному вченні: Jesús 

– 2 (Ісус) як одна з іпостасей Господа, la Biblia – 2 (Біблія) як послання Господа 

людям, paraiso (рай) як місце щасливого перебування людини після смерті. 

Lennon (Леннон) є автором пісні «God», яка іспанською перекладена як «Dios». 
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4.7.21. Стимул El Santo Grial 

 

Святий Грааль є артефактом, який існує і в іспанській культурі, куди він 

потрапив з католицькою вірою. Цей хрематонім також набув переносного 

значення, не пов’язаного з кубком, з якого пив Христос. Граалем можна назвати 

будь-що дуже бажане, рідкісне. Наприклад, «Con el análisis de las moléculas de la 

grasa del Dickinsonia se confirma que éste es el animal más antiguo del planeta, 

resolviendo así un misterio de décadas que ha sido como el Santo Grial de la 

paleontología» (Bobrovskiy, 2018) – «За допомогою аналізу жирових молекул 

Дікінсонії підтверджується, що це найдавніша тварина на планеті, отже, 

вирішуючи таємницю десятиліть, яка була подібна до святого Грааля 

палеонтології»; «Tras recibir su beneplácito, una trabajadora del centro universitario 

hace entrega de la tesis como si fuese el santo grial» (Negro, 2018) – «Після 

отримання дозволу працівник університетського центру виносить дисертацію, 

ніби це святий Грааль» . 

Респонденти надали 31 асоціативну реакцію: copa – 5 (кубок, келих), Jesús – 

5 (Ісус), Indiana Jones – 4 (Індіана Джонс), Caballeros – 2 (Вершники), leyenda – 2 

(легенда), búsqueda (пошук), copa usada por Jesús Cristo (келих, яким 

користувався Ісус Христос), cuadro (коробка), de vino bueno (доброго вина), no se 

(не знаю), noble (благородний), madera (дерев’яний), maravilloso (чудовий), ¿mito 

o realidad? (міф чи реальність?) Monty Python («Монті Пайтон»), todo (все), 

Valencia (Валенсія), vino (вино). 

Перший СГАОП «келих» містить 29% асоціацій: copa – 5 (кубок, келих), 

copa usada por Jesús Cristo (келих, яким користувався Ісус Христос), noble 

(благородний), madera (дерев’яний), maravilloso (чудовий). Другий СГАОП 

«вино» містить 26% реакцій: copa – 5 (кубок, келих), copa usada por Jesús Cristo 

(келих, яким користувався Ісус Христос), de vino bueno (доброго вина), vino 

(вино). 
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14 онімних реакцій складають 45%. Чотири власні назви (Jesús, Caballeros, 

Jesús Cristo, Valencia) вказують на сакральну сферу, дві – на профанну. Реакції 

Jesús – 5 (Ісус) та copa usada por Jesús Cristo (келих, яким користувався Ісус 

Христос) відтворюють релігійне уявлення про те, що святий Грааль тримав у 

руках Ісус. Теонім Caballeros – 2 (Вершники) є алюзією до Чотирьох Вершників, 

які сповістять людство про наближення Армагеддону. Топонім Valencia 

(Валенсія) з’явився в списку реакцій не випадково. Santo Cáliz de la Catedral de 

Valencia, Святу чашу собору Валенсії, вважають подібною до святого Грааля, а 

дехто вірить, що це і є Грааль. Дві реакції пов’язані із сучасними тлумаченнями 

образу святого Граалю в масовій культурі. Легенда не зникла, у ХХ столітті з 

появою кіноіндустрії вона була переосмислена. Також є реакція Indiana Jones – 4 

(Індіана Джонс), це відомий історик, який у своїх пригодах знаходить та захищає 

святий Грааль. Асоціація Monty Python («Монті Пайтон») – це англійська 

комедійна студія, яка створила гумористичний фільм Monty Python and the Holy 

Grail («"Монті Пайтон" та святий Грааль»). 

 

 

4.7.22. Стимул Satán 

 

Теонім, на погляд католиків, належить до центральних понять 

християнської демонології. Перше значення власної назви Сатана – це 

супротивник, той, хто протистоїть Богові. Як свідчить словник Королівської 

іспанської академії, Сатана вживається також у значенні диявольська людина 

(Satán, n.d.). У публічній сфері існує поняття «чогось дуже лихого і потужного», 

наприклад: «...la policía encontró allí 500 kilos de explosivo (triperóxido de acetona, 

más conocido como madre de Satán)» – «Поліція знайшла там 500 кілограмів 

вибухової речовини (триоксид ацетону, більш відомий як мати сатани)» (Villareal, 

2018).  

Ми отримали 32 асоціативні реакції: infierno – 6 (пекло), el mal – 4 (зло), 

castigo – 3 (покарання), demonio – 3 (демон), cosas malas – 2 (погані речі), la 
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sombra – 2 (тінь), cabra (коза), con la boca de fuego (з вогняною пащею), Dios 

(Бог), energia (енергія), espectro (привид), fuego (вогонь), mentira (брехня), otro 

(інший), padre (отець, або священик), pastillas (таблетки), perverso (збочений), rojo 

(червоний). 

Перший СГАОП «зло» займає 50%. До нього ми долучили асоціати infierno 

– 6 (пекло), el mal – 4 (зло), castigo – 3 (покарання), cosas malas – 2 (погані речі), 

perverso (збочений). Другий СГАОП «таємниця» є меншим і займає 13%. Він 

містить реакції la sombra – 2 (тінь), espectro (привид), otro (інший). 

Сім онімних реакцій становлять 22%. Їх реалізовано власними назвами 

infierno – 6 (пекло), Dios (Бог). Реакція Dios є антонімічною, протилежною 

поняттю Satán. Реакція infierno – 6 (пекло) з’явилась як місце ймовірного 

перебування Сатани. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

Інтернет-сервіс Google Zeitgest щороку визначає найбільш численні запити 

користувачів. У нашому дослідженні ми зосередилися на проміжку з 2008 до 2013 

року. Усі наявні категорії зібрано в таблицю (табл. 10). 

Таблиця 10 

Категорії запитів в Іспанії у 2008–2013 роках 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Serie («Серіали») + +     

Blogs («Блоги») + +     

Políticos («Політики») + +   +  

Deportes («Спорт») +  +    

Emergentes («Ті, що найшвидше 

зростають») + + + + + + 

Más Populares 

(«Найпопулярніші») + + + + +  

Cantantes («Співаки/співачки»)  +    + 

Festivales («Свята»)  +     

Obras de Teatro («Театральні 

постанови») 
 +     

Nombres emergentes («Імена, які 

зростають») 
  + +  + 

Economía («Економіка»)   +    

Inmobiliario («Нерухомість»)   +    

Social («Соціальне»)   +    

Salud («Здоров’я»)   +    

Noticias más buscadas 

(«Найбільш пошукові новини») 
  + +   

Noticias Emergentes («Новини, 

які найшвидше зростають») 
  +    

Lo más buscado para comprar 

(«Покупки») 
   +   

El entretenimiento más buscado 

(«Розваги») 
   +   

La comida y bebida más buscadas 

(«Їжа та напої») 
   +   

Palabras de Fútbol más buscadas 

(«Футбол») 
   +   

Los destinos de viajes más    +   
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buscados («Місця та подорожі») 

Operaciones de estética más 

buscadas («Пластичні операції») 
   +   

Deportistas olímpicos españoles 

(«Іспанські олімпійці») 
    +  

Equipos de fútbol («Футбольні 

команди») 
    +  

Deportistas («Спортсмени»)     + + 

Lugares más buscados en Google 

Maps («Місця на Google Maps») 
    +  

Lugares turísticos con mayor 

crecimiento («Туристичні місця») 
    +  

Ciudades más buscadas en Google 

Maps («Міста на Google Maps») 
    +  

Libros («Книги»)     +  

Programas de televisión 

(«Телепередачі») 
    + + 

Películas («Фільми»)     +  

Canciones con mayor crecimiento 

(«Пісні») 
    +  

Marcas de ropa («Модні марки 

одягу») 
    +  

Imágenes con mayor crecimiento 

(«Зображення») 
    +  

Hashtags («Хештеги»)     +  

Aplicaciones («Застосунки»)     + + 

«¿Qué es…?» («Що таке?»)     + + 

«¿Cómo…?» («Як?»)     + + 

Palabras más buscadas sobre 

crisis («Слова, які шукають через 

кризу») 

     + 

Acontecimientos («Події»)      + 

Electrónica («Прилади»)      + 

Dietas («Дієти»)      + 

 

Як свідчить таблиця, постійні категорії, що виокремлювалися з року в рік, 

вказують на програми телебачення (Programas TV), спортивні події або персони 

(Deportes), сфери запитів, які зростають найшвидше (Emergentes), сфери 
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найбільш популярних запитів (Más Populares) та з 2010 року – на антропонімну 

сферу (Personajes con mayor crecimiento). 

Назва постійної категорії, що визначає пов’язані зі сферою розваг запити, 

щороку змінювалася (Serie, Series TV, El entretenimiento más buscado, Programas 

de televisión, Programas TV), однак її сутність залишалася приблизно однаковою – 

наповнення ідеонімами (точніше – трансляціонімами, за М. М. Торчинським). 

Щороку в рейтингах ми бачимо велику кількість англомовних серіалів 

виробництва США. Вони всесвітньо популярні, їх можна побачити і в 

українських, і в англійських запитах (Lost, House M.D.). Приблизно половина 

серіалів та теленовел є іспаномовними (виробництва Іспанії, Мексики). Тобто 

іспанський глядач орієнтується на два культурні ландшафти: іспаномовний та 

англомовний. Іспаномовна серіальна продукція конкурентоспроможна, за 

системою О. Ю. Карпенко можна стверджувати, що друге коло загальноонімного 

ідеонімічного фрейму містить два центри: іспаномовний та англомовний. 

Аналогічну ситуацію бачимо й у запитах, що адресують нас до назв реаліті-шоу. 

Приблизно половина з них є неадаптованою продукцією виробництва США 

(Jersey Shore,), інша – іспанськими відповідниками всесвітньо відомих програм 

(Gran hermano (світовий відповідник – «Великий брат»), Gandia Shore (світовий 

відповідник – «Jersey Shore»), Atrapa un millón (світовий відповідник – «Хто хоче 

стати мільйонером?»), La Voz («Голос»), Supervivientes 2011 («Той, хто лишився 

живим»), Masterchef («Мастер-шеф»)). У соціальній сфері домінують ток-шоу, 

зроблені іспанськими телеканалами для іспанських глядачів (Sálvame en directo, 

Otra movida, Sálvame Deluxe, El Hormiguero). І це не дивно, адже на них 

обговорюють питання, які цікавлять суспільство, стосунки між етнічними, 

професіональними, демографічними верствами населення. Також у 2008–2013 

роках не згасав інтерес до розважальних шоу, де беруть участь іспанські та 

іспаномовні зірки (Operación Triunfo 2011, Splash, Mira quién salta). Також 

простежується тенденція отримання високих місць у рейтингах запитів 

загальноєвропейським пісенним конкурсом «Євробачення» (8. Festival de 

eurovision у 2009 році, 3. Eurovisión 2011 («Євробачення 2011»), 5. Eurovision 
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2012, 2. Eurovisión 2013). Ця категорія складається з ідеонімів (велика частина 

серіалонімного, програмонімного меметичного компонента та хрононімне 

меметичне коло), які вказують на власні назви з ознаками артефактів масової 

культури, утворених потребою розважатися як соціальним та психічним 

феноменом. 

Другим тривалим спрямуванням соціальної думки є спорт. Дослідження 

іспанського спортивного дискурсу (Котенко, 2016, с. 192) наголошують на тому, 

що він є «комунікативним і полімедійним, суб’єктивно маркованим та 

експресивно забарвленим явищем». Підтвердженням цього факту ми вважаємо 

наявність постійних списків спортсменів та спортивних подій (Sporty, Deportes, 

Palabras de Fútbol más buscadas, Deportistas, Equipos de fútbol, Deportistas) у 

результатах огляду запитів. У 2011 та 2012 роках було виокремлено рейтинги, які 

стосуються суто футбольної тематики: Palabras de Fútbol más buscadas та 

Equipos de fútbol. В інші роки тематика цього виду спорту також перманентна в 

динаміці інтернет-запитів, винятком є 2008 рік (художня гімнастика, теніс, 

плавання, баскетбол, вело- та мотогонки). Зокрема, у 2010 році розділ Deportes 

(«Спорт») містив шість запитів (серед них – п’ять власних назв: 2. Marca, 

3. Mundial, 4. Comunio, 5. Real Madrid, 6. As, 7. Barcelona), пов’язаних з футболом. 

У 2011 році категорія Palabras de Fútbol más buscadas («Футбол») складалася з 

власних назв футбольних подій та персон, що розподілилися нарівно. У списку 

Deportistas («Найпопулярніші спортсмени») 2012 року превалювали футболісти 

(вісім позицій із дев’яти: 1. Sergio Ramos, 2. Fernando Torres, 3. Gerard Piqué, 

4. Mourinho, 5. Iniesta, 6. Pep Guardiola, 8. Tito Vilanova, 9. Iker Casillas). Також у 

2012 році бачимо потужний тренд щодо новин футбольних клубів: 1. Sevilla FC, 

2. Barcelona FC, 3. Valencia FC, 4. Real Zaragoza FC, 5. Rayo Vallecano, 6. Granada 

CF, 7. Real Sociedad, 9. Real Valladolid CF, 10. Real Madrid CF. Єдиною 

англомовною власною назвою в категорії Equipos de fútbol («Футбольні 

команди») була «Челсі» (8. Chelsea). У 2013 році рубрика «Спортсмени» 

(Deportistas) містила імена футболістів або футбольних тренерів: 3. Tito Vilanova, 

5. Diego Costa, 6. Diego López Rodríguez, 8. Carlo Ancelotti, 10. Raúl González 
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Blanco. Ця категорія складається з меметичних антропонімів, ергонімів 

(командонімів), ідеонімів (сайтонімів). Вони дуже чітко виявляють спортивний 

дух нації, вказують на її етноспецифічні параметри. Футбол як національний вид 

спорту в Іспанії стає культурним і соціальним феноменом. Усі події, персони та 

об’єднання, пов’язані з ним, набувають ознак культурних та соціальних 

артефактів. Футбол став грою мільйонів завдяки багатьом факторам, однак 

найважливішим нам видається те, що він надає можливість вболівальникам 

«грітися у віддзеркаленій славі» (Cialdini, 1976) 

Списки Emergentes («Ті, що найшвидше зростають») дуже різнопланові за 

онімним наповненням. Однак простежуються дві тенденції: у перші роки 

моніторингу запитів превалюють сайтоніми, серед яких – назви соціальних мереж 

(Tuenti, Facebook, Twitter, Myspace) та онлайн-сервісів (YouTube, Megaupload, 

Gmail, Hotmail). Із 2011 року ситуація змінюється, частка назв, пов’язаних з 

інтернет-послугами, зменшується, але не зникає. Збільшується кількість пошуків, 

пов’язаних із соціальною сферою та шоу-бізнесом. До соціальної сфери належать 

запити про банківські послуги (Bankia у 2011 та 2012 роках), Національну систему 

зайнятості у 2012 році (10. SEPE), політичне життя (1. Elecciones 2011 та 

10. Gadafi у 2011 році, 7. Reforma laboral 2012). З’являються назви реаліті-шоу, 

програмоніми (3. Atrapa un millón, 8. Supervivientes 2011 у 2011 році, 4. Gran 

Hermano 12+1 у 2012 році, 3. Gran Hermano 14, 6. Eurovisión 2013, 7. Gandía Shore 

у 2013 році) та назви серіалів (6. Juego de Tronos, «Гра престолів», у 2011 році). 

Також у 2013 році зустрічаємо багато антропонімів, які вказують на людей, 

причетних до сфери шоу-бізнесу (2. Paul Walker, 4. Raquel Sánchez-Silva, 5. Álvaro 

Bultó). 

Категорія Más Populares («Найпопулярніші») визначалась із 2008 до 2011 

року. Упродовж усіх чотирьох років трималася популярність соціальних мереж: у 

2008 році на шостому місці (6. tuenti), у 2009-му – на першому та третьому місцях 

(1. tuenti, 3. facebook), у 2010-му – на першому та другому (1. Facebook, 2. Tuenti), 

у 2011-му – також на першому та другому (1. Facebook, 2. Tuenti). Також бачимо 

назви сайтів спортивних газет, інтерес до яких не згасав усі роки: у 2008-му – 
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четверте та десяте місця (4. marca, 10. as), у 2009-му – п’яте та шосте (5. marca, 

6. as), у 2010-му – п’яте та десяте (5. Marca, 10. As), у 2011-му – п’яте та сьоме 

(5. Marca, 7. As). Висока популярність сайтів такого типу підтверджує важливість 

спорту для іспанської соціальної сфери як складової культурного ландшафту. 

Також усі роки був популярним відеосервіс YouTube, зокрема, у 2008 році він був 

на першому місці (1. youtube), у 2009-му – на другому (2. youtube), у 2010-му – на 

третьому (3. YouTube), у 2011-му – також на третьому (3. YouTube), але вже не 

тільки як відеохостинг, а і як соціальна мережа. 

Список найбільш популярних людей (Personajes con mayor crecimiento) 

визначається з 2010 року. Він вказує на публічних персон, найчастіше – це імена 

акторів і акторок, співаків і співачок та тих, хто пов’язує свою діяльність зі 

спортом (спортсмени, журналісти, телеведучі). 

ОЛ іспанського інтернету впродовж 2008-2013 років реалізувався у таких 

відсоткових показниках: 29%  – антропонімний кластер, 7% – топонімний 

кластер,  10% – хрононімний кластер, 3% – хрематонімний кластер, 42% – 

ідеонімний кластер, 9% – ергонімний кластер. 

Проведений експеримент виявив такі загальні результати: 

1. Асоціативний корпус, який було отримано після проведення ВАОЕ, містить 

апелятивні й онімні асоціати. 

2. Результати ВАОЕ з іспаномовними інформантами зреалізували усі різновиди 

асоціатів (парадигматичні, синтагматичні, фонетичні, тематичні та ін.). 

3. Спродукована респондентами відсоткова складова асоціативного тезаурусу 

варіюється від найменших показників у 43% (топонім Barcelona), 55% 

(хрематонім El Santo Grial), 61% (фітонім Hyperion), до найбільших показників у 

100% (ергонім TVE), 97% (хрононім Navidad), (зоонім Cerberus). В середньому 

апелятивна складова сягає 75%. 

4. Меметична актуалізація власних назв як форми відтворення культурної 

традиції є іманентною ознакою соціальної ідентичності та інструментом 

генеративної здатності культури. Онімна складова асоціативного корпусу є 

актуалізацією культурних маркерів та реплікаторів культурно-соціальних 
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артефактів.  Найменші показники онімних реакцій сягають 0% (ергонім TVE), 

10% (космонім El Sol), 16% (ергонім Tuenti). Найвищі показники спродуковані 

фітонімом Hyperion (61%), антропонімом Selena Gomez (65%), хрематонімом 

El Santo Grial (55%). Фокус ОЛ формується навколо антропонімів, топонімів, 

ергонімів, ідеонімів, хрематонімів, хрононімів.  

5. Розбіжність в кількості онімних асоціатів можна пояснити тривалістю 

існування власної назви у межах культурно детермінованої сфери, яка додає 

нових конотацій, усуває застарілі культурні схеми, реалізує механізми 

кумулятивної культурної еволюції за допомогою меметичних механізмів 

реплікації, імітації та точності передання інформації. Згідно з даними ВАОЕ, 

найбільшу меметичну потенцію виявляють оніми-стимули з найдовшою історією 

існування у соціально-культурному просторі, зокрема Barcelona, Biblia, el Santo 

Grial, Cervantes, та такі, що набули великого соціально-культурного 

навантаження завдяки рекламі, поширеності, статусу (iPhone, Star Wars, Tuenti). 

Саме вони маніфестують віртуальну фізичність меметичних механізмів. 

6. Реалізація СГАОП асоціативного шлейфу онімних стимулів відбувається у 

діапазоні від 13 % (СГАОП «таємниця») до 83 % (СГАОП «сімейне свято»). Дія 

закону оберненої пропорційності проявляється при конструюванні СГАОП: чим 

менше часткова доля гештальту, тим вище вірогідність появи ще одного 

гештальту.  

7. Онімні стимули продукують широкий репертуар СГАОП, який актуалізує 

емоційно-асоціативне осмислення мемів-онімів: «поп-діва», «співачка», 

«письменник», «велике місто», «Каталонія», «культурний центр», «сімейне 

свято», «спорт», «міфологія», «внутрішнє психічне життя», «фільм», «собака», 

«міфічний пес», «телефон», «книга», «християнство», «канал», «негативність», 

«соцмережа», «космос», «окультизм», «тепло», «негативне сприйняття», «1984», 

«реаліті-шоу», «фільм», «віра», «образ бога», «келих», «вино», «зло», «таємниця».  

8. Ментальні утворення (СГАОП)  базуються на системі координат, яка породжує, 

актуалізує та реалізує довгострокове зберігання культурних та соціальних 

артефактів. Мовно-культурні прояви соціальної ідентичності формують сфери 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
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емотивного досвіду етносу, який втілюється в результатах асоціативного 

експерименту.  

9. Реалізацію конотативних асоціативних рефлексій зафіксовано у результатах 

асоціативного експерименту.  

10. Інформанти ВАОЕ представляють собою нову генерацію іспанців, які 

актуалізують усталені форми відтворення традиції. Водночас культурно 

детермінований ОЛ виявляє генеративну здатність культурної системи координат, 

де будь-яка власна назва маркується у руслі традиції та у руслі новітнього.   
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5. БРИТАНСЬКИЙ ОНІМНИЙ ЛАНДШАФТ 

 

 У 2013 році 89,8% британського населення будь-якого віку мали доступ до 

Мережі з комп’ютеру або іншого пристрою (Internet live stats, 2016). Це ще раз 

вказує на конекцію використання статистики запитів у Мережі з моделюванням 

архітектоніки ОЛ. 

 

5.1. 2008 рік 

 

У Великій Британії (Beaumont, 2008) було виокремлено сім категорій Ten 

most popular search terms («Найбільш популярні пошукові запити»), Ten fastest-

rising search terms («Десять запитів, що найшвидше зростають»), Ten most 

searched-for politicians («Десять політиків, яких шукають найбільше»), Ten most 

searched-for Royals («Десять членів королівської родини, яких шукають 

найбільше»), Fastest-rising searches for people («Найбільш швидко зростаючі 

запити про людей»), Fastest-rising 'how to' searches «(Найшвидші запити "як"»), 

Ten most searched-for tickets («Десять найбажаніших квитків»). 

Категорія Ten most popular search terms («Найбільш популярні пошукові 

запити») містить три загальні назви на п’ятому (5. Games – ігри), шостому 

(6. News – новини) та десятому (10. Jobs – робота) місцях. Решта вказує на такі 

власні назви: ергонім 1. Facebook – назва соціальної мережі, до яких також 

зараховують 3. YouTube та 8. Bebo; власна назва 2. BBC, однієї з найбільших 

компаній телерадіомовлення у світі; на четвертому місці найбільший онлайн-

аукціон; послуга безкоштовної електронної пошти 7. Hotmail на сьомому та на 

дев’ятому – пошукова служба 9. Yahoo. Уже у 2008 році більше половини запитів 

стосувалися сайтів Мережі, тобто вплив Інтернету на життя суспільства був уже 

досить відчутним. 

У списку Ten fastest-rising search terms («Десять запитів, що найшвидше 

зростають») усі запити репрезентують власні назви, тобто ми можемо назвати 
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його онімноорієнтованим. Багато пунктів вказують на назви сайтів, тобто 

послуги, які здійснюються за допомогою Інтернету. Серед них можна побачити 

два часто відвідувані сайти з іграми на восьмому (8. Friv) та десятому місцях 

(10. Jogos). Сайт для інтимного спілкування – на дев’ятому місці (9. Cam4). 

Онлайн-сервіс для перегляду та прослуховування програм ВВС в Інтернеті – на 

першому місці 1. iPlayer, на другому (2. Facebook) та четвертому (4. YouTube) 

місцях – соціальні мережі. П’ятими за популярністю стали послуги електронної 

пошти 5. Yahoo Mail. Три назви прийшли з реального життя й майже не пов’язані 

з Мережею – це марка відомого смартфона 3. iPhone, науковий експеримент у 

Великому андронному колайдері 6. Large Hadron Collider та перший чорношкірий 

президент США 7. Obama. Про те, що запуск та функціонування Великого 

адронного колайдеру стали мемом, ми вже розповідали (див. розділ 3). 

Список Ten most searched-for politicians («Десять політиків, яких шукають 

найбільше») містить тільки антропоніми. Серед них половина вказує на 

британських політиків, зокрема, перша сходинка – 1. Gordon Brown, друга – 

2. David Cameron, четверта – 4. Tony Blair, сьома – 7. George Osborne, восьма – 

8. Alistair Darling та дев’ята – 9. Boris Johnson. Інші чотири вказують на 

американських політиків (третя 3. Barack Obama, п’ята 5. Sarah Palin та шоста 

6. John McCain) та французького президента (10. Nicolas Sarkozy). 

Відповідно до опитування, проведеного Британською радою по всьому 

світу, королівська сім’я визначає образ Великої Британії, її сучасний стан та 

культуру (Culligan, 2014, c. 16). За даними Google Zeitgeist, у 2008 році категорія 

Ten most searched-for Royals («Десять членів королівської родини, яких шукають 

найбільше») містить антропоніми, серед яких – імена та прізвища найвідоміших 

близьких родичів монарха Великої Британії: 1. The Queen (королева Єлизавета ІІ), 

2. Prince Charles (принц Чарльз), 3. Prince Harry (принц Гаррі), 4. Camilla 

(Камілла), 5. Princess Anne (принцеса Анна), 6. Prince Philip (принц Філіп), 

7. Prince Edward (принц Едвард), 8. Prince William (принц Вільям), 9. Zara Phillips 

(Зара Філліпс), 10. Princess Beatrice (принцеса Беатріс). 
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Категорія Fastest-rising searches for people («Найбільш швидко зростаючі 

запити про людей») містить антропоніми, які вказують на британських та 

американських публічних людей. Серед них багато персон шоу-бізнесу: на 

першому місці – британська група 1. The Ting Tings, на третьому місці – співачка 

та суддя на програмі Х Factor 3. Cheryl Cole, на п’ятому місці – відомий 

винахідник 5. Alexander Graham Bell, також у зв’язку із фінансовою кризою 

відомим став експерт із фінансів 7. Martin Lewis. Відчутний вплив американської 

культури, отже, другим пунктом є ім’я новообраного президента 2. Barack Obama. 

Далі бачимо імена діячів шоу-бізнесу, події в житті яких змусили звернути на них 

увагу, зокрема, це смерть актора 4. Heath Ledger, вихід альбому 6. Chris Brown, 

вихід останнього сезону американського музичного серіалу 8. Hannah Montana, 

скандали за участю блогера та колумніста 9. Perez Hilton, розголос нового мему за 

участю актора 10. Chuck Norris. Цей актор має імідж витривалої людини, його 

амплуа – це екшн-фільми, через це в Інтернеті з’явилися факти про Чака Норріса, 

які мають відверто гумористичний та гіперболізований характер, наприклад: 

«Once a cobra bit Chuck Norris' leg. After five days of excruciating pain, the cobra 

died» («Якось кобра вкусила Чака Норіса за ногу. Після п’яти днів пекучого болю 

кобра померла»). Так факти про Чака Норіса стали мемом (Chuck Norris Facts, 

n.d.) 

Єдина категорія, яка взагалі не містить власних назв, – це Fastest-rising 'how 

to' searches («Найшвидші запити "як"»). Тут бачимо такі запити: 1. How to geek 

(як гікувати, тобто бути соціально незграбною персоною, ентузіастом, який має 

інтелектуальні здібності, але не подобається іншим), 2. How to download (як 

завантажувати), 3. How to spell (як вимовляти по буквах), 4. How to reference (як 

давати виноски, посилання), 5. How to defrag (як дефрагментувати), 6. How to sew 

(як шити), 7. How to recycle (як утилізувати), 8. How to flirt (як фліртувати), 9. How 

to cook (як готувати), 10. How to swim (як плавати). 

Ten most searched-for tickets («Десять найбажаніших квитків») різноманітні. 

Не всі запити стосуються квитків до виступів груп або співаків, як перша 

сходинка: 1. Oasis, друга 2. Leonard Cohen, третя 3. AC/DC, дев’ята 9. Tina Turner 
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та десята 10. Nickelback. Інша половина вказує на інтерес до спортивних подій 

(четверта сходинка 4. The Ashes – регбі-матч та восьма 8. Gladiators – спортивне 

ігрове шоу, де учасники проходять конкурси на силу, витривалість та витримку), 

зацікавлення мюзиклами (сьома сходинка 7. Oliver! – мюзикл за мотивами 

«Олівера Твіста») та комедійними виставами (п’ята сходинка 5. Steve Coogan – 

стендап-комік). На шостому місці – фірма з продажу та бронювання квитків 

6. SOS (ticket firm). 

Уся велика кількість запитів, які уводили користувачі протягом 2008 року в 

Об’єднаному Королівстві, відобразилася в семи категоріях. Серед них 81% 

запитів містили власні назви або самі були онімами. 

 

 

5.2. 2009 рік 

 

У 2009 році (Goss, 2009) було виокремлено п’ять категорій: Top searches 

2009 («Найголовніші запити 2009»), Fastest rising search queries in 2009 

(«Найбільш швидкозростаючі запити 2009»), Fastest rising news searches in 2009 

(«Пошук новин у 2009»), Top searches for 'i feel…' in 2009 («Найчастіші запити "я 

відчуваю..." у 2009»), Fastest rising ticket searches in 2009 («Квитки, пошук яких 

зріс найбільше у 2009»). 

У Top searches 2009 («Найголовніші запити 2009») бачимо два запити, які 

вказують на загальні назви – це п’ятий (5. games (ігри) та сьомий (7. news 

(новини). Решта є власними назвами, більшість із яких пов’язана з назвами сайтів 

у Мережі. Зокрема, наявні ергоніми 1. Facebook, 2. BBC та 10. Bebo, сайтоніми, які 

визначають відеохостинг 3. YouTube, безкоштовну електронну пошту 4. Hotmail, 

інтернет-аукціон 6. Ebay, пошукові системи 8. Google та 9. Yahoo. 

У категорії Fastest rising search queries in 2009 («Найбільш 

швидкозростаючі запити 2009») зустрічаємо лише власні назви. Серед них багато 

сайтів, які надають послуги, зокрема: 2. Jogos (безкоштовні ігри), 3. Ebay UK 

(торговельний майданчик), 4. Yahoo mail (електронна пошта), 5. Hotmail 
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(електронна пошта), 6. BBC iPlayer (перегляд програм ВВС у Мережі), 10. Spotify 

(платформа, яка надає безперервний ефір від музичних виконавців). Найбільш 

популярним, як і в попередній категорії, є 1. Facebook login, ще одна соціальна 

мережа на сьомому місці: 7. Hi5. Пошукова система 9. Bing – на дев’ятому місці. 

Єдиний антропонім, 8. Stephen Gately, – на восьмому місці, причиною 

зацікавленості ним стала раптова смерть співака. 

Інтернет став для багатьох джерелом інформації. Ключові новини є одним із 

чинників, які формують соціальний клімат та ОЛ. Не дивно, що пошук 

оперативної інформації було виокремлено в особливий список Fastest rising news 

searches in 2009 («Пошук новин у 2009»). Багато персон стали помітними в ОЛ у 

2009 році. Це були як визнані зірки, так і люди, які вперше отримали визнання. 

Зокрема, вийшли із зони невідомого 2. Susan Boyle (учасниця Britain’s Got Talent, 

відповідника української передачі «Україна має талант»), 4. Robert Pattison 

(британський актор, відомий завдяки образу вампіра в сазі «Сутінки») та 

5. Rihanna (американська співачка з дебютним альбомом). Уже відомі зірки 

з’явилися вгорі пошукових рейтингів через смерть: 3. Jade Goody (англійська 

зірка реаліті-шоу), 6. Michael Jackson та 9. Stephen Gately. Серед інших новин 

найбільше турбував жителів Великої Британії свинячий грип 1. swine flu. Два 

сайтоніми перебувають на сьомому, 7. Google Maps (послуга перегляду 

супутникових карт), та восьмому, 8. Twitter (соціальна мережа надкоротких 

повідомлень), місцях. На десятому місці – топонім 10. Iran, який, імовірно, 

стосуєтья подій Зеленої революції 2009 року в Ірані. 

Список Top searches for 'i feel…' in 2009 («Найчастіші запити "я 

відчуваю..." у 2009») не містить жодної власної назви: 1. I feel love (я відчуваю 

любов), 2. I feel alone (відчуваю самотність), 3. I feel fine (почуваюся добре), 4. I 

feel good (почуваюся гарно), 5. I feel sick (почуваю себе погано), 6. I feel fat 

(відчуваю себе товстим/ою), 7. I feel ill (відчуваю хворобу), 8. I feel pretty 

(відчуваю себе красивою), 9. I feel ugly (відчуваю себе потворним/ою), 10. I feel 

free (відчуваю себе вільним/ою). 
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Дуже тісно пов’язана зі світом шоу-бізнесу категорія Fastest rising ticket 

searches in 2009 («Квитки, пошук яких зріс найбільше у 2009»). У ній бачимо 

приблизно половину британських виконавців (5. pixies, 6. JLS, 9. Tinchy Stryder, 

10. U2) та половину американських (1. Lady Gaga, 2. Michael Jackson, 3. Taylor 

Swift, 4. Whitney Houston, 7. Beyonce, 8. Green Day). 

У 2009 році подано найменшу кількість категорій за шість років, які ми 

взяли для нашого дослідження. Загальна кількість власних назв у пошукових 

запитах сягає 76%. 

 

 

5.3. 2010 рік 

 

У 2010 році (Zeitgeist 2010: що шукали у світі, 2010) публічна увага 

зосередилася на шести категоріях: Fastest-Rising («Запити, які зростають 

найшвидше»), Most Popular («Найбільш популярні»), Fastest-Rising People 

(«Персони, увага до яких зростає найшвидше»), Top Searches – Sports («Спорт»), 

Top Searches – Food and Drink («Їжа та напої»), Fastest-Rising Searches – News 

and Current Events («Новини та події»). 

Категорія, яка вказує на події або людей, зацікавленість якими невпинно 

зростала протягом 2010 року, тобто Fastest-Rising («Запити, які зростають 

найшвидше»), містить десять пунктів. Серед них лише один антропонім, він 

позначає канадського співака 4. justin bieber, який став відомим завдяки 

відеохостингу YouTube. Інші запити стосуються або подій, або соціальних мереж, 

або послуг в Інтернеті. Так, чотири пункти визначають різновиди соціальних 

мереж: 1. chatroulette (спілкування з випадковими користувачами), 2. formspring 

(спілкування шляхом будь-яких питань, на які користувачі дають відповіді), 6. fb 

(Facebook), 9. youtube (спілкування у вигляді коментарів під відео та за 

допомогою самих відео). Два сайтоніми на позначення електронної пошти 

8. hotmail sign in та прогнозу погоди 10. metcheck. У 2010 році в центрі уваги 

перебувала марка 3. ipad. Дві події визначали публічний простір – це світовий 
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чемпіонат із футболу 6. world cup 2010 та розширення банківського концерну 

8. santander. 

У списку Most Popular («Найбільш популярні») чотири запити є загальними 

назвами – це сьомий (7. you), восьмий (8. games), дев’ятий (9. mail) та десятий 

(10. news). Інші шість – це загальновідомі сайти: соціальні мережі (1. facebook, 

3. youtube), телерадіоконцерн (2. bbc), електронна пошта (4. hotmail), 

торговельний майданчик (5. ebay), пошукова система (6. google). 

Онімноорієнтована категорія Fastest-Rising People («Персони, увага до яких 

зростає найшвидше») найчастіше визначає людей, які тісно пов’язані з індустрією 

розваг. Не був винятковим і 2010 рік: серед десяти найбільш помітних людей 

бачимо учасників телевізійних програм (1. kristian digby, 8. kim kardashian), 

виконавців пісень (2. justin bieber, 3. nicki minaj, 4. ellie goulding, 6. kesha, 9. katy 

perry, 10. enrique iglesias) та тих, хто працює у світі моди (5. alexander mcqueen, 

7. miranda kerr). Найчастіше зацікавленість пов’язана з творчою діяльністю, 

наприклад, виходом нових платівок та синглів (2. justin bieber, 3. nicki minaj, 

4. ellie goulding, 6. kesha, 8. kim kardashian, 9. katy perry, 10. enrique iglesias), або 

смертю (1. kristian digby, 5. alexander mcqueen). 

У списку Top Searches – Sports («Спорт») зустрічаються три види спорту: на 

першому місці 1. football (футбол), на четвертому 4. golf (гольф), на п’ятому 

5. cricket (крикет). Більшу увагу приділено футболу. Ось пункти, які мають 

стосунок до цього виду спорту: другий пункт 2. world cup (чемпіонат світу з 

футболу), шостий 6. arsenal (назва футбольного клубу), сьомий 7. fantasy football 

(фентезі-футбол), восьмий 8. fifa (Міжнародна федерація футболу, ФІФА), 

дев’ятий 9. liverpool (футбольний клуб). Також у списку містяться дві назви 

телеканалів (3. bbc та 10. sky sports), імовірно, на них найчастіше йдуть трансляції 

спортивних змагань. 

Категорія Top Searches – Food and Drink («Їжа та напої») містить прості 

рецепти й назви страв: другий пункт 2. recipes (рецепти), четвертий 4. pizza (піца), 

п’ятий 5. wine (вино), дев’ятий 9. cakes (торти) та десятий 10. curry (карі). Також 

зустрічаємо чотири власні назви великих мереж супермаркетів на першому місці 
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(1. tesco), третьому (3. asda), шостому (6. sainsburys) та восьмому (8. morrisons). 

На сьомому місці – антропонім 7. jamie oliver, який визначає надзвичайно 

відомого майстер-шефа у Великій Британії. 

Серед фактів суспільного життя, які набули великого розголосу, категорія 

Fastest-Rising Searches – News and Current Events («Новини та події») 

концентрується на подіях електорального циклу. У ній бачимо запити, що містять 

загальні назви, на другому місці (2. register to vote – зареєструватися, щоб 

проголосувати), на шостому (6. liberal democrat – ліберальний демократ), на 

сьомому (7. elections results – результати виборів). Єдина подія ззовні Великої 

Британії, яка була на слуху, – це страйк у Франції (4. rail strike – страйк 

залізничників). Далі виокремлюємо власні назви, яких шість у списку: на 

першому місці вибори 2010 (1. election 2010), на третьому – прем’єр-міністр 

(3. david cameron), на п’ятому – назва таблоїду (5. daily mail showbiz), на восьмому 

– Лейбористська партія (8. labour party), на дев’ятому – Консервативна партія 

(9. conservative party), на десятому – журналіст (10. alex jones). 

У 2010 році загальна кількість власних назв у пошукових запитах сягає 73%. 

Серед тем суспільного життя, відображених у численних запитах, такі: актори та 

співаки, футбол, вибори, супермаркети, соціальні мережі та електронні сервіси 

(пошта, торгівля). 

 

 

5.4. 2011 рік 

 

У 2011 році (Google Zeitgeist: top web searches of 2011, 2011) було 

виокремлено 17 категорій: Fastest falling people («Люди, кількість запитів про 

яких випадає найшвидше»), Fastest rising people in 2011 («Люди, кількість запитів 

про яких зростає найшвидше»), Fastest rising searches in 2011 («Запити, кількість 

яких зростає найшвидше»), Top 10 Fastest Rising searches for Consumer 

Electronics/ Gadgets in 2011 («Найбажаніші електронні прилади/гаджети 2011»), 

How to (top searches for ‘How to’ in 2011) («Запитання "як?"»), What is (top 
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searches for ‘What is’ in 2011) («Запитання "що/що таке?"»), Fastest rising movies 

in 2011 («Фільми, запити яких зростають найшвидше»), Fastest rising sports terms 

in 2011 («Спорт»), Top Food & Drink («Їжа та напої»), Top Travel Destinations 

(«Подорожі»), Top UK searches in 2011 («Найпопулярніше за 2011»), News Top 10 

(top searches on news.google.co.uk) («Новини»), Fastest rising football searches in 

2011 («Футбол»), Top celebrities in 2011 («Знаменитості»), Fastest rising TV 

programme in 2011 («ТВ-програми, популярність яких зростає найшвидше»), Top 

tickets («Квитки»), Bargain hunting (top cheap searches 2011) («Купити дешево»). 

Список Fastest falling people («Люди, кількість запитів про яких випадає 

найшвидше») містить тільки антропоніми, які вказують на співаків/співачок 

(третє місце 3. Alicia Keys, п’яте 5. Alexandra Burke, шосте 6. Hayley Williams, 

сьоме 7. Joe Mcelderry, десяте 10. Shakira), зірку спорту (друге місце 2. Maradona), 

публічних людей (четверте місце 4. Heidi Montag, восьме 8. Stephenie Meyer), 

актора (9. Robert Pattinson) та політика (1. Nick Clegg). 

Зростаюча зацікавленість у публічних персонах відображається в списку 

Fastest rising people in 2011 («Люди, кількість запитів про яких зростає 

найшвидше»). Найчастіше тут зустрічаються імена співаків/співачок, причиною 

популярності яких є або кар’єра (2. Adele, 3. Rebecca Black, 4. Ed Sheeran, 9. Nicki 

Minaj), або смерть (5. Amy Winehouse). Також увага в публічному просторі 

концентрується на акторах: 1. Ryan Dunn (смерть), 6. Charlie Sheen (скандал), 

10. Darren Criss (роль у популярному серіалі «Хор» (Glee)). Також у 2011 році 

бачимо двох людей, які є публічним персонами, але до сфери шоу-бізнесу їх 

зарахувати тяжко: 7. Steve Jobs (смерть винахідника) та 8. Kate Middleton (шлюб із 

принцом Вільямом). Дівчина 3. Rebecca Black (Ребекка Блек) не є професійною 

співачкою, вона – аматорка, яка завантажила свою пісню на YouTube і завдяки 

цьому стала популярною. У 2011 році вона та її пісня «Friday» («П’ятниця») були 

дуже популярними та швидко поширювалися Мережею (Rebecca Black, n.d.). 

Користувачів підкорила простота та щирість виконання, багато хто зробив 

ремікси, переспіви та пародії. У такий спосіб пісня увійшла до найбільш вірусних 

мемів 2011 року. 
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Більше розмаїття бачимо в категорії Fastest rising searches in 2011 («Запити, 

кількість яких зростає найшвидше»). Тут є і хрононіми (1. Royal wedding – 

королівське весілля, 3. Fifa 12 – ФІФА 12), і хрематоніми (2. iPhone 5, 5. iPad 2), і 

сайтоніми (4. Groupon – сайт, що надає знижки, 8. Minecraft – онлайн та офлайн 

комп’ютерна гра). Однак антропоніми як одна із центральних категорій ОЛ 

становлять значну частку цієї категорії: 6. Ryan Dunn, 7. Adele, 9. Rebecca Black, 

10. Ed Sheeran. 

«Найбажаніші електронні прилади/гаджети 2011» – це список Top 10 Fastest 

Rising searches for Consumer Electronics/ Gadgets in 2011, який містить 

загальновідомі бренди. Користувачів цікавили планшети (1. iPod Touch 5G, 2. HP 

Touchpad, 6. Acer Iconia), ноутбуки (3. Acer Aspire 5742, 4. Asus Transformer, 

5. Dell Inspiron Duo), навушники (7. Beats Headphones), принтери (8. Epson 

Printers), роутери (9. Netgear Router) та телевізори (10. 32-inch TV). 

У списку How to (top searches for ‘How to’ in 2011) («Запитання "як?"») 

немає жодної власної назви: 1. How to revise (як перевіряти, переглянути), 2. How 

to snog (як цілуватися), 3. How to reference (як давати виноски, посилання), 4. How 

to wallpaper (як клеїти шпалери), 5. How to draw (як малювати), 6. How to sleep (як 

спати), 7. How to flirt (як фліртувати), 8. How to geek (як бути гіком), 9. How to 

pronounce (як вимовляти), 10. How to shuffle (як танцювати шафл). 

Одна з функцій Інтернету – інформаційна, і часто пошукові системи 

вказують на різноманітні питання, які ставлять користувачі. Одне з таких питань 

висвітлюється в списку What is (top searches for ‘What is’ in 2011) («Запитання 

"що/що таке?"»). Здебільшого у ньому наявні загальні назви: 2. What is scampi (що 

таке лангустин), 3. What are truffles (що таке трюфелі), 4. What are piles (що таке 

палі), 5. What is 4d (що таке 4d), 6. What are cookies (що таке файли cookies), 

7. What is copyright (що таке авторське право), 10. What is probate (що таке 

затвердження заповіту судом). Власні назви перебувають на першому місці 

(1. What is AV – що таке альтернативне голосування), на восьмому (8. What is 

zumba – що таке зумба (система фітнесу)) та дев’ятому (9. What is icloud – що таке 

iCloud (сервіс зберігання та обслуговування даних)). 
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Поміж найпопулярніших фільмів 2011 року, Fastest rising movies in 2011 

(«Фільми, запити яких зростають найшвидше»), є фільми жахів (2. Final 

destination 5 – «Пункт призначення 5», 6. Scream 4 – «Крик 4»), вестерни (4. True 

Grit – «Справжня мужність»), комедії (3. Mean girls 2 – «Погані дівчиська 2», 

7. The Inbetweeners – «Переростки», 8. Little Fockers – «Знайомство з Факерами 

2»), фентезійні фільми (1. Breaking Dawn – «Світанок», 5. Conan the barbarian – 

«Конан-варвар», 9. Transformers 3 – «Трансформери 3: Темний бік Місяця»), 

трилери (10. Unstoppable – «Некерований»). 

У категорії Fastest rising sports terms in 2011 («Спорт») багато видів спорту. 

Це боксерські події (1. Haye vs Klitschko (бій між Девідом Хейем та Володимиром 

Кличком), події у сфері реслінгу (щорічний матч реслінгу 7. Wrestlemania та 

смерть атлета Ренді Севеджа 9. Randy Savage), продаж квитків на майбутні 

Олімпійські ігри (2. Olympic tickets 2012), події зі світу футболу (фіналіст Кубка 

Ліги футбольний клуб 3. Arsenal transfer та Кубок Америки з футболу 2011 року 

8. Copa America 2011), Кубок шести націй із регбі (4. Six Nations 2011), турнір із 

тенісу (5. Wimbledon 2011), кінні перегони (6. Grand National 2011), загибель водія 

в мотоперегонах (10. Dan Wheldon). 

Серед запитів списку Top Food & Drink («Їжа та напої») можна побачити і 

власні назви, і загальні назви. Загальні назви представлено другим пунктом 

2. Recipes – рецепти), п’ятим (5. Pizza – піца), шостим (6. Chicken – курка), сьомим 

(7. Chocolate – шоколад). Власні назви репрезентовано марками супермаркетів 

(1. Asda, 3. Tesco, 4. Sainsburys, 9. Morrisons, 10. Argos) та піцерій (8. Dominos). 

Користувачі англомовного сектора Інтернету цікавляться також 

найкращими місцями відпочинку. Це відображено в категорії Top Travel 

Destinations («Подорожі») за 2011 рік. У ній можна побачити міста (1. Las Vegas, 

2. New York, 3. Disneyland Paris, 5. Orlando), острови (4. Jamaica, 6. Barbados, 

7. Hawaii, 10. Cuba) та регіони (8. Caribbean, 9. Florida). Єдине, що їх об’єднує, – 

усі вони розташовані поза межами Об’єднаного Королівства. 
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Категорія Top UK searches in 2011 («Найпопулярніше за 2011») містить 

тільки оніми. У ній фігурують назви соціальних мереж (1. Facebook, 2. YouTube), 

безкоштовної електронної пошти (3. Hotmail), світових онлайн-магазинів (4. Ebay, 

8. Amazon, 9. Argos, 10. Tesco), пошукових систем (5. Google, 7. Yahoo) та 

національної компанії телерадіомовлення (6. BBC). 

Публічний простір наповнюється протягом усього року, однак деякі новини 

є найбільш цитованими та викликають неабиякий інтерес в інтернет-користувачів. 

Список News Top 10 (top searches on news.google.co.uk) («Новини») висвітлює 

сплески на тлі соціальної сфери та окреслює ОЛ року. Серед людей, які були 

помітними протягом 2011 року, – співачка та телеведуча 5. Cheryl Cole, наречена 

та дружина принца Вільяма 8. Kate Middleton, співак 10. Justin Bieber. Також 

бачимо ергоніми на позначення футбольних клубів: 2. Arsenal, 7. Liverpool та 

9. Manchester United. Хрематонім 6. iPhone 5 став єдиною річчю в списку. Решта 

власних назв вказує на сайти, до яких, імовірно, люди зверталися за інформацією: 

1. BBC News, 3. Facebook, 4. YouTube. 

У 2011 році великий суспільний інтерес до футболу виокремили в 

спеціальну категорію: Fastest rising football searches in 2011 («Футбол»). Її 

складовими є назви футбольних клубів (1. Anzhi Makhachkala, 2. Arsenal transfer, 

3. Liverpool rumours), імена футболістів (4. Joey Barton twitter, 7. Eric Abidal, 

9. Billy Sharp, 10. Demba Ba), назви змагань та заходів (5. Sky Sports transfer, 6. Fifa 

ultimate team, 8. Copa america 2011). 

ОЛ Об’єднаного Королівства, як і багатьох інших країн, визначається 

присутністю в ньому зірок. Про це свідчить поширена рубрика Top celebrities in 

2011 («Знаменитості»). 2011 рік визначався видатними жінками у сфері шоу-

бізнесу: акторками (3. Emma Watson, 4. Scarlett Johansson, 5. Jennifer Aniston, 

7. Megan Fox, 10. Angelina Jolie), публічними персонами (1. Kim Kardashian, 

2. Victoria Beckham, 9. Jessica Jane), співачкою (6. Britney Spears). Єдиним 

чоловіком в інформаційному просторі став англійський стендап-комік 8. Ricky 

Gervais. 
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Продукція, яку спочатку створювали для телебачення, стає також 

популярною в Інтернеті, багато каналів транслюються онлайн, адже користувачі 

шукають програми та інформацію про них саме в Мережі. Таку ситуацію 

відображає категорія Fastest rising TV programme in 2011 («ТБ-програми, 

популярність яких зростає найшвидше»). Серед десяти найбільш рейтингових 

програм –реаліті-шоу (1. X Factor 2011, 2. Apprentice 2011, 3. X Factor usa, 8. Big 

Brother 13) та серіали (4. NCIS season 9, 5. House season 8, 6. Glee season 3, 

7. Thundercats 2011, 9. Supernatural season 7, 10. Smallville season 10). 

У списку Top tickets («Квитки») половину представлено загальними 

назвами: 1. Train tickets (квитки на потяг), 2. Cheap tickets (дешеві квитки), 3. 2012 

tickets (квитки 2012), 4. Theatre tickets (квитки до театру), 7. Concert tickets (квитки 

на концерт). Решта містить загальні назви: 5. Ticketmaster (сайт промоутера), 

6. BBC tickets (квитки на BBC), 8. O2 (концертний комплекс). Пункти 9. Liverpool 

tickets та 10. Leeds tickets, імовірно, визначають квитки на футбольні матчі. 

У рубриці Bargain hunting (top cheap searches 2011) («Купити дешево») 

немає жодної власної назви: 1. Cheap flights (дешеві перельоти), 2. Cheap holidays 

(дешева відпустка), 3. Cheap hotels (дешеві готелі), 4. Cheap tickets (дешеві 

квитки), 5. Cheap insurance (дешеве страхування), 6. Cheap cars (дешеві автівки), 

7. Cheap breaks (щасливі нагоди), 8. Cheap shoes (дешеве взуття), 9. Cheap dresses 

(дешеві сукні), 10. Cheap clothes (дешевий одяг). 

У 2011 році загальна кількість власних назв у пошукових запитах сягає 78%. 

 

 

5.5. 2012 рік 

 

У 2012 році (2012 Search Trends. United Kingdom, 2012) Google Zeitgeist 

виокремив 18 категорій: Searches («Запити»), People («Люди»), News Searches 

(«Новини»), Royal Family («Королівська сім’я»), Songs («Пісні»), Music Artists 

(«Виконавці»), TV Shows («Програми»), Image Searches («Зображення»), In-

Country Olympians («Олімпійці в країні»), Global Football Players («Всесвітньо 
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відомі футболісти»), How to… («Питання "як...?"»), What is…? («Питання "що/що 

таке...?"»), Travel Destinations («Напрямки подорожей»), Fashion Labels («Марки 

одягу»), Politicians («Політики»), Sports («Спорт»), Cities in Google Maps («Місця 

на Google Maps»), Local Places in Google Maps («Близькі райони на Google 

Maps»). 

Перша, загальна, категорія виокремлює найпопулярніші запити 

британського сегмента Інтернету. Це ті явища, які визначали публічний простір у 

2012 році. Список Searches («Запити») вказує на спортивні події (1. Euro 2012 – 

футбольний Кубок Європи), 2. Olympic tickets – Олімпіада 2012 у Лондоні), події у 

світі шоу-бізнесу (смерть співачки 3. Whitney Houston, вихід на ринок компанії 

6. Netflix, участь у рейтингових шоу співака 9. Gary Barlow, пісня 10. Gangnam 

Style), події, що набули соціального розголосу (вагітність 4. Kate Middleton, 

зникнення та смерть 5. April Jones, банківське злиття 7. Natwest Online, випуск 

нового планшету 8. iPad 3). Пісня 10. Gangnam Style стала не тільки всесвітнім 

хітом, який уперше набрав понад два мільярди переглядів на YouTube, а й мемом, 

з якого створено багато пародій, стилізацій та алюзій (Gangham Style, n.d.) 

Антропонімноорієнтованими списками, тобто такими, що здебільшого 

визначають важливих у публічному просторі 2012 року людей, є People («Люди»), 

Royal Family («Королівська сім’я»), Music Artists («Виконавці»), In-Country 

Olympians («Олімпійці в країні»), Global Football Players («Всесвітньо відомі 

футболісти»), Politicians («Політики»). Загалом їх шість. 

Людьми, People, життя та творчість яких стали центром публічної уваги у 

2012 році, були співаки, співачки, актори, спортсмени та члени королівської 

родини. Причинами підвищеного інтересу стали смерть (1. Whitney Houston, 

7. Michael Clarke Duncan), приватне життя (2. Kate Middleton, 9. Prince Harry), 

випуск нових пісень (3. Gary Barlow, 4. Tulisa), спортивні успіхи (5. Jessica Ennis, 

6. Fabrice Muamba, 10. Usain Bolt), вихід нового фільму (8. Morgan Freeman). 

Десята сходинка, 10. Usain Bolt, вказує на рекорд атлета, дев’ятиразового 

олімпійського спринтера на прізвисько Блискавка. Він став не тільки популярною 

публічною персоною, а й мемом. Його ім’я набуло конотації «швидка людина», 
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або «втекти швидко». Наприклад: «Man, I'm tired of this party, let's Usain Bolt outta 

here» (Usain Bolt, n.d.). Існує також хештег #UsainBolt. 

У категорії Royal Family («Королівська сім’я») фігурують королева та її 

близькі: 1. Queen Elizabeth (королева Єлизавета ІІ), 2. Kate Middleton (Кейт 

Міддлтон, герцогиня Кембриджська, невістка), 3. Prince Harry (принц Гаррі, 

онук), 4. Prince Charles (принц Чарльз, син), 5. Prince William (принц Вільям, 

онук), 6. Prince Philip (принц Філіп, чоловік), 8. Prince Andrew (принц Андрю, 

син), 9. Prince Edward (принц Едвард, син), 10. Zara Phillips (Зара Філліпс, онука), 

також наявний зоонім 7. Lupo – це собака Кейт Міддлтон (для людей, які мають 

свійських улюбленців, вони є членами родини). 

Сплески популярності, які відобразилися в списку Music Artists 

(«Виконавці»), були спричинені участю в реаліті-шоу (1. Lucy Spraggan), 

випуском нових пісень (2. The Military Wives, 3. will.i.am, 4. Emeli Sande, 5. PSY, 

6. One Direction, 8. Muse, 10. Dizzee Rascal), возз’єднанням груп (7. The Spice Girls, 

9. Girls Aloud). 

Проведення Олімпійських ігор у Лондоні спричинило інтерес до інших 

видів спорту, окрім традиційних футболу, регбі та крикету. До категорії In-

Country Olympians («Олімпійці в країні») потрапили чемпіони в таких видах 

спорту: теніс (1. Andy Murray), стрибки у воду (2. Tom Daley), легка атлетика 

(3. Jessica Ennis, 4. Mo Farah), велоспорт (5. Victoria Pendleton, 6. Bradley Wiggins, 

7. Chris Hoy, 9. Laura Trott), плавання (8. Rebecca Adlington), гімнастика (10. Louis 

Smith). 

Категорія Global Football Players («Всесвітньо відомі футболісти») містить 

імена футбольних гравців, у яких був результативний сезон (1. Lionel Messi, 

2. Franck Ribéry, 4. Jan Vertonghen, 5. Robin van Persie, 8. Zlatan Ibrahimovic, 

9. Marouane Fellaini) або які переходили в інші клуби (3. Lucas Moura, 6. Arjen 

Robben, 7. Eden Hazard, 10. Mario Balotelli). 
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У списку Politicians («Політики») бачимо таких політиків Об’єднаного 

Королівства: державний секретар із питань культури, Олімпіади, ЗМІ та спорту 

1. Jeremy Hunt, мер Лондону 2. Boris Johnson, державний секретар із питань 

міжнародного розвитку 3. Justine Greening, перший міністр Шотландії 4. Alex 

Salmond, державний секретар із питань освіти 5. Michael Gove, канцлер скарбниці 

Великої Британії 6. George Osborne, депутат 7. Louise Mensch, яка пішла у 

відставку, депутат 8. Nadine Dorries, яка була обрана найкращим депутатом 

шляхом опитування у «Твіттері», скандальний депутат 9. Keith Vaz, депутат 10. Ed 

Vaizey, який є медійною персоною. 

Топонімноорієнтовані Travel Destinations («Напрямки подорожей»), Cities 

in Google Maps («Місця на Google Maps»), Local Places in Google Maps («Близькі 

райони на Google Maps»). Поміж популярних напрямків подорожей, Travel 

Destinations, згадуються міста (1. Rio de Janeiro, 5. Paris, 6. London, 7. Bruges, 

9. Edinburgh, 10. Barcelona), країни (2. Greece, 3. Brazil, 4. Dubai) та графство 

9. Cornwall. У 2012 році вже згадуються місця Великої Британії на відміну від 

2011 року. 

Категорія Cities in Google Maps («Місця на Google Maps») вказує, які саме 

міста шукали користувачі в геосервісі. Всі вони – в межах Королівства, серед них 

міста (1. London, 2. Bristol, 3. Manchester, 4. Edinburgh, 5. Brighton, 7. Leeds, 

8. Oxford, 9. Cambridge, 10. Birmingham) та графство 6. Surrey. 

Поміж Local Places in Google Maps («Близькі райони на Google Maps») 

знаходимо власні назви тільки на п’ятому 5. Tesco (супермаркет) та восьмому 

8. Premier Inn (готель) місцях. Інші запити є загальними назвами: 1. Hotel (готель), 

2. Restaurant (ресторан), 3. Pubs (паби), 4. Camping (кемпінг), 6. Parking (паркінг), 

7. Train station (залізнична станція), 9. Supermarket (супермаркет), 10. B&B 

(готель). 

Визначні події 2012 року, які відображено в категорії News Searches 

(«Новини»), стосуються спортивних подій 1. Euro 2012 (Кубок Європи 2012), 

2. Olympics (Олімпійські ігри), 4. Olympic torch route (маршрут Олімпійського 

вогню), 9. Lance Armstrong (скандал із допінгом у чемпіона велоспорту Ленса 
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Армстронга). Також привернули увагу суспільства такі події: найбільш руйнівний 

ураган 3. Hurricane Sandy, пісенний конкурс 5. Eurovision 2012, смерть співачки 

6. Whitney Houston, рекордний стрибок зі стратосфери, який здійснив 7. Felix 

Baumgartner, корабельна аварія 8. Costa Concordia, діамантовий ювілей королеви 

Єлизавети ІІ 10. Diamond Jubilee (60 років на троні). 

До списку Songs («Пісні») потрапили музичні твори в стилі поп або поп із 

сумішшю інших: 1. Gangnam Style (водночас є музичним мемом, про який ми вже 

згадували (див. розділи 3, 4), 2. Call Me Maybe, 3. Blow Me One Last Kiss, 

4. Beneath Your Beautiful, 5. The Official Olympic Song, 6. Skyfall, 7. Somebody That 

I Used to Know, 8. We Are Young, 9. Too Close, 10. 212. 

Категорія TV Shows («Програми») залишається однією з найпомітніших у 

рейтингу. Програми, які створювалися для трансляції на телебаченні, поступово 

переходять в ефір відеосервісів та на сайти Мережі. Серед десяти 

найрейтинговіших програм – реаліті-шоу 1. Big Brother, 3. X Factor, 10. Geordie 

Shore, мильні опери 2. Eastenders, 9. Coronation Street, телесеріали 4. Games of 

Thrones, 5. Big Bang Theory, 6. Simpsons (мультиплікаційний), 7. Doctor Who, 

8. Sherlock. Усі три реаліті-шоу є англомовними варіантами програм 

міжнародного формату, які запущені в більшості країн світу. Телесеріали також 

відомі багатьом людям на планеті, до того ж вони стали матеріалом для 

численних жартів та мемів у Мережі. 

Оскільки Інтернет сприймають як колосальний каталог, пошук та 

використання зображень є одним із природних наслідків такого ставлення. 

Спеціальний розділ у багатьох пошукових системах здійснює пошук по фото, 

малюнках, картинах. Список найбільш пошукових Image Searches 

(«Зображення») містить власні назви соціальних мереж 1. Facebook, 2. YouTube, 

зірок шоу бізнесу 3. One Direction, 4. Nicki Minaj, 5. Justin Bieber, 8. Rihanna, 

10. Megan Fox, пошукової системи 6. Google, емблеми 7. Olympic Rings. Єдине 

зображення, яке не можна вважати власною назвою, посідає дев’яте місце – 

9. Football. 
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Серед запитів щодо Fashion Labels («Марки одягу») є британські 1. Stella 

McCartney, 4. Alice Temperley, 6. Mulberry, 7. Marks and Spencer, 8. Ossie Clark, 

9. Burberry, 10. LK Bennett, французька 2. Karl Lagerfeld, американська 3. Victoria's 

Secret, італійська 5. Versace марки. 

Останні три категорії традиційно містять обмаль власних назв, або не 

містять їх взагалі. У списку How to… («Питання "як...?"») немає власних назв: 

1. How to draw (як малювати), 2. How to kiss (як цілуватися), 3. How to make (як 

робити), 4. How to crochet (як в’язати гачком), 5 How to knit (як в’язати спицями), 

6. How to meditate (як медитувати), 7. How to flirt (як фліртувати), 8. How to sing 

(як співати), 9. How to hack (як бути хакером), 10. How to pronounce (як 

вимовляти). 

У категорії What is…? («Питання "що/що таке...?"») бачимо три власні 

назви: 2. What is iCloud, 5. What is instagram, 8. What is yolo. iCloud є 

торговельною маркою та брендом системи зберігання файлів у хмарному сховищі. 

Сайтонім Instagram визначає соціальну мережу, користувачі якої спілкуються 

здебільшого за допомогою зображень та світлин, підписів під ними та хештегів. 

YOLO – це інтернет-акронім, який англійською розкривається як You Only Live 

Once («Живеш лише один раз»), у 2012 та 2013 роках він став одним із 

найпопулярніших гасел молоді в багатьох соціальних мережах та реальному 

житті. Також він перетворився на мем [https://knowyourmeme.com/memes/yolo], 

який потім набув негативного значення як вказівка на нерозумні вчинки або 

нерозсудливу поведінку. Інші запити є загальними назвами: 1. What is love (цо 

таке любов), 3. What is 3g (що таке 3g), 4. What is scientology (що таке 

саєнтологія), 6. What is autism (що таке аутизм), 7. What is diabetes (що таке 

діабет), 9. What is illuminati (що таке ілюмінати), 10. What is MS (що таке 

розсіяний склероз). 

Список Sports («Спорт») містить єдину власну назву на другій сходинці – це 

назва фільму 2. Murderball. Інші є видами спорту: 1. Synchronized Swimming 

(синхронне плавання), 3. Wheelchair Basketball (баскетбол на інвалідних візках), 

4. Volleyball (волейбол), 5. Archery (стрільба з лука), 6. 100 Meter Sprint (спринт на 
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100 метрів), 7. Taekwondo (теквондо), 8. Gymnastics (гімнастика), 9. Cycling 

(велоспорт), 10. Athletics (атлетика). 

У 2012 році загальна кількість власних назв у пошукових запитах сягає 75%. 

Серед них – відомі люди (актори, співаки, політики, футболісти, члени 

королівської родини), телешоу та серіали, соціальні мережі та інші електронні 

послуги. Особливу увагу у 2012 році мали спортивні події, серед яких – футбольні 

матчі та Літні Олімпійські ігри в Лондоні. 

 

 

5.6. 2013 рік 

 

У 2013 році (Найпопулярніші теми у 2013 році – Велика Британія, 2013) 

було виокремлено 10 категорій: People («Люди»), 2013 Events («Події 2013»), 

Football Stars («Футбольні зірки»), How to…? («Питання "як...?"»), Movies 

(«Фільми»), Searches («Запити»), Songs («Пісні»), TV Shows, Trending («ТБ-

шоу»), Travel Destinations («Місця для подорожей»), What is…? («Питання 

"що/що таке...?"»). 

Загальну картину інформаційного ландшафту зазвичай надає категорія 

Searches («Запити»). 2013 рік був багатим на події, однак найбільший розголос 

отримали: смерть акторів (1. Paul Walker, 4. Cory Monteith) та політиків (6. Nelson 

Mandela, 9. Margaret Thatcher), нові електронні продукти (2. iPhone 5s, 10. Xbox 

One), народження (3. Royal Baby), скандали (5. Oscar Pistorius), кінні перегони 

(7. Grand National 2013) та пошук роботи (8. Universal Jobmatch – сайт вакансій). 

У списку People («Люди») здебільшого фігурують зірки шоу-бізнесу, окрім 

двох пунктів, четвертого та п’ятого, які вказують на політиків. Інтерес до 

публічних персон був спричинений смертю (1. Paul Walker, 2. Cory Monteith, 

4. Nelson Mandela, 5. Margaret Thatcher, 9. Lou Reed), скандалами (3. Oscar 

Pistorius, 7. Nigella Lawson), участю в нових проектах реаліті-шоу та серіалів 

(6. Peter Capaldi, 8. Tom Daley, 10. Joey Essex). 
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Аналогічно до попередньої, категорія Football Stars («Футбольні зірки») 

містить прізвища відомих футболістів, які стали помітними завдяки переходу в 

інший футбольний клуб (1. Gareth Bale, 2. Willian Borges da Silva, 3. Mesut Özil, 

6. Thiago Alcantara, 8. Gonzalo Higuain, 9. Adnan Januzaj), тренерській кар’єрі 

(4. David Moyes), смерті (5. Christian Benitez), скандалам (7. Paul Gascoigne), участі 

в реаліті-шоу (10. Razor Ruddock). 

Користувачі британського сегмента Інтернету цікавилися багатьма подіями, 

десять найвідоміших із них відображено в категорії 2013 Events («Події 2013»). 

Серед них – спортивні події (1. Grand National – кінні скачки, 2. Wimbledon – 

тенісний турнір, 4. Confederations Cup – футбольний турнір, 10. The Ashes – 

крикетний матч), музичні фестивалі (3. Eurovision, 7. Glastonbury, 8. Lovebox), 

церемонії нагородження у сфері кіно (5. The Oscars) та музики (9. Brit Awards), 

благодійний марафон (6. Red Nose Day). 

Список Movies («Фільми») визначався продукцією Голлівуду, відомою у 

всьому світі. Жанрами, які цікавили британців найбільше, виявилися: трилери 

(10. Skyfall – «007: Координати "Скайфолл"»), фантастика (2. World War Z – 

«Світова війна Z», 9. Elysium – «Елізіум»), фільми про супергероїв (1. Man of Steel 

– «Людина зі сталі», 3. Iron Man 3 – «Залізна людина»), фільми жахів (4. The 

Conjuring – «Закляття», 8. Insidious – «Астрал»), анімаційний фільм (5. Despicable 

Me 2 – «Нікчемний Я 2»), фільм-катастрофа (6. The Impossible – «Неможливе»), 

драма (7. Life of Pi – «Життя Пі»). 

Усі Songs («Пісні»), які шукали користувачі у 2013 році, належать до жанру 

поп-музики. Дві з них є мемами – це 1. Harlem Shake та 2. Gangnam Style. Інші 

(3. Blurred Lines, 4. Thrift Shop, 5. Wrecking Ball, 6. Roar, 7. Impossible, 8. Holy 

Grail, 9. Get Lucky, 10. Mirrors) співають відомі американські виконавці. 

Список TV Shows, Trending («ТБ-шоу») можна розділити на дві частини: 

серіали та реаліті-шоу. Британці обрали реаліті-шоу, спрямовані на пошук та 

демонстрацію пісенних талантів (2. Britain's Got Talent, 7. X Factor 2013), 

реалізацію бізнес-ідей (10. The Apprentice), реакцію людей у незвичних 

обставинах (1. Big Brother 2013, 4. Bigg Boss 7). Інша половина, яка називає оніми 
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на позначення багатосерійних фільмів, денотує смаки суспільства, зокрема, 

інтерес до кримінальних серіалів (3. Broadchurch), історичних драм (5. The White 

Queen, 6. Mr Selfridge, 9. Peaky Blinders) та серіалів у жанрі наукової фантастики 

(8. Under the Dome). 

Популярна категорія Travel Destinations («Місця для подорожей») містить 

міста (1. Rome – Рим, 2. New York – Нью-Йорк, 3. Amsterdam – Амстердам, 

5. Magaluf – Магалуф, 6. Bangkok – Бангкок, 7. Sydney – Сидней, 8. Bruges – 

Брюгге, 9. Venice – Венеція), острови (4. Palma – Пальма, Іспанія, 10. Mauritius – 

Республіка Маврикій). 

До списку How to…? («Питання "як...?"») увійшла єдина назву, яку 

зустрічаємо в дев’ятому пункті: 9. How to reset iPod (як перезапустити iPod). 

Решта містить прості запити: 1. How to make pancakes (як готувати млинці), 

2. How to write a CV (як писати резюме), 3. How to lose weight (як схуднути), 

4. How to draw manga (як малювати мангу), 5. How to play poker (як грати в покер), 

6. How to play guitar (як грати на гітарі), 7. How to get a flat stomach (як отримати 

плаский живіт), 8. How to dip dye hair (як пофарбувати волосся з переходом 

кольору), 10. How to find IP address (як знайти ip-адресу). 

У списку, який висвітлює інформаційний пошук в аспекті What is…? 

(«Питання "що/що таке...?"») наявні дві власні назви (3. What is yolo – що таке 

yolo та 9. What is Zumba – що таке Зумба), сутність яких ми розкрили вище. Решта 

є питаннями щодо нових понять або незвичних речей: 1. What is twerking (що таке 

тверк), 2. What is my IP (що таке мій ip), 4. What is a prime number (що таке просте 

число), 5. What is illuminati (що таке ілюмінати), 6. What is my car worth (скільки 

коштує моя машина), 7. What is spooning (що таке лежати обнявшись), 8. What is 

global warming (що таке глобальне потепління), 10. What is the meaning of life (що 

таке сенс життя). 

Інформаційна сфера британського сегмента Інтернету була заповнена 

багатьма подіями. У 2013 році загальна кількість власних назв у пошукових 

запитах сягає 83%. Поміж них бачимо імена політиків, акторів, співаків, 

спортсменів, власні назви на позначення фільмів, серіалів та пісень, спортивних 
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подій та фестивалів. Також наявні інтернет-меми Harlem Shake, Gangham Style, 

yolo. 

 

5.7. Асоціативний експеримент із носіями англійської мови 

 

ВАОЕ було проведено у 2013 році в університеті Southbank University of 

London серед студентів і викладачів віком 18–26 років. Кількість респондентів 

становить групу у 30 осіб. Анкета для ВАОЕ містила такі стимули: Michael 

Jackson, Prince Harry, Shakespeare, Romeo and Juliet, London, New York, 

Christmas, Olympic games, Hyperion, The Tree of Life, Fido, Cerberus, The Holy 

Grail, The Bible, BBC, Facebook, The Moon, The Mars, Harry Potter films, Twilight 

Trilogy, God, Satan. Усі онімні стимули були зібрані в єдиній анкеті до 

проведення експерименту та презентовані інформантам разом з інструкцією. 

Зразок анкети для експерименту з носіями англійської мови наведено в додатку 1. 

Загалом англомовні інформанти надали 1237 асоціативних реакцій. 

 

 

5.7.1. Стимул Michael Jackson 

 

Цей антропонім є андронімом на позначення дуже відомого співака, якого 

за життя називали королем поп-музики (King of Pop). Це стало широковживаним 

прізвищем, існує хештег #kingofpop. Якщо в пошуковому полі англомовної 

«Вікіпедії» написати King of Pop, запит автоматично переадресовується на 

сторінку про Майкла Джексона. Також на сайті американської Академії 

звукозапису бачимо таку публікацію: «10 Reasons Michael Jackson Became The 

King Of Pop» («10 причин, чому Майкл Джексон став королем поп-музики») (10 

Reasons…, 2017). 

Google Zeitgeist зареєстрував появу імені співака в категорії Fastest rising 

news searches in 2009 («Пошук новин у 2009») на шостій позиції та в списку 

Fastest rising ticket searches in 2009 («Квитки, пошук яких зріс найбільше у 2009») 
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на другій. Це вказує на промінентну позицію цього оніма-стимулу в ОЛ. Загалом 

ми отримали 49 реакцій: pop – 9 (поп), dancing – 5 (танцюючий), singer – 5 

(співак), thriller – 5 («Трилер»), legend – 4 (легенда), pop star – 3 (поп-зірка), 

brilliant – 2 (визначний, талановитий), bad («Поганий»), Beat it («Тікай»), child 

molester (педофіл), fast (швидкий), fiery (вогняний), glove (рукавичка), great music 

(добра музика), Jackson 5 («П’ятірка Джексонів»), kiddy fiddler (ошуканець), king 

(король), sparkly glove (блискуча рукавичка), moves (рухи), the King of Pop (король 

поп-музики), song (пісня), spark (спалах), zombies (зомбі). 

З усіх реакцій ми виокремили два гештальти. Перший СГАОП «поп-

музика» становить 71%, він складається з асоціатів pop – 9 (поп), dancing – 5 

(танцюючий), singer – 5 (співак), thriller – 5 («Трилер»), pop star – 3 (поп-зірка), 

bad («Поганий»), Beat it («Тікай»), great music (добра музика), Jackson 5 

(«П’ятірка Джексонів»), moves (рухи), the King of Pop (король поп-музики), song 

(пісня), spark (спалах). Другий СГАОП – «талановита людина». Його відсоткова 

частка становить 35%, до нього ми долучили реакції dancing – 5 (танцюючий), 

singer – 5 (співак), legend – 4 (легенда), brilliant – 2 (визначний, талановитий), 

great music (добра музика). 

Сегмент онімних реакцій містить такі власні назви: thriller – 5 («Трилер»), 

bad («Поганий»), Beat it («Тікай»), Jackson 5 («П’ятірка Джексонів»), the King of 

Pop (король поп-музики). Його відсоткова частка дорівнює 18%. У ній ми бачимо 

назви, пов’язані з його творчою діяльністю. Зокрема, Jackson 5 («П’ятірка 

Джексонів») – це назва гурту, де Джексон розпочинав свою співочу діяльність, 

Beat it («Тікай») та thriller 5 («Трилер») є назвами пісень, які стали 

суперпопулярними. Кліп до пісні Thriller став культовим, увійшов до історії 

музики та слугує зразком для інших. За багатьма параметрами цей кліп можна 

вважати соціальним та культурним артефактом: він став одним із перших проявів 

новітнього, актуалізував становлення нової парадигми в контексті традиції. Bad 

(«Поганий»), імовірно, стосується також назви пісні, яка знову була на вершинах 

чартів. The King of Pop (король поп-музики) є прізвиськом та в деякому сенсі 

псевдонімом Майкла Джексона, як король рок-н-ролу – для Елвіса Преслі. 
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5.7.2. Стимул Prince Harry 

 

Антропонімний стимул Prince Harry вказує на члена британської 

королівської родини. Увага британського сегмента Інтернету до життя своєї 

королеви, її дітей та онуків не вщухає. Свідченням такої соціальної тенденції є 

списки за 2008 та 2012 роки. В обох списках 3. Prince Harry (принц Гаррі) посідав 

третю сходинку за кількістю запитів. 

На цей стимул респонденти надали 46 реакцій: tabloid – 6 (таблоїд), royal – 5 

(королівський), naked – 4 (оголений), playboy – 4 (плейбой, гульвіса), royal family – 

4 (королівська родина), crazy – 3 (божевільний), risky – 3 (ризикований), crown – 2 

(корона), royalty – 2 (королівська влада), adventurous (відчайдушний), courage 

(хоробрість), king (король), lad (парубок, хлопчина), loud (кричущий), monarchy 

(монархія), rude (неввічливий), sibling (брат), smile (усмішка), posh (розкішний), 

William (Вільям), wild (дикий), wind (вітер). 

Ми виокремили два гештальти. Перший СГАОП «королівська родина» 

складається з таких реакцій: royal – 5 (королівський), royal family – 4 (королівська 

родина), crown – 2 (корона), royalty – 2 (королівська влада), king (король), 

monarchy (монархія), sibling (брат), posh (розкішний), William (Вільям). 

Відсоткова частка становить 39%. Другий СГАОП «гульвіса» займає 48% від 

загальної кількості реакцій. До нього ми зарахували реакції tabloid – 6 (таблоїд), 

naked – 4 (оголений), playboy – 4 (плейбой, гульвіса), crazy – 3 (божевільний), risky 

– 3 (ризикований), adventurous (відчайдушний), courage (хоробрість), lad 

(парубок, хлопчина), loud (кричущий), rude (неввічливий), smile (усмішка), posh 

(розкішний), wild (дикий). 

Єдина антропонімна реакція (2%) – William (Вільям) – вказує на його брата, 

спадкоємця трону принца Вільяма. 
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5.7.3. Стимул Shakespeare 

 

Цей стимул було обрано, оскільки Шекспір є одним із найвідоміших 

письменників і став більше уявною фігурою, ніж реальною персоною. Його ім’я 

можна вважати прототипом, зразком, який вказує на відомого та талановитого 

письменника. Словники реєструють його ім’я та деривативи (Shakespearean, n.d.).  

Загальна кількість асоціативних реакцій становить 41: Globe – 7 («Глобус»), 

English – 4 (англієць), sonnets – 4 (сонети), for ages – 3 (назавжди), plays – 3 

(п’єси), academic – 2 (канонічний), Romeo and Juliet – 2 («Ромео та Джульєтта»), 

playwright – 2 (драматург), expression (експресія), free (вільний), great writer 

(великий письменник), head (голова), King Lear («Король Лір»), legend (легенда), 

Macbeth («Макбет»), medieval (середньовічний), my romeo (мій ромео), play writer 

(письменник п’єс), Romeo+Juliet (Ромео+Джульєтта), Romeo (Ромео), witty 

(дотепний), writer (письменник). 

Чітко виокремлюється СГАОП «письменник», його відсоткова частка 

становить 71%. До нього додаються такі реакції: Globe – 7 («Глобус»), sonnets – 4 

(сонети), plays – 3 (п’єси), academic – 2 (канонічний), Romeo and Juliet – 2 («Ромео 

та Джульєтта»), playwright – 2 (драматург), writer (великий письменник), King 

Lear («Король Лір»), Macbeth («Макбет»), medieval (середньовічний), play writer 

(письменник п’єс), Romeo+Juliet (Ромео+Джульєтта), Romeo (Ромео), witty 

(дотепний), writer (письменник). 

Дуже значною є й онімна частина реакцій, усі вони сукупно складають 44%. 

Globe – 7 («Глобус»), English – 4 (англієць), Romeo and Juliet – 2 («Ромео та 

Джульєтта»), King Lear («Король Лір»), Macbeth («Макбет»), medieval 

(середньовічний), Romeo+Juliet (Ромео+Джульєтта), Romeo (Ромео). Частина 

реакцій – поетоніми, назви творів або персонажів, які належать таланту Шекспіра: 

Romeo and Juliet – 2 («Ромео та Джульєтта»), King Lear («Король Лір»), Macbeth 

(«Макбет»), Romeo+Juliet (Ромео+Джульєтта), Romeo (Ромео). Топонім Globe – 7 
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(«Глобус») був знаковим місцем для творчого шляху письменника, і нині в театрі 

збираються поціновувачі творчості і ті, хто бажає відчути атмосферу постанов. 

 

 

5.7.4. Стимул Romeo and Juliet 

 

Серед усіх любовних історій, які ми маємо в культурній спадщині людства, 

пара Ромео та Джульєтта є чи не однією з найвідоміших. Існує безліч творів 

мистецтва: картин, кінофільмів, постанов, які зображують та осмислюють цю 

історію кохання. Їхню пару вважають прототиповою, базовим зразком закоханих. 

Підтвердженням цьому є трансфер образів Ромео та Джульєтти, їхньої історії у 

сферу мережевого спілкування, до того ж створено безліч алюзій, стилізацій, 

пародій, які втілено в мемах та інформаційному просторі. Наприклад, викладення 

класичної трагедії у вигляді сучасного спілкування в месенджері (YOLO Juliet, 

n.d.) (див. додаток 2, мал. 8). 

Кількість асоціативних реакцій, яку було отримано під час ВАОЕ, сягає 37 

реалізацій. Зокрема, romance – 6 (роман, романтика), lovers – 5 (закохані), love – 5 

(любов), Shakespeare – 4 (Шекспір), sad – 3 (сумно), tragedy – 2 (трагедія), balcony 

(балкон), death (смерть), feelings (почуття), infamous (безславний, ганебний), love 

story (історія кохання), naïve (наївний), never (ніколи), poison (отрута), romantic 

couple (романтична пара), secret love (таємна любов), star-crossed (ті, яких 

переслідує лиха доля), worldly famous (всесвітньовідомі). 

Яскраво виокремлюються дві теми семантичних гештальтів. Перша – це 

СГАОП «любов», який складається з асоціатів romance – 6 (роман, романтика), 

lovers – 5 (закохані), love – 5 (любов), feelings (почуття), love story (історія 

кохання), romantic couple (романтична пара), secret love (таємна любов). Її 

асоціативна сфера простягається на 54%. Друга тема реалізує СГАОП «трагедія». 

До неї долучаються реакції lovers – 5 (закохані), Shakespeare – 4 (Шекспір), sad – 

3 (сумно), tragedy – 2 (трагедія), balcony (балкон), death (смерть), feelings 

(почуття), infamous (безславний, ганебний), love story (історія кохання), naïve 
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(наївний), never (ніколи), poison (отрута), romantic couple (романтична пара), 

secret love (таємна любов), star-crossed (ті, яких переслідує лиха доля), worldly 

famous (всесвітньо знамениті). Тут охоплення ширше, воно сягає 70%. 

Онімний компонент асоціативного потенціалу становить 11%. Він 

складається з чотирьох згадувань антропоніма Shakespeare. Тут бачимо зв’язок 

«автор – його твір», який став дуже міцним. 

 

 

5.7.5. Стимул London 

 

Одне з найвідоміших міст у світі, столиця Об’єднаного Королівства, сама 

собою є визначним місцем. Багате культурне життя, реалізація нових ідей, 

створення нових культурних і соціальних артефактів та їхня переоцінка роблять 

цей топонім гарним вибором для списку стимулів. 

Було отримано 38 асоціативних реакцій, де ми бачимо: cosmopolitan – 5 

(космополітичний), Big Ben – 4 (Біг-Бен), home – 4 (домівка), diverse – 3 

(різноманітний), busy – 2 (зайнятий, бурхливий), cultures – 2 (культури), anonymity 

(анонімність), big (великий), big red bus (великий червоний автобус), buses 

(автобуси), city (місто), cycling (поїздка на велосипеді), embassy (посольство), epic 

(епічний, сл. захопливий), great city (видатне місто), multiple (розмаїтий), my life 

(моє життя), melting pot (плавильний котел), Metro, money (гроші), pubs (паби), 

shopping (покупки), travelling (мандруючи), work (робота). 

Серед асоціацій виразною є одна сфера, яка формує семантичний гештальт. 

68% припадають на СГАОП «космополітичний»: cosmopolitan – 5 

(космополітичний), diverse – 3 (різноманітний), busy – 2 (зайнятий, бурхливий), 

cultures – 2 (культури), anonymity (анонімність), big (великий), city (місто), cycling 

(поїздка на велосипеді), epic (епічний, сл. захопливий), great city (видатне місто), 

multiple (розмаїтий), melting pot (плавильний котел), Metro, money (гроші), pubs 

(паби), shopping (покупки), travelling (мандруючи), work (робота). 
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13% складають онімні реакції, серед яких – Big Ben – 4 (Біг-Бен), Metro. 

Назва періодичного видання Metro є поодинокою, ця безкоштовна газета 

популярна в багатьох жителів та туристів, багато людей читають її на шляху до 

роботи. Назва Big Ben – відома назва годинникової вежі в комплексі 

Вестмінстерського палацу, вона внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО 

(Westminster, n.d.). 

 

 

5.7.6. Стимул New York 

 

Нью-Йорк є одним із центрів інформаційного простору не тільки своєї 

держави, а й усього світу. Це робить його помітним пунктом в ОЛ жителів 

багатьох країн. Ми отримали 34 асоціативні реакції: the Big Apple – 5 (Велике 

Яблуко), chaotic – 3 (хаотичний), dangerous – 3 (небезпечний), loud – 3 (гучний), 

skyscrapers – 2 (хмарочоси), tall buildings – 2 (високі будинки), Brooklyn (Бруклін), 

busy (діловитий), Central Park (Центральний парк), Christmas (Різдво), crazy times 

(божевільні часи), Eiffel Tower (Ейфелева вежа), Empire State Building (Емпайр 

Стейт Білдінг), huge (велетенський), scary (страшний), shopping (шопінг), skyline 

(обрій), sparkly (блискучий), strange (дивний), Tiffany’s («Тіффані»), very busy 

(дуже шумний), 9/11 (терористична атака 11 вересня 2001 року). 

Ми виокремили СГАОП «велике місто», який ґрунтується на таких 

асоціатах: the Big Apple – 5 (Велике Яблуко), chaotic – 3 (хаотичний), dangerous – 

3 (небезпечний), loud – 3 (гучний), skyscrapers – 2 (хмарочоси), tall buildings – 2 

(високі будинки), Brooklyn (Бруклін), busy (діловитий), Central Park 

(Центральний парк), Empire State Building (Емпайр Стейт Білдінг), huge 

(велетенський), scary (страшний), shopping (шопінг), sparkly (блискучий), strange 

(дивний), Tiffany’s («Тіффані»), very busy (дуже шумний), 9/11 (терористична 

атака 11 вересня 2001 року). Асоціативний компонент цього гештальту охоплює 

88%. 
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Онімні реакції поширюються на 35% загального простору асоціативних 

реалізацій. Поміж них багато топонімів, що є визначними місцями міста, які 

притягують багато туристів: Brooklyn (Бруклін), Central Park (Центральний парк), 

Empire State Building (Емпайр Стейт Білдінг), Tiffany’s («Тіффані»). Найбільше 

згадується прізвисько Нью-Йорку the Big Apple (Велике Яблуко). Помилково 

вказано топонім Eiffel Tower (Ейфелева вежа), розташований у Парижі. Хрононім 

Christmas (Різдво), імовірно, є індивідуальною асоціацією, пов’язаною з 

особистим досвідом респондента. Хрононім 9/11 – це американський варіант 

написання дати 11 вересня 2001 року, коли було здійснено терористичну атаку на 

башти-близнюки Всесвітнього торгового центру. Услід за США весь світ 

використовує американський варіант датування події, вплив культурної традиції 

актуалізує онімну ідентичність та амбіполярні параметри соціального та 

культурного артефакту. 

 

 

5.7.7. Стимул Christmas 

 

Різдво є одним із найбільших свят річного циклу. Респонденти надали 37 

асоціативних реакцій: family – 11 (родина), merry – 4 (веселе), cake – 2 (торт, кекс), 

fun – 2 (розвага), gifts – 2 (подарунки), Santa – 2 (Санта-Клаус), bright lights 

(яскраві вогні), Brighton (Брайтон), celebration (святкування), cold weather 

(холодна погода), commercial (реклама), deer (олень), family meeting (сімейна 

зустріч), food (їжа), home (домівка), presents (подарунки), sale (розпродаж), snow 

(сніг), warm (тепло), Xmas tree (різдвяна ялинка). 

Серед асоціатів ми виокремили СГАОП «сім’я». Його відсоткова частка 

становить 40%. У ньому ми бачимо реакції family – 11 (родина), family meeting 

(сімейна зустріч), home (домівка), warm (тепло), Xmas tree (різдвяна ялинка). 

СГАОП «святкування» займає 49% асоціативного шлейфу нашого стимулу. До 

нього увійшли асоціати merry – 4 (веселе), cake – 2 (торт, кекс), fun – 2 (розвага), 

gifts – 2 (подарунки), Santa – 2 (Санта-Клаус), bright lights (яскраві вогні), 
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celebration (святкування), deer (олень), food (їжа), presents (подарунки), Xmas tree 

(різдвяна ялинка). 

Онімна складова нашого асоціативного корпусу становить 11%. Вона 

містить загальновідомі символи Різдва у Європі: Santa – 2 (Санта-Клаус) та Xmas 

tree (різдвяна ялинка). Топонім Brighton (Брайтон), на нашу думку, є 

персональною реакцією респондента. 

 

 

5.7.8. Стимул Olympic games 

 

Спортивна подія Олімпійські ігри завжди привертає увагу та стає однією з 

центральних тем суспільного дискурсу. Цей тренд бачимо за кількістю запитів в 

англійському сегменті Інтернету: у 2011 році категорія Fastest rising sports terms 

in 2011 («Спорт») містить запит на продаж квитків на майбутні Олімпійські ігри 

(2. Olympic tickets 2012), у 2012 році в списку News Searches («Новини») два 

запити вказують на спортивні події – це 2. Olympics (Олімпійські ігри), 4. Olympic 

torch route (маршрут Олімпійського вогню). 

Респонденти надали 37 реакцій: sport – 5 (спорт), Paralympics – 4 

(Паралімпійські ігри), hard work – 3 (тяжка праця), London – 3 (Лондон), proud – 3 

(гордий), lousy – 2 (паршивий), fun – 2 (веселий), swimming – 2 (плавання), athletes 

(атлети), dignity (гідність), inspiration (натхнення), important (важливий), London 

2012 (Лондон 2012), pointless (безглуздий), poor performance (поганий виступ), 

rings (кільця), Stratford (Стратфорд), this year (цього року), Tower bridge (Olympic 

rings) (Міст Тауер (Олімпійські кільця)), unbelievable (неймовірно), 5 rings (5 

кілець). 

Поміж асоціатів виокремлюється аксіологічний аспект, який ми об’єднали в 

СГАОП «судження, оцінка». 35% усього асоціативного шлейфу займають 

асоціати, що вказують на цінності: proud – 3 (гордий), lousy – 2 (паршивий), fun – 

2 (веселий), dignity (гідність), inspiration (натхнення), important (важливий), 
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pointless (безглуздий), poor performance (поганий виступ), unbelievable 

(неймовірно). 

Ще одна тема асоціатів збирається навколо СГАОП «спорт». Її частка має 

62%, у ній наявні асоціати sport – 5 (спорт), Paralympics – 4 (Паралімпійські ігри), 

hard work – 3 (тяжка праця), London – 3 (Лондон), swimming – 2 (плавання), 

athletes (атлети), London 2012 (Лондон 2012), rings (кільця), Stratford 

(Стратфорд), Tower bridge (Olympic rings) (Міст Тауер (Олімпійські кільця)), 5 

rings (5 кілець). 

30% є онімними реакціями. Поміж них багато топонімів, що вказують на 

місце проведення ігор: місто – London – 3 (Лондон), London 2012 (Лондон 2012); 

район, де розташовано багато об’єктів спортивної інфраструктури, – Stratford 

(Стратфорд); міст, який став одним з іміджевих символів ігор, – Tower bridge 

(Olympic rings) (Міст Тауер (Олімпійські кільця)). Емблема, яка символічно 

виражає ідею єднання всіх континентів у загальнопланетарні змагання, також 

наявна серед онімних реакцій: Tower bridge (Olympic rings) (Міст Тауер 

(Олімпійські кільця)), 5 rings (5 кілець). Онімні реакції Paralympics – 4 

(Паралімпійські ігри) продовжують тему єднання та можливостей для всіх у 

спортивному турнірі. 

 

 

5.7.9. Стимул Hyperion 

 

Цей стимул та наступний є власними назвами на позначення фітонімів – 

власних назв рослин або дерев. Респонденти надали всього 30 реакцій, серед яких 

була одна відмова: myths – 5 (міфи), hero – 3 (герой), hyper – 3 (гіпер), Greek – 3 

(грецький), Greek mythology – 2 (грецька міфологія), theatre (театр), a scientific 

hypothesis (наукова гіпотеза), cloudy (хмарний), don’t know! (не знаю!), Japanese 

car (японська автівка), hi (привіт), hyperactive (гіперактивний), myth? (міф?), planet 

(планета), quick (швидкий), satellite (супутник), y, –. 
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Вагома частина асоціатів концентрується навколо звукової форми стимулу, 

їхня поява, імовірно, викликана фонетичним аспектом звучання: hYper – 3 (гіпер), 

hI (привіт), hYperactive (гіперактивний), Y. 

Добре простежується СГАОП «грецькі міфи» (50%), який формується за 

допомогою таких асоціатів, як myths – 5 (міфи), hero – 3 (герой), Greek – 3 

(грецький), Greek mythology – 2 (грецька міфологія), theatre (театр), myth? (міф?). 

Онімний компонент становить 20%. У ньому домінують етноніми, терміни, 

які вказують на етнос або етнічну спільність: Greek – 3 (грецький), Greek 

mythology – 2 (грецька міфологія), Japanese car (японська автівка). 

 

 

5.7.10. Стимул The Tree of Life 

 

Цей фітонім має глибоке культурне та міфологічне коріння. Образ дерева 

життя бачимо в таких поняттях, як Світове дерево, Дерево знання, родовідне 

дерево. Загалом наші респонденти надали 35 асоціатів: family – 5 (родина), Adam 

and Eve – 4 (Адам та Єва), ancestors – 4 (предки), film – 3 (фільм), big – 2 

(великий), emotional – 2 (емоційний), evolves – 2 (еволюціонує), apples (яблука), 

different for different people (різне для різних людей), family affairs (сімейні 

справи), generates (плодить, породжує), green (зелений), history (історія), India 

(Індія), interesting (цікавий), leaves (листя), Lion King («Король Лев»), mom and 

dad (мама й тато), religion (релігія), spirit (дух). 

Багатий інформаційний та культурний фон цього стимулу відобразився в 

трьох семантичних гештальтах. Перший СГАОП «сім’я» уособлюється завдяки 

таким асоціатам: family – 5 (родина), ancestors – 4 (предки), different for different 

people (різне для різних людей), family affairs (сімейні справи), history (історія), 

mom and dad (мама й тато). Його асоціативна сфера сягає 37%. Другий СГАОП – 

це «дерево». Його частка займає 23%, у ній містяться реакції big – 2 (великий), 

evolves – 2 (еволюціонує), apples (яблука), generates (плодить, породжує), green 

(зелений), leaves (листя). Останній, третій, СГАОП можна охарактеризувати як 
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«релігія». До нього ми долучили асоціати, які відображають людське уявлення 

про духовні практики: Adam and Eve – 4 (Адам та Єва), emotional – 2 (емоційний), 

India (Індія), interesting (цікавий), religion (релігія), spirit (дух). Відсоткова частка 

третього гештальту визначається в межах 29%. 

17% асоціативних реалізацій стимулу є власними назвами. Найбільш 

помітні антропоніми, які позначають найвідомішу пару християнської 

антропології, етики та сотеріології Adam and Eve – 4 (Адам та Єва). Адам та Єва 

були вигнані з Едему через те, що скуштували плоди від дерева пізнання добра і 

зла. Топонім India (Індія) може бути пов’язаним із духовними практиками 

індуїзму, де також є міфологема священного дерева. Фільмонім Lion King 

(«Король Лев») залишається для нас загадковою асоціацією. 

 

 

5.7.11. Стимул Fido 

 

Ім’я Fido – відоме як символ відданості хазяїну собаче прізвисько, яке 

уособлює трагічну історію. Англомовний словник сучасного сленгу виокремлює 

два значення власної назви Fido (Fido, n.d.): 1. загальне ім’я для будь-якого 

собаки, 2. сміливий та добрий собака. 

Зоонімний стимул нараховує 33 реакції: dog – 13 (собака), toy – 3 (іграшка), 

Castro – 2 (Кастро), Italian – 2 (італійський, італієць), pet – 2 (свійська тварина), an 

ancient god? (давній бог?), beard (борода), character (персонаж), dog collar 

(собачий ошийник), Fidel Castro (Фідель Кастро), fiddle (скрипка), howling (виття, 

скавчання), Lord of the Rings («Володар перснів»), nice name (гарне ім’я), 

revolution (революція), toy? (іграшка?). 

Найбільш впливовим є СГАОП «собака», який поширюється на 54% 

асоціативної площі. До нього ми долучили асоціати dog – 13 (собака), pet – 2 

(свійська тварина), dog collar (собачий нашийник), howling (виття, скавчання), 

nice name (гарне ім’я). Другий СГАОП, який ми виявили, викликаний звуковою 

формою цього стимулу. Це «Фідель Кастро», до якого належать такі реакції, як 
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Castro – 2 (Кастро), beard (борода), Fidel Castro (Фідель Кастро), revolution 

(революція). Він реалізується у 15%. 

Онімний компонент асоціативного шлейфу цього стимулу вміщує власні 

назви Castro – 2 (Кастро), Italian – 2 (італійський, італієць), Fidel Castro (Фідель 

Кастро), Lord of the Rings («Володар перснів»), що складає 18% від загальної 

кількості реакцій на цей стимул. Онімна лема Фідель Кастро (Castro + Fidel 

Castro) є наслідком фонетичної співзвучності, як зазначено вище. Етнонім Italian 

– 2 (італійський, італієць) вказує на походження прізвиська собаки. Поетонім Lord 

of the Rings («Володар перснів») залишається загадковою реакцією для нас. 

 

 

5.7.12. Стимул Cerberus 

 

Кінонім із давньогрецької міфології відомий не тільки поціновувачам 

класичного мистецтва. Його ім’я наявне в сучасному інформаційному ландшафті 

й нині: «The projected film of a ferocious, snapping pitbull acts as a virtual Cerberus 

greeting visitors to Hell’s Half Acre» (Murphy, 2010) («Показували фільм з участю 

жорстокого, зриваючогося пітбуля, який виступав віртуальним Цербером, що 

вітає відвідувачів з Hell’s Half Acre»). 

Респонденти надали 32 реакції, серед яких одна відмова: bark – 3 (гавкати), 

Greece – 3 (Греція), Greek – 3 (грецький), dog – 3 (собака), Roman god – 3 

(римський бог), an ancient god? (давній бог?), animal – 2 (тварина), the brain 

(мозок), central nervous system (центральна нервова система), constellation 

(сузір’я), defiance (виклик, непокора), head (голова), myth (міф), mythology 

(міфологія), river (ріка), Roman (римський), stars (зірки), three heads (три голови), 

3headed dog (триголовий собака), –. 

Бачимо СГАОП «міфологія», де наявні реакції Roman god – 3 (римський 

бог), an ancient god? (давній бог?), head (голова), myth (міф), mythology 

(міфологія), three heads (три голови), 3headed dog (триголовий собака). Він займає 

28% асоціативного простору. 
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Другий СГАОП, який чітко простежується поміж асоціатів, – це «собака» 

(34%). Його складовими є реакції bark – 3 (гавкати), dog – 3 (собака), animal – 2 

(тварина), head (голова), three heads (три голови), 3headed dog (триголовий 

собака). 

Онімний асоціативний простір (31%) формують власні назви Greece – 3 

(Греція), Greek – 3 (грецький), Roman god – 3 (римський бог), Roman (римський). 

Серед них бачимо етноніми Greek – 3 (грецький), Roman god – 3 (римський бог) 

та Roman (римський). Це не дивно, адже багато культурних концептів римляни 

запозичили в греків та інкорпорували у свій суспільний простір, звідси і 

близькість у сприйнятті цього стимулу. 

 

 

5.7.13. Стимул The Holy Grail 

 

Поняття святого Граалю має коріння в середньовічному світосприйнятті, 

яке ґрунтується на розумінні всього сущого завдяки волі Господа. Отже, події 

його життя та речі, яких він торкався, є дуже важливі. Святий Грааль уявляли у 

вигляді каменю, котла, однак найбільш поширеним є образ кубка. Відтоді Грааль 

став частиною соціального та культурного простору. З розвитком різноманітних 

видів мистецтва Грааль надихав багатьох творців. У сучасному інформаційному 

просторі Грааль існує завдяки фільмам, книгам, комп’ютерним іграм. 

Англомовні респонденти надали 33 реакції: Monty Python – 7 («Монті 

Пайтон»), religion – 6 (релігія), crown – 3 (корона), eternal life – 2 (вічне життя), 

faith – 2 (віра), funny – 2 (смішно, забавний), Great Britain – 2 (Велика Британія), 

ambition (амбіція), caldron (котел), cup (чаша, кубок), Indiana Jones (Індіана 

Джонс), knights (лицарі), leading (ведучий, провідний), a load of sh*t (купа л*йна), 

religion holds people back (релігія тягне людей назад), raid Camelot (здійснювати 

наліт на Камелот). 
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Загальна кількість реакцій вказує на два нашарування, які ми виокремили у 

два семантичні гештальти. Один СГАОП фокусується на традиційних культурних 

уявленнях про Грааль, його можна визначити як «традиційний образ». Його 

частка становить 52%, де містяться такі реакції, як religion – 6 (релігія), crown – 3 

(корона), eternal life – 2 (вічне життя), faith – 2 (віра), ambition (амбіція), caldron 

(котел), cup (чаша, кубок), knights (лицарі). Другий СГАОП вирізняє образ, 

швидше, імідж, який створила сучасна розважальна культура в ігрових фільмах. 

Як протиставлення першому гештальту ми окреслюємо його за темою «сучасний 

образ». Він поширюється на 45% і має деякі залишки з культурного артефакту, 

який виріс із давнішнього соціального й емоційного досвіду. Він складається з 

асоціатів Monty Python – 7 («Монті Пайтон»), eternal life – 2 (вічне життя), Great 

Britain – 2 (Велика Британія), cup (чаша, кубок), Indiana Jones (Індіана Джонс), 

knights (лицарі), raid Camelot (здійснювати наліт на Камелот). 

33% отриманих реакцій є власними назвами. Топонім Great Britain – 2 

(Велика Британія) вважається одним з імовірних місць, де перебуває Грааль, а 

також саме там відбуваються події легенд про короля Артура та його лицарів, які 

шукали Грааль. Інші власні назви пов’язані із сучасним кіно: Monty Python – 7 

(«Монті Пайтон»), Indiana Jones (Індіана Джонс), raid Camelot (здійснювати 

наліт на Камелот). Згадується Індіана Джонс, археолог, який у своїх пригодах 

знаходить Грааль. Однак більша частина вказує на творчість культового комік-

гурту «Монті Пайтон» (Monty Python), який у 1975 році випустив комедійний 

фільм «"Монті Пайтон" і священний Грааль» (Monty Python And The Holy Grail). 

 

 

5.7.14. Стимул The Bible 

 

Біблія є не тільки Святим письмом, цей онім набув нових значень. Зокрема, 

книга, яка є авторитетним джерелом у певній сфері (Bible [Def. 1.3], n.d.), та 

книга, яка надає важливу пораду або інформацію щодо певної теми (Bible [Def. 2], 

n.d.). 
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Респонденти надали 37 реакцій: Christianity – 4 (християнство), book – 4 

(книга), ancient – 3 (давня), Jesus – 3 (Ісус), fairy tale – 3 (казка), Holy – 3 (свята), 

old – 3 (стара), God – 2 (Бог), a fiction – 2 (фікція), belief (вірування), black (чорна), 

chants (співи), Christ (Христос), church (церква), fairy story (казкова історія), lies 

(вигадки), nonsense (нісенітниця), outdated (застаріла), some ideas hold people back 

(деякі ідеї стримують людей). 

СГАОП «книга» містить такі реакції: book – 4 (книга), ancient – 3 (давня), 

Holy – 3 (свята), old – 3 (стара), black (чорна), outdated (застаріла). Їхня відсоткова 

частка складає 41%. Також наявний СГАОП «вигадка», який сягає 46%. До нього 

ми долучили асоціати ancient – 3 (давня), fairy tale – 3 (казка), old – 3 (стара), a 

fiction – 2 (фікція), belief (вірування), fairy story (казкова історія), lies (вигадки), 

nonsense (нісенітниця), outdated (застаріла), some ideas hold people back (деякі ідеї 

стримують людей). 

Асоціати, що є власними назвами, сягають у своїй кількості 35%. Усі вони 

належать до релігійної сфери: теоніми Jesus – 3 (Ісус), God – 2 (Бог), Christ 

(Христос), ергонім Christianity – 4 (християнство). Онімний епітет Holy – 3 (свята) 

є частиної загальноприйнятої назви the Holy Bible, отже, можемо вважати його 

онімною лемою. 

З огляду на теми семантичних гештальтів, можна зробити висновок, що 

власна назва Біблія в сучасному англійському ОЛ вийшла зі сфери узуального, 

реального скрипту. Обидва вони, і «книга», і «вигадка», свідчать про дію 

профанного. Лише онімні реакції вказують на релігійну сферу, однак у сукупності 

з іншими гештальтами вони, швидше, реалізують усталеність традиції та або 

сакральний, або віртуальний скрипти. 

 

 

5.7.15. Стимул BBC 

 

Ергонімом BBC є телерадіокомпанія, заснована в 1922 році. Нині компанію 

представлено п’ятьма телеканалами, трьома радіостанціями та одним каналом в 
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Інтернеті лише у Великій Британії. В інших країнах BBC теж має свої 

представництва. Отже, можна стверджувати, що цей стимул наявний в ОЛ 

багатьох людей. 

Онім BBC фігурує в багатьох запитах: у 2008 році в категорії Ten most 

popular search terms («Найбільш популярні пошукові запити») він посів друге 

місце (2. BBC); у 2009 році зустрічаємо його у двох категоріях: у Top searches 

2009 («Найголовніші запити 2009») на другому місці (2. BBC) та у Fastest rising 

search queries in 2009 («Найбільш швидкозростаючі запити 2009») на шостому 

(6. BBC iPlayer – перегляд програм ВВС у Мережі); у 2010 році бачимо його в 

списку Most Popular («Найбільш популярні») на другому місці (2. bbc) та в списку 

Top Searches – Sports («Спорт») на третьому (3. bbc); у 2011 році в рейтингу Top 

UK searches in 2011 («Найпопулярніше за 2011») він отримав сьоме місце 

(7. BBC); у 2012 році він потрапив до двох списків – до News Top 10 (top searches 

on news.google.co.uk) («Новини») на перше місце (1. BBC News) та Top tickets 

(«Квитки») на шосте (6. BBC tickets – квитки на BBC). Отже, запити BBC є 

поширеним явищем. 

Під час експерименту було отримано 34 асоціативні реакції: news – 6 

(новини), radio – 4 (радіо), don’t watch – 3 (не дивлюсь), live – 3 (наживо), 

television – 3 (телебачення), don’t like – 2 (не подобається), TV – 2 (ТБ), anchors 

(ведучі новин), career (кар’єра), good English (добра англійська), information 

(інформація), interesting (цікаво), ITV, not balanced (незбалансоване), reports 

(доповідає, веде репортаж), rights (права), rubbish (дурниця, сміття), a waste of 

money (марна трата грошей). 

СГАОП «новини» складає 76%. У ньому містяться такі реакції: news – 6 

(новини), radio – 4 (радіо), live – 3 (наживо), television – 3 (телебачення), TV – 2 

(ТБ), anchors (ведучі новин), career (кар’єра), good English (добра англійська), 

information (інформація), interesting (цікаво), ITV, not balanced (незбалансоване), 

reports (доповідає, веде репортаж). Існують реакції, де респонденти висловили 

свою оцінку діяльності компанії та своє ставлення до неї, зокрема don’t watch – 3 

(не дивлюсь), don’t like – 2 (не подобається), good English (добра англійська), 
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interesting (цікаво), not balanced (незбалансоване), rubbish (дурниця, сміття), a 

waste of money (марна трата грошей). 

Онімний сегмент вкладається у 12%. У ньому наявний загальноприйнятий 

акронім TV – 2 (ТБ), оцінна реакція good English (добра англійська), ергонім ITV, 

який є давнім конкуруючим з BBC каналом. 

 

 

5.7.16. Стимул Facebook 

 

Відомий бренд, соціальна мережа, якій вдалося стати найбільш 

відвідуваною на всій планеті, – це, на нашу думку, слушний вибір для списку 

стимулів. Упродовж шести років онім потрапляв до статистики запитів Мережі: у 

2008 році він був першим (1. Facebook) у категорії Ten most popular search terms 

(«Найбільш популярні пошукові запити») та другим (2. Facebook); у 2009 році – 

першим (1. Facebook) у категоріях Top searches 2009 («Найголовніші запити 

2009») та Fastest rising search queries in 2009 («Найбільш швидкозростаючі 

запити 2009»); у 2010 році – шостим (6. fb) у категорії Fastest-Rising («Запити, які 

зростають найшвидше») та першим (1. facebook) у категорії Most Popular 

(«Найбільш популярні»); у 2011 році – першим (1. Facebook) у категорії Top UK 

searches in 2011 («Найпопулярніше за 2011») та третім (3. Facebook) у категорії 

News Top 10 (top searches on news.google.co.uk) («Новини»); у 2012 році – першим 

(1. Facebook) у категорії Searches («Зображення»). 

Загальна кількість асоціатів становить 36 асоціативних реалізацій стимулу: 

friends – 7 (друзі), social – 5 (соціальний), like – 3 (подобається, лайк), networking – 

3 (взаємодія, мережеві контакти), my – 3 (мій), cash cow – 2 (дійна корова, джерело 

прибутку), addicted (залежний), chatting all the time (теревенити весь час), 

communication (спілкування), family (сім’я), Nate (Нейт), not what it used to be (не 

той, що був раніше), photographs (світлини), photos (фото), prefer kids talk to one 

another (краще б діти говорили один з одним), self-centered people (егоцентричні 
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люди), silly (нерозумний), unhealthy social media (нездорове соціальне медіа), 

waste of time (марна трата часу). 

Ми виокремили СГАОП «оточення», який містить 72% асоціативного 

простору. До нього увійшли friends – 7 (друзі), social – 5 (соціальний), like – 3 

(подобається, лайк), networking – 3 (взаємодія, мережеві контакти), my – 3 (мій), 

communication (спілкування), family (сім’я), Nate (Нейт), photographs (світлини), 

photos (фото). Також наявні асоціати, які висловлюють негативне ставлення до 

оніма Facebook, а саме: cash cow – 2 (дійна корова, джерело прибутку), addicted 

(залежний), chatting all the time (теревенити весь час), not what it used to be (не той, 

що був раніше), prefer kids talk to one another (краще б діти говорили один з 

одним), self-centered people (егоцентричні люди), silly (нерозумний), unhealthy 

social media (нездорове соціальне медіа), waste of time (марна трата часу). 

11% усіх асоціатів реалізовано за допомогою онімів. Антропонім Nate 

(Нейт) є загадковою асоціацією. Онім like – 3 (подобається, лайк) належить до 

символів «Фейсбуку», який має графічну репрезентацію та вказує на популярність 

статусу, повідомлення, світлини або коментаря. 

 

 

5.7.17. Стимул The Moon 

 

На цей селенонім ми отримали 33 реакції, серед яких наявні такі: night – 4 

(ніч), night time – 4 (нічна пора), astronauts – 3 (астронавти), romantic – 2 

(романтичний), Apollo (Аполло), Apollo 11 (Аполло 11), beautiful on an island 

(гарний на острові), blue (блакитний), dream holiday destination (місце для 

відпустки мрії), far away (далеко), flow (плин), in the sky (у небі), mission (місія), 

mystery (таємниця), silver (срібний), sleep (спати), soft (м’який), solemn 

(урочистий), space (космос), tattoo (татуювання), the stars (зірки), the USA (США), 

waves (хвилі), white (білий). 

СГАОП «сон» формують реакції night – 4 (ніч), night time – 4 (нічна пора), 

sleep (спати), soft (м’який), waves (хвилі). Його частка становить 33%. СГАОП 
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«космос» реалізується в асоціатах astronauts – 3 (астронавти), Apollo (Аполло), 

Apollo 11 (Аполло 11), dream holiday destination (місце для відпустки мрії), far 

away (далеко), in the sky (у небі), mission (місія), space (космос), the stars (зірки). 

Його відсоткова частка така сама, як і в першого гештальту – 33%. 

Сектор власних назв (9%) репрезентовано онімами Apollo (Аполло), Apollo 

11 (Аполло 11), the USA (США). Це не випадковість, адже саме астронавти США 

були першими, хто ступив на поверхню Місяця. 

 

5.7.18. Стимул The Mars 

 

Ми отримали 33 асоціати: red planet – 6 (Червона планета), bar – 4 (плитка), 

dead – 4 (мертвий), chocolate – 3 (шоколад), far away – 2 (далеко), red – 2 

(червоний), rover – 2 (ровер), brand (бренд), discovery (відкриття), dream holiday 

for next generation of humans (відпустка мрії для наступного покоління людей), life 

on Mars? (життя на Марсі?), marshmallow (зефір, маршмелоу), menace (загроза), 

orange (помаранчевий), other life (інше життя), planet (планета), to learn (вчитися). 

СГАОП «космос» складається з таких асоціатів: red planet – 6 (червона 

планета), dead – 4 (мертвий), far away – 2 (далеко), red – 2 (червоний), rover – 2 

(ровер), discovery (відкриття), dream holiday for next generation of humans 

(відпустка мрії для наступного покоління людей), life on Mars? (життя на Марсі?), 

menace (загроза), orange (помаранчевий), other life (інше життя), planet (планета). 

Вони становлть 70%. 

СГАОП «бренд ласощів» утворено асоціатами bar – 4 (плитка), chocolate – 3 

(шоколад), brand (бренд), marshmallow (зефір, маршмелоу). Їх загальна частка – 

27%. 

Онімний сегмент займає 21% усього асоціативного шлейфу планетоніма-

стимулу. Прізвисько для планети Марс red planet – 6 (Червона планета) є 

загальновідомим. Питання life on Mars? (життя на Марсі?) хвилює людство дуже 

давно, вперше суспільство зацікавилося ним після відкриття «Ск’япареллі» 

«каналів», нині інтерес підтримується завдяки реалізації космічної програми. 
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Велика кількість науково-фантастичних літературних творів та кінофільмів також 

присвячена Марсові, існує навіть пісня Девіда Боуї. 

 

 

 

5.7.19. Стимул Harry Potter films 

 

Перший фільм про чаклуна з Великої Британії вийшов у прокат у 2001 році. 

Він став хітом, адже книги про нього були дуже популярними. Уявний світ Гаррі 

Поттера має одну з найбільших спільнот фанатів як у реальному світі, так і в 

Інтернеті. Загальна кількість отриманих асоціативних реакцій сягає 35 вживань: 

Daniel Radcliffe – 6 (Денієл Редкліф), boring – 5 (нудно), magic – 5 (магія), 

Hogwarts – 3 (Хогвартс), for kids – 3 (для дітей), glasses – 2 (окуляри), 

J. K. Rowling – 2 (Дж. К. Роулінг), Daniel R. (Денієл Р.), friends (друзі), gripping 

(захопливий), Hermione (Герміона), I did not find these films gripping (я не вважаю 

ці фільми захопливими), like (подобається), magic wand (магічна паличка), the 

worst (найгірший), unwatchable (не можна дивитися). 

На відміну від інших стимулів, у цьому домінує СГАОП «персональна 

оцінка», який становить 37%. До нього ми долучили такі реакції: boring – 5 

(нудно), for kids – 3 (для дітей), gripping (захопливий), I did not find these films 

gripping (я не вважаю ці фільми захопливими), like (подобається), the worst 

(найгірший), unwatchable (не можна дивитися). 

Онімна складова асоціативного шлейфу ідеоніма Harry Potter films 

виражається у 37%. У ній містяться антропоніми Daniel Radcliffe – 6 (Денієл 

Редкліф), J. K. Rowling – 2 (Дж. К. Роулінг), Daniel R. (Денієл Р.), поетичний 

топонім Hogwarts – 3 (Хогвартс), поетичний антропонім Hermione (Герміона). 

Онімна лема (Daniel Radcliffe+Daniel R.) вказує на актора, який виконував роль 

Гаррі Поттера. Антропонім, поданий разом з ініціалами, J. K. Rowling, денотує 

автора серії книг. Останні дві реакції, Hogwarts та Hermione, називають основне 

місце дії та головну героїню книг та фільмів. 
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5.7.20. Стимул Twilight Trilogy 

 

Новий погляд на традиційну культурну категорію уявного світу вампірів 

став помітним у соціальному просторі багатьох країн. В Об’єднаному 

Королівстві є навіть назва для прихильників кіносаги – це Twihards (Hiscock, 

2012) (від англ. ідіоми diehard – незламна, уперта людина). Також існує велика 

кількість людей, які дуже негативно сприйняли книги та фільми. Очевидно одне – 

ідеонім Twilight saga є визначним та помітним у соціальному інформаційному 

просторі. 

Кількість реакцій респондентів становить 34 словоформи: vampires/vampire 

– 6 (вампір/вампіри), awful – 4 (жахливий), teenage girls – 3 (дівчата-

тинейджерки), craze – 2 (манія), fans – 2 (фанати), horrendous – 2 (жахливий), 

Robert Pattison – 2 (Роберт Паттісон), boring – 2 (нудний), blood (кров), boring 

films (нудні фільми), crap (л*йно), Edward (Едвард), even worst (навіть гірше), God 

no! (Боже, ні!), love (любов), my friend (мій друг), muse (замріяно дивитися), 

teenagers (тинейджери), 3
rd

 book sensational (третя книга чуттєва). 

Ми виокремили СГАОП «персональна оцінка», його частина становить 

50%. До його складу належать такі асоціати: awful – 4 (жахливий), craze – 2 

(манія), horrendous – 2 (жахливий), boring – 2 (нудний), boring films (нудні 

фільми), crap (л*йно), even worst (навіть гірше), God no! (Боже, ні!), love (любов), 

muse (замріяно дивитися), 3
rd

 book sensational (третя книга чуттєва). 

Поміж онімів-реакцій (12%) ми бачимо антропонім на позначення імені та 

прізвища головної зірки екранізації Robert Pattison – 2 (Роберт Паттісон), також 

згадується ім’я головного героя серії книг – Edward (Едвард). Остання реакція, 

God no! (Боже, ні!), є частиною ціннісного судження про фільм, де теонім Бог 

слугує підсилювальним елементом. 
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5.7.21. Стимул God 

 

Респонденти надали 32 асоціативні реакції: Jesus – 4 (Ісус), doubt – 3 

(сумніви), heaven – 3 (небеса), old man – 3 (старий чоловік), big – 2 (великий), 

white light – 2 (біле світло), the Almighty (Всемогутній), Christianity 

(християнство), existence (існування), a fictional character (вигаданий персонаж), 

gift (подарунок), good (добре), I like the idea that we are all gods ancestor workshop 

(мені подобається ідея, що всі ми є майстернею всіх богів предків), in the sky (на 

небі), invention to control people (винахід для контролю за людьми), lost in the ages 

(втрачений за віки), morals (звичаї), old man with white beard sitting on the big seat 

(старий чоловік із білою бородою на великому троні), rules (правила), sky (небо), 

truth (правда). 

Ми виокремили СГАОП «небо», який містить асоціати heaven – 3 (небеса), 

white light – 2 (біле світло), in the sky (на небі), sky (небо). Його відсоткова частка 

сягає 22%. Також наявний СГАОП «старий чоловік», який у відсотках об’єднує 

25% асоціатів: old man – 3 (старий чоловік), big – 2 (великий), the Almighty 

(Всемогутній), a fictional character (вигаданий персонаж), old man with white beard 

sitting on the big seat (старий чоловік із білою бородою на великому троні). 

Jesus – 4 (Ісус), heaven – 3 (небеса), the Almighty (Всемогутній), Christianity 

(християнство) – це всі оніми. Вони складають 28% і стосуються сфери 

сакрального. Один із них є назвою релігійної системи, Christianity, інший – 

теонімним топонімом, сакральним місцем, heaven, решта – це синоніми цього 

стимулу. 

 

 

5.7.22. Стимул Satan 

 

Загалом отримано 33 асоціації. Серед них: evil – 6 (зло), hell – 5 (пекло), 

demonic – 3 (демонічний), devil – 3 (диявол), bluff – 2 (блеф), sin – 2 (гріх), ancient 

concept (старовинне поняття), bad (поганий), booo! (звук, яким лякають), dark red 
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(темно-червоний), demon (демон), don’t believe in (не вірю), human (людина), hot 

(спекотний), scarlet (яскраво-червоний), red (червоний), rotten (гнилий), whiskey 

(віскі). 

Чітко виокремлюється СГАОП «зло». Він є сукупністю таких реакцій: evil – 

6 (зло), hell – 5 (пекло), demonic – 3 (демонічний), devil – 3 (диявол), sin – 2 (гріх), 

bad (поганий), booo! (звук, яким лякають), demon (демон), rotten (гнилий). Його 

частка становить 70%. 

Онімна частина реакцій (24%) містить синонімічний теонім devil – 3 

(диявол) та топонім hell – 5 (пекло). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

 

Упродовж шести років було виокремлено багато категорій, що підтверджує 

таблиця 11. Поміж них ми визначили постійні (наявні всі шість років) та 

розповсюджені (наявні п’ять, чотири та три роки). 

Таблиця 11 

Категорії запитів в Об’єднаному Королівстві у 2008–2013 роках 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ten most popular search terms + + + + + + 

Ten fastest-rising search terms + + + +   

Ten most searched-for politicians +    +  

Ten most searched-for Royals +    +  

Fastest-rising searches for people +  + + + + 

Fastest-rising 'how to' searches +   + + + 

Ten most searched-for tickets + +  +   

Fastest rising news searches  + + + + + 

Top searches for 'i feel…'  +     

Top Searches – Sports   + + +  

Top Searches – Food and Drink   + +   

Fastest falling people    +   

Consumer Electronics / Gadgets    +   

What is    + + + 

Fastest rising movies    +   

Top Travel Destinations    + + + 

Fastest rising football searches    + + + 

Top celebrities    +   

Fastest rising TV programme    + + + 

Bargain hunting    +   

Songs     + + 
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Music Artists     +  

Image Searches     +  

In-Country Olympians     +  

Fashion Labels     +  

Cities in Google Maps     +  

Local Places in Google Maps     +  

 

Категорія Ten most popular search terms («Найбільш популярні пошукові 

запити») існувала протягом усіх шести років, і саме це робить її найбільш 

показовою в інформаційному просторі. Протягом перших чотирьох років, 2008, 

2009, 2010, 2011, бачимо домінування власних назв, тісно пов’язаних з 

комп’ютерною сферою та Інтернетом. Зокрема, постійно фігурували назви 

соцмереж, сайтів та послуг електронної пошти. Ергонім Facebook (соціальна 

мережа) посідав перші місця в рейтингу протягом чотирьох років. Велику частку 

ОЛ також займав сайтонім YouTube (відеосервіс, який поступово перетворювався 

на своєрідну соціальну мережу та персоналізоване медіа), який у 2008, 2009 та 

2010 роках був на третьому місці, у 2012-му – на другому. Послуга безкоштовної 

електронної пошти Hotmail також не втрачала актуальності для користувачів, у 

2008 році цей онім перебував на сьомому місці, у 2009 та у 2010 роках – на 

четвертому, у 2011-му – на третьому. З 2009 року зростає популярність онлайн-

магазинів: у 2009 та 2010 роках бачимо одну назву 6. Ebay та 5. ebay, у 2011 році – 

вже три: 4. Ebay, 8. Amazon, 9. Argos. Пошукові служби також відіграють помітну 

роль в ОЛ Інтернету: у 2008 році виокремлено 9. Yahoo, у 2009-му – 8. Google та 

9. Yahoo, у 2010-му – 6. google, у 2011-му – 6. Google, 10. Yahoo. Також впливовою 

в інформаційному ландшафті британського суспільства слід вважати 

телерадіокомпанію BBC, яка у 2008, 2009, 2010 роках була другою за запитами, у 

2011-му – сьомою. 

Починаючи з 2012 року спостерігаємо тенденцію збільшення антропонімів, 

тому вважаємо, що увага змістилася на соціальну сферу. Саме вона визначала 
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інтерес до спортивних подій (1. Euro 2012 – футбольний кубок Європи, 2. Olympic 

tickets – Олімпіада 2012 року в Лондоні), подій у світі шоу-бізнесу (смерть 

співачки 3. Whitney Houston, вихід на ринок компанії 6. Netflix, участь у 

рейтингових шоу співака 9. Gary Barlow, пісня 10. Gangnam Style), подій, що 

набули соціального розголосу (вагітність 4. Kate Middleton, зникнення та смерть 

5. April Jones, банківське злиття 7. Natwest Online, випуск нового планшета 8. iPad 

3). 

2013 рік також виявив концентрацію на суспільному полі. Важливими стали 

смерті акторів (1. Paul Walker, 4. Cory Monteith) та політиків (6. Nelson Mandela, 

9. Margaret Thatcher), нові електронні продукти (2. iPhone 5s, 10. Xbox One), 

народження (3. Royal Baby), скандали (5. Oscar Pistorius), кінні перегони (7. Grand 

National 2013) та пошук роботи (8. Universal Jobmatch – сайт вакансій). 

Із 2008 року більше половини запитів стосувалися безпосередньо сайтів, що 

вказує на потужний вплив новітніх технологій на життя суспільства. Однак у 2012 

та 2013 роках суспільну увагу стали привертати здебільшого факти соціальної 

сфери, шоу-бізнесу та політики. 

Категорія, наявна протягом чотирьох років, – це Ten fastest-rising search 

terms («Десять запитів, що найшвидше зростають»). Аналогічно попередній, у ній 

спочатку переважають власні назви на позначення інтернет-послуг та сайтів, 

потім збільшується частка власних назв на позначення людей та подій. У 2008–

2010 роках найбільшу популярність мали запити про Facebook, YouTube, Yahoo, 

Jogos (безкоштовні ігри), chatroulette (спілкування з випадковими 

користувачами). У 2011 році більше розмаїття: хрононіми (1. Royal wedding 

(королівське весілля), 3. Fifa 12 (ФІФА 12), хрематоніми (2. iPhone 5, 5. iPad 2), 

сайтоніми (4. Groupon – сайт, що надає знижки, 8. Minecraft – онлайн та офлайн 

комп’ютерна гра), антропоніми (6. Ryan Dunn, 7. Adele, 9. Rebecca Black, 10. Ed 

Sheeran). 

Категорію «Новини» (Fastest rising news searches) почали визначати у 2009 

році. Щороку вона висвітлювала соціальний клімат суспільства, відображаючи 

інформацію, яку люди бажали отримати. У 2009 році увага суспільства 
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концентрувалася навколо сфери шоу-бізнесу (2. Susan Boyle – учасниця Britain’s 

Got Talent, відповідника української передачі «Україна має талант», 3. Jade Goody 

– англійська зірка реаліті-шоу, 4. Robert Pattison – британський актор, відомий 

завдяки образу вампіра в сазі «Сутінки», 5. Rihanna – американська співачка з 

дебютним альбомом, 6. Michael Jackson та 9. Stephen Gately – співаки). Решта 

вказує на 1. swine flu (свинячий грип), 7. Google Maps (послуга з перегляду 

супутникових карт), 8. Twitter (соціальна мережа надкоротких повідомлень), 

10. Iran. 

У 2010 році увага сконцентрувалася на подіях електорального циклу: 

1. election 2010), 3. david cameron, 5. daily mail showbiz, 8. labour party, 

9. conservative party, 10. alex jones. 

У 2011 році публічний простір наповнюється ергонімами на позначення 

футбольних клубів: 2. Arsenal, 7. Liverpool та 9. Manchester United, сайтонімами 

1. BBC News, 3. Facebook, 4. YouTube, хрематонімом 6. iPhone 5 та антропонімами 

5. Cheryl Cole, 8. Kate Middleton, 10. Justin Bieber 

Проведення Літньої Олімпіади в Лондоні визначило спортивну тематику 

запитів 2012 року: 1. Euro 2012 (Кубок Європи 2012), 2. Olympics (Олімпійські 

ігри), 4. Olympic torch route (маршрут Олімпійського вогню), 7. Felix Baumgartner 

(рекордний стрибок зі стратосфери), 9. Lance Armstrong (скандал із допінгом у 

чемпіона велоспорту Ленса Армстронга). Також привернули увагу суспільства 

такі події: найбільш руйнівний ураган 3. Hurricane Sandy, пісенний конкурс 

5. Eurovision 2012, смерть співачки 6. Whitney Houston, корабельна аварія 8. Costa 

Concordia, діамантовий ювілей королеви Єлизавети ІІ 10. Diamond Jubilee (60 

років на троні). 

У 2013 році центральними стали також спортивні події: 1. Grand National 

(кінні перегони), 2. Wimbledon (тенісний турнір), 4. Confederations Cup 

(футбольний турнір), 10. The Ashes (крикетний матч). Велику увагу привертали 

музичні фестивалі (3. Eurovision, 7. Glastonbury, 8. Lovebox), церемонії 

нагородження у сфері кіно (5. The Oscars) та музики (9. Brit Awards), благодійний 

марафон (6. Red Nose Day). 
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Традиційна антропонімноорієнтована категорія Fastest-rising searches for 

people («Найбільш швидко зростаючі запити про людей») містить багато 

публічних персон. Запити майже ніколи не повторюються, щороку стають 

популярними нові імена. Єдина об’єднуюча ознака – вони належать до сфери 

шоу-бізнесу, спорту та політики. Також частою причиною сплеску запитів є 

смерть: у 2009 році бачимо 4. Heath Ledger, у 2010-му – 1. kristian digby, 

5. alexander mcqueen, у 2011-му – 1. Ryan Dunn, 5. Amy Winehouse, 7. Steve Jobs, у 

2012-му – 1. Whitney Houston, 7. Michael Clarke Duncan, у 2013-му – 1. Paul 

Walker, 2. Cory Monteith, 4. Nelson Mandela, 5. Margaret Thatcher, 9. Lou Reed. 

Дві наступні категорії, How to…? та What is…?, визначалися протягом 

2008, 2011–2013 років перша та протягом 2011–2013 років друга. Вони містять 

обмаль онімів, адже реалізують інформаційну функцію Інтернету. 

Списки Top Searches – Sports, Fastest rising sports terms in 2011, Fastest 

rising football searches in 2011, Global Football Players, In-Country Olympians, 

Sports, Football Stars можна об’єднати в умовну категорію «Спорт». У них 

превалюють футбольні терміни (імена футбольних гравців, тренерів, клубів) – 

54% усіх випадків. 

Суспільство поширює «інформацію, яка збігається з емоційною валентністю 

теми розмови» (Heath, 1996, с. 91). Те, що є публічним дискурсом, відображається 

в новинах, у яких тон визначає емоційна сторона. Це спричиняє розповсюдження 

байтів інформації. виникнення одного меметичного явища тягне за собою інші. 

Рейтинг TV Shows («Програми») формувався у 2011–2013 роках. Його 

наповнювали трансляціоніми, які майже завжди порівну розділялися між реаліті-

шоу та серіалами. Постійними номінаціями були дві власні назви на позначення 

реаліті-шоу. Перша, X Factor, була першою за популярністю у 2011 році, третьою 

у 2012-му, сьомою у 2013-му. Друга, Big Brother, була восьмою у 2011-му, 

першою у 2012-му та у 2013-му. 

Політики та члени королівської родини були виокремлені в категорії лише у 

двох роках: 2008 та 2012. На нашу думку, це свідчить, що вони наявні в ОЛ та 

суспільному просторі, але не в центральних кластерах. 
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Поміж усіх власних назв також слід виокремити ті, які стали інтернет-

мемами: Large Hadron Collider, Rebecca Black, Chuck Norris, Usain Bolt, yolo. 

Категоризаційне фокусування ОЛ Великої Британії у 2008–2013 роках 

репрезентувалось у  антропонімному кластері (49%), топонімному кластері (11%), 

хрононімному кластері (3,8%), хрематонімному кластері (4,2%), ідеонімному 

кластері (22%), ергонімному кластері (10%). 

Проведений ВАОЕ виявив такі загальні результати: 

1. Отриманий асоціативний корпус має у своєму складі апелятивні й онімні 

асоціати, які зреалізувалися в усіх загальних видах асоціацій (парадигматичні, 

синтагматичні, фонетичні, тематичні та ін.). 

2. Апелятивний сектор асоціативного тезаурусу англомовних інформантів 

реалізується у діапазоні від найменших показників у 63% (ідеонім Harry Potter 

films), 65% (топонім New York), 66% (антропонім Shakespeare), до найбільших 

показників у 98% (антропонім Prince Harry), 91% (космонім The Moon), 89% 

(хрононім Christmas), 89% (ергонім Facebook). В середньому апелятивна 

складова сягає 79%. 

3. Вираження духовно-емоційного досвіду етносу актуалізується посередництвом 

меметичних онімних одиниць в асоціативному корпусі. Онімна частка 

асоціативних реакцій ВАОЕ варіюється від найменших показників у 2 % 

(антропонім Prince Harry), 11% (ідеонім Romeo and Juliet),  12% (ергонім BBC) 

до найбільших показників у 44 % (антропонім Shakespeare), 35% (ідеонім The 

Bible), 33% (хрематонім The Holy Grail). Фокус британського ОЛ формується 

навколо антропонімів, топонімів, ідеонімів, ергонімів, хрононімів, хрематонімів.  

4. Культурно марковані інформаційні одиниці актуалізуються носіями культурної 

традиції, процес відтворення існуючих культурних та соціальних артефактів 

забезпечує варіативність та ситуативність. Згідно з даними ВАОЕ, найбільшу 

меметичну потенцію виявляють власні назви, імплементовані у соціально-

культурний простір (Shakespeare, The Bible, The Holy Grail, Olympic Games) та 

такі, що інтегрувались у пблічний простір за допомогою рекламних сугестивних 

практик та соціальної позитивації (Harry Potter films, Twilight Trilogy, Facebook).  
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5.  СГАОП асоціативного тезаурусу онімних стимулів реалізується у діапазоні від 

22 % (СГАОП «небо») до 88 % (СГАОП «велике місто»). Помітна наступна 

тенденція при подрібненні семантичних гештальтів: чим менше відсоткова 

частина гештальту, тим вище вірогідність появи ще одного гештальту.  

6. Експлікація емоційно-асоціативної рефлексії меметичних власних назв 

актуалізується посередництвом таких СГАОП: «поп-музика», «талановита 

людина», «королівська родина», «гульвіса», «письменник», «любов», «трагедія», 

«велике місто», «сім’я», «святкування», «судження», «оцінка», «спорт», «грецькі 

міфи», «дерево», «родина», «собака», «Фідель Кастро», «міфологія», 

«традиційний образ», «сучасний образ», «книга», «вигадка», «новини», 

«оточення», «сон», «космос», «бренд ласощів», «персональна оцінка», «небо», 

«старий чоловік», «зло». 

7. Культурно-мовленнєва система координат реалізує збереження соціальної 

ідентичності посередництвом власних назв, що актуалізують емоційно-

асоціативну рефлексію на рівні семантичних гештальтів. Фокус соціальної уваги у 

конекції з психо-соціальним осмисленням та ідентифікацією схематизує 

кумулятивний культурно-соціальний досвід та віддзеркалюється у прояві СГАОП.  

8. Результати ВАОЕ актуалізують конотативну реалізацію меметичних 

інформаційних одиниць.  

9. Респонденти ВАОЕ уособлюють нове покоління британців, які актуалізують 

дуалістичність власних назв через призму культурних та соціальних артефактів. 

ОЛ як культурно маркована формація реалізує багатопланову інтерпретацію 

традиційної парадигму посередництвом евентуальності та варіативності. 

  

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Спираючись на багату теоретичну базу в таких галузях науки, як 

ономастичні студії, психолінгвістика, теорія мас-медіа, філософія мови, 

етнолінгвістика, загальна психологія, соціолінгвістика, ми різнобічно дослідили 

явище ОЛ та дійшли таких висновків: 

1. ЛЛ є однією із сучасних наукових парадигм, що відображає роль та 

вплив мови в суспільстві. ЛЛ – це комплексне наукове дослідження 

функціонування мов у публічному просторі міста, яке детермінується 

колективною свідомістю певного етносу або декількох етносів. Мультилінгвальне 

оточення та мультикультурна сфера породжені багатошаровістю семіотичних 

просторів, мультиплановістю соціальних акторів, що відображається в 

етнолінгвістичній життєздатності мовних груп. 

2. Онімне ландшафтування – це міждисциплінарна галузь дослідження, 

яка реалізується на межі ономастики, семіотики, політичного дискурсу, 

соціологічних, психологічних, антропологічних та культурологічних студій. 

Лінгвокультурні параметри власних назв експлікуються у таких параметрах: 

збереження культурно-значущої інформації в колективній пам’яті народу та 

відтворення способів матеріального та духовного усвідомлення світу для 

прийдешніх поколінь. Моделювання засобів буття онімів у суспільному аспекті 

НМКС є метою онімного ландшафтування як нової парадигми ономастичних 

студій. 

3. ОЛ – це омовлена актуалізація онімного компонента етнічної 

свідомості. Мовні універсалії, які реалізують структурні зв’язки онімного 

ландшафтування, стають частиною концептуальної інтерпретації НМКС. 

4. Оніми багатьох розрядів є конституентами ОЛ, одні з них мають 

пікові значення (найвищі точки значення в циклі розвитку та еволюції), інші, 

навпаки, створюють периферійну сферу. Когнітивна перцепція власних назв 

соціумом ґрунтується на ментальній моделі фігура/фон, у якій актуалізується 

універсальне концептуальне представлення дійсності в дуалістичному контексті 
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фокусу уваги. Реалізація культурного універсуму етносу за допомогою онімного 

компонента НМКСу здійснюється на основі колективної ідентичності в конекції з 

пам’яттю та соціальним довкіллям поліетнічного простору в певному історичному 

контексті. 

5. Попри суміжні та спільні галузі дослідження, ЛЛ та ОЛ мають різні 

предмети дослідження. В ономастичному аспекті ОЛ є значно ширшим за 

охопленням, ніж ЛЛ, містить актуалізацію власних назв і публічної сфери, і 

приватного життя. 

6. Структурна параметризація архітектоніки ОЛ ґрунтується на 

емоційно-оцінних зв’язках ментального буття власних назв у культурній 

парадигмі. Оніми групуються завдяки ситуаційному контексту, що актуалізується 

такими аспектами, як зосередження публічної уваги, позиціонування в 

публічному просторі, потенціал творчої активності, який виростає з колективної 

ідентичності, виокремлення маркерів культури, процесу спілкування культур. 

Синтезування таких аспектів стає механізмом онімної ідентифікації, яка є 

процесом емоційно-оцінного самоототожнення особи з іншою персоною або 

групою персон на базисі особливостей дискурсивних змінних власних назв. 

Онімна ідентичність – це реалізація власних назв у колективному дискурсі, за 

допомогою яких певна група виокремлюється з низки інших соціальних груп, 

створює свою соціально-культурну ідентичність, яка ґрунтується на 

загальноетнічній парадигмі. 

7. Комплексна природа ОЛ вказує на наявність двох великих кластерів: 

фізичного та віртуального. Фізичний кластер визначається категоріями 

об’єктивної реальності, матеріальним втіленням у мовленні (письмовий, усний 

аспекти). Віртуальний кластер реалізується за допомогою таких параметрів: 

нематеріальні явища, психологічні аспекти людської свідомості, які через процеси 

концептуалізації, систематизації та категоризації процедурних знань зливаються в 

неподільну єдність колективної ідентичності, яка організує громадський простір. 

8. Термінологічний інвентар української ономастичної науки 

виокремлює такі терміни на позначення сукупностей онімів (онімне поле, 
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онімний простір, індивідуальний, колегіальний, загальномовний онімічні 

фрейми). Відмінність від них ОЛ полягає в його динамічній структурній 

особливості, яка модифікується за специфікою когнітивної схематики фігура/фон, 

у якій категоризаційне фокусування стає базисом для нового когнітивного 

утворення та реалізує особливості перцепційного осмислення народного космо-

психо-логосу. 

9. Архітектоніка ОЛ ґрунтується на зв’язках та взаємозумовленості 

традиційних онімних розрядів (антропоніми, топоніми, хрононіми, хрематоніми, 

ергоніми, ідеоніми, поетоніми, зооніми) і новітніх (трансляціоніми, дисконіми, 

файлоніми, програмоніми, сайтоніми, логіноніми, нікнейми, комп’ютероніми, 

меми). Наявність нового, модерного шару вказує на еволюційну здатність системи 

ОЛ. Найбільш динамічною групою є мемоплекси (меми), які вказують на 

прогресивну еволюцію системи ОЛ: у них параметризуються критерії 

продуктивності, ускладнення та диференціації структури ОЛ, реалізуються 

аспекти гетерогенності та полікодовості.  

10. Меметика концентрується на дослідженні систем переконань, 

світосприйняття різносистемних соціальних колективів, що мотивують їх 

поширювати меми. Розповсюдження мемів є одним з еволюційно зумовлених 

механізмів, у якому конкретизуються етнічно зумовлені різновиди важливих 

соціальних стратегій. 

11. Мем (мемоплекс) – це частина інформаційної структури, яка 

передається суспільними каналами, її вирізняють стислість, стрімке 

розповсюдження та емоційно-асоціативний зв’язок із подібними інформаційними 

структурами. Нова суспільна парадигма існування, яка виникла із розвитком 

Інтернету, виражається в культурі участі, яка переводить фокус уваги до 

індивідуального самовираження, розкриття людинотворчого потенціалу замість 

колективного. Меметичний комплекс є водночас проявом інформаційного 

суспільства й культури участі, дифузії індивідуального та колективного. 

12. Колективна рефлексія суспільства народжує мем як культурний та 

соціальний артефакт, при цьому основними принципами цифрового співіснування 
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стають народження ідей, виникнення й поширення інформації, реалізація даних як 

один із центральних видів діяльності, створення впливових акторів політичного та 

інших видів дискурсу як продукту та інструментів влади. 

13. Двовекторний підхід до вивчення об’єкта дослідження визначає 

широке та вузьке значення терміна мем. Враховуючи широкий контекст, до 

меметичних комплексів можна зарахувати велику частину етнічного 

концептуального простору посеред інформаційного ландшафту (мелодії, крилаті 

вислови, засоби соціальної поведінки, методики вироблення речей тощо). Усе 

зазначене є структурними одиницями культурних етнічних систем, що 

передаються від однієї людини до іншої неконтрольовано, шляхом транслювання 

інформації формують цивілізаційну ідентифікацію носія. У вузькому смислі меми 

– це одиниці інтернет-культури, які вірусно розповсюджуються користувачами 

Мережі. Багато ітерацій мему матеріально виражені у формі зображень, 

відеокліпів, текстових форматів. Уніфікує їх функція реалізації ідентичності, 

гумору та емоційного впливу (який визначається п’ятьма базовими емоціями: 

радість (задоволення), здивування, сум (смуток), гнів (злість), відраза, презирство, 

страх). Зазначені характеристики також властиві власним назвам, що визначає їх 

потенційну можливість актуалізуватися у функції мемоплексів. 

14. Параметри сталість – мінливість та довге існування – 

швидкоплинність породжують два кластери меметичного простору. Мемоплекси, 

що визначаються тривалістю в НМКС, стають засобами ідентифікації та 

культурним підґрунтям для утворення нових мемів, ідей, культурних та 

соціальних артефактів. Швидкоплинні меметичні комплекси визначаються 

фактами популярної культури та емоційної рефлексії тих, хто їх розповсюджує. 

15. В основі розповсюдження мемів-онімів – спроба поширення 

інформації та передачі досвіду у «вертикальному» напрямі (серед покоління) та 

«горизонтальному» (від пращурів до нащадків). Потенція мему-оніма 

маніфестується як соціальний артефакт, який актуалізує усталені практики 

суспільної взаємодії, що розвивалися як закономірні аспекти соціальної 

кооперації та поведінки. Інформаційний канал, яким здійснюється актуалізація 
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мемного оніма, має комплексну структуру, у якій містяться культурні, соціальні, 

етнічно-марковані аспекти. У такий спосіб актуалізується властивість мему-оніма 

як культурного артефакту. 

16. Культурний артефакт – це форма відтворення культурної традиції, 

яка вирізняється варіативністю, унікальністю, індивідуальністю інтерпретації та 

символічною аурою. Безсумнівно, мова та усі її прояви набувають статусу 

культурних артефактів, адже мова є фактом репродукування цивілізаційної 

парадигми, де власні назви актуалізують один із механізмів впливу. Власні назви 

набувають згаданих параметрів через своє варіативне відтворення та меметичну 

природу реплікації. 

17. Соціальний артефакт – це усталена практика соціальних зв’язків, що 

еволюціонувала як необхідні параметри соціальної взаємодії та поведінки. 

18. Асоціативний експеримент був породжений як метод дослідження в 

царині психологічних досліджень. Його застосування в студіях із психології, 

психолінгвістики, соціології, комп’ютерної лінгвістики, теорії комунікації та 

когнітивної ономастики свідчить про методологічну потенцію в планомірному 

аналізі концептуальних структур процедурних знань. Вільний асоціативний 

експеримент є інструментом нових перспектив ономастичного пошуку в 

когнітивному аспекті актуалізації онімного ландшафтування. Буття онімних 

концептів у ментальному лексиконі розкривається в даних експерименту, що 

свідчать про різнорівневу рефлексію за участю суб’єктивного досвіду. 

Основуючись на трьох принципах формування асоціацій (суміжність, 

повторюваність і яскравість), можна стверджувати, що в такий спосіб вони 

охоплюють велику частину мисленнєвих процесів концептуалізації та 

категоризації онімного ландшафтування. Саме тут спектр базових емоцій, 

реалізуючись за допомогою онімних концептів, в основі яких – архетипічні 

структури, стає тою силою, що визначає форму існування та еволюцію мемів-

онімів у НМКС. Спираючись на аналіз даних ВАОЕ за методикою СГАОП, ми 

дійшли висновку про інформативність, об’єктивність та достовірність результатів 

ВАОЕ в моновікових групах. 
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19. Методика онімного ландшафтування українського суспільства вказує 

на поліетнічну архітектоніку ОЛ у 2008–2013 роках. Наявність суто українських 

культурних концептів (Київ, Роксолана, Кличко) є природною ознакою еволюції 

соціальних та культурних артефактів НМКС. Водночас зареєстровано вплив 

російських культурних шарів на українську соціально-культурну сферу 

(Одноклассники, Вконтакте, Тагиииил, Pussy Riot). Продовжуючи тему динаміки 

українського ОЛ, зазначаємо наявність онімів, які актуалізують ідею сусідства з 

Європою як цілісним цивілізаційним проектом, що виявляється в соціально-

культурних актуалізаціях таких власних назв, як Євробачення, Кубок УЄФА, Євро 

2012, Прованс. Найбільш помітною є інтеракція з англомовною соціальною 

віртуальною реальністю, що ґрунтується на американо-англійському дискурсі 

популярної культури (The Bachelor – «Холостяк», Iron Man – «Залізна людина», 

YouTube, Google, Facebook, iPhone, Instagram). 

20. Іспанський ОЛ 2008–2013 років формувався навколо іспанського та 

англомовного публічних просторів. Англомовний публічний простір складається 

з американського та британського трендів. Британський вплив є промінентним у 

сфері шоу-бізнесу (Adele, Skyfall, Sherlock), у сфері кіно та серіалів превалює 

американський (Lost, House, Dexter, Anatomia de Grey). Іспанський ОЛ 

характеризується наявністю спортивних категорій, серед яких найбільш 

впливовою є футбол, що виявляється у великій кількості власних назв на 

позначення футбольних клубів, матчів, гравців, команд. Спортивні події та 

персони, тісно пов’язані з цією сферою, стають не тільки видом розваг та способу 

життя, вони формують колективну ідентичність, етнічне самовизначення, що 

ґрунтується на таких елементах онімної ідентичності, як ергоніми (Real Madrid, 

Barcelona, Sevilla FC), хрононіми (Mundial, Liga Adelante, Eurocopa), сайтоніми 

(Marca, As) та антропоніми (Mourinho, Neymar, Pep Guardiola). Багато з них стали 

темами мемів інтернет-дискурсу. Також бачимо великий вплив міжнародних, 

надетнічних мережевих громад: YouTube, Facebook, Gmail. Однак найбільша 

частина належить власним назвам, які визначають іспанську етнічну картину 

світу, у якій центральною є іспанська культурна та соціальна продукція (Física o 
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Química, Paula Prendes, Norma Ruíz, Pablo Alboran, ZARA, Tuenti). 

21. Онімне ландшафтування суспільства Великої Британії вказує на дві 

великі сфери: британську та американську. Таке сполучення, на нашу думку, 

зумовлено мовною близькістю та потужним впливом американської поп-культури 

на весь світ. Як і в попередніх ОЛ, велике значення мають оніми, пов’язані з 

послугами інтренет-мережі: YouTube, Bing, Hotmail, Facebook, Yahoo, Ebay. Сфера 

спорту відіграє важливу роль в ОЛ, зокрема, футбол (Arsenal, Manchester United) 

як один із національних видів спорту та Олімпійські ігри 2012 року, які стали 

подією міжнародного масштабу. Традиційно американською є сфера кіноіндустрії 

(Scream, Final Destination, Transformers), однак суміжна сфера реаліті-шоу та 

телепередач концентрується на продуктах британського виробництва (X Factor, 

Big Brother, Eastenders, Sherlock, Doctor Who). Злиття багатьох культур у сучасну 

надетнічну кумулятивну інтернет-структуру, у якій роль лінгва франка виконує 

англійська, впливає також і на британський ОЛ, який поповнюється мемами 

(Large Hadron Collider, Rebecca Black, Chuck Norris, Usain Bolt, yolo). Такі новітні 

утворення культурної еволюції є соціально-історичними проявами НМКС, що 

специфікуються міжкультурними та поліетнічними характеристиками Інтернету 

як одним зі ступенів розвитку суспільства. 

22. Репертуар СГАОП, актуалізований посередництвом ВАОЕ, виявляє 

дві домінантні тенденції: універсальний аспект та етнічно-маркований аспект. 

Комплексний підхід дозволив виявити універсальні теми СГАОП для українців, 

іспанців та британців: «велике місто», «віра», «зірки», «зло», «книга», 

«персональна оцінка», «письменник», «позитивний образ», «почуття», 

«святкування», «сім’я», «собака», «спорт», «сучасний образ», «традиційний 

образ». Етнічно-марковані теми СГАОП, які притаманні тільки українцям, 

ідентифікуються як «загадкова красуня», «імідж», «українство», «частина-ціле», 

«чумаки», «яйце». Іспанські теми СГАОП  імплементуються так: «вино», 

«Каталонія», «культурний центр», «міфологія», «таємниця», «тепло». Організація 

британського репертуару національно-маркованих конструктів СГАОП 

відображається у темах «вигадка», «королівська родина», «новини», «оточення», 
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«сон», «талановита людина». 

23. Аналізовані ОЛ України, Іспанії та Великої Британії формуються за 

принципами суспільного фокусування на етнічно зумовлених параметрах і 

глобально маркованих тенденціях та стратегіях. Асоціативно-емоціональна 

рефлексія категоризується в межах варіативності соціальних та культурних 

артефактів, при цьому параметризація онімних концептів ґрунтується на 

меметичних стратегіях, зумовлених кумулятивним ефектом цивілізаційної 

парадигми. 
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ДОДАТОК 1 
 

 

Таблиця 1 

Зразок таблиці асоціативного експерименту для виявлення інформаційного результату  

серед моновікових груп 

Apple   

Біблія  

Апокаліпсис  

Ренесанс  

Грааль  

Чумацький Шлях  

 

Таблиця 2 

Зразок анкети для вільного асоціативного експерименту з носіями української мови 

 
Кличко  

Маруся Чурай  

Роксолана  

Київ  

Львів  

Євробачення  

Великдень  

Дідо-дуб  

Неопалима Купина  

Мурчик  

Хатіко  

Iphone  

Біблія  

1+1  

Facebook  
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Чумацький Шлях  

Велика Ведмедиця  

Мона Ліза  

Star Wars  

Тризуб  

Бог  

Сатана  

 
Таблиця 3 

Зразок анкети для вільного асоціативного експерименту  

з носіями іспанської мови 

Selena Gomez  

Jennifer Lopez  

Cervantes  

Madrid  

Barcelona  

Navidad  

Juegos Olímpicos  

Hyperion  

Árbol de la vida  

Fido  

Cerberus  

Iphone  

La Biblia  

Televisión Española 

(TVE)  

 

Tuenti  

La Luna  

El Sol  
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Gran Hermano  

Star Wars  

Dios  

El Santo Grial  

Satán  

 
Таблиця 4 

Зразок анкети для вільного асоціативного експерименту  

з носіями англійської мови 

Michael Jackson  

Prince Harry  

Shakespeare  

Romeo and Juliet  

London  

New York  

Christmas  

Olympic games  

Hyperion  

The Tree of Life  

Fido  

Cerberus  

The Holy Grail  

The Bible  

BBC  

Facebook  



416 

 

The Moon  

The Mars  

Harry Potter films  

Twilight Trilogy  

Satan   
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ДОДАТОК 2 

 

Інтерпретація мемів в онімних ландшафтах 

 

 

Мал. 1. Постер з головним героєм популярного серіалу House M. D. («Доктор Хаус» в 

українському перекладі) з навмисне хибним перекладом 

 

 

Мал. 2. Творче перетворення постеру серіалу з іншими героями 

 



418 

 

 

Мал. 3. Соціальна реклама, що викликала обурення суспільства 

 

 

Мал. 4. Гумористична-глузлива реакція на рекламу 

 

 

Мал. 5. Повне переосмислення оригіналу 

 



419 

 

 
 
Мал. 6. Мона Ліза робить селфі з айфоном та модні фотоколажі 

 

 
Мал. 7. Спортсмен Усейн Болт зі своїм синочком. Жартівливо порівнюються здібності людини і 

тварини дуже швидко пересуватися 
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Мал. 8. Викладення класичної трагедії у вигляді сучасного спілкування у месенджері 
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ДОДАТОК 3 

Відсоткова репрезентація семантичних гештальтів асоціативного онімного поля  

у групах з 30–100 інформантами 

 

Відсоткові показники СГАОП «телефон», СГАОП «видатна людина», СГАОП 

«бренд», СГАОП «яблуко» по групах 30-100 асоціативних реакцій, що були 

отримані зі стимулу Apple . 

 

Відсоткові показники СГАОП «віра», СГАОП «алюзії», СГАОП «книга» по 

групах 30-100 асоціативних реакцій, що були отримані зі стимулу Біблія. 
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Відсоткові показники СГАОП «кінець», СГАОП «смерть», СГАОП «мемплекс» по групах 30-100 

асоціативних реакцій, що були отримані зі стимулу Апокаліпсис. 

 

Відсоткові показники СГАОП «кінець», СГАОП «смерть», СГАОП «мемплекс» по групах 30-100 

асоціативних реакцій, що були отримані зі стимулу Ренесанс. 
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Відсоткові показники СГАОП «кінець», СГАОП «смерть», СГАОП «мемплекс» по групах 30-100 

асоціативних реакцій, що були отримані зі стимулу Грааль. 

 

Відсоткові показники СГАОП «кінець», СГАОП «смерть», СГАОП «мемплекс» по групах 30-100 

асоціативних реакцій, що були отримані зі стимулу Чумацький Шлях. 
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