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навчальний план професійної підготовки державних службовців дисципліну за 
вибором «Основи професійного спілкування державного службовця», під час 
вивчення якої студенти набуватимуть досвіду професійного грамотного 
ефективного спілкування. Такий курс допоможе студентам узагальнити, 
систематизувати знання з питань спілкування, засвоєні раніше, отримати нову 
інформацію і більш глибокі знання в галузі професійного спілкування; 
сприятиме інтенсивному розвитку комунікативних, у тому числі професійних 
якостей майбутнього держслужбовця, його комунікативних умінь і навичок, 
розкриттю його комунікативного потенціалу.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для підготовки 
кваліфікованого державного службовця важливо розвивати здібності до 
спілкування, вміння використовувати мовні засоби в різних соціальних 
ситуаціях спілкування з метою встановлення різного роду взаємодії, а також 
здатності оцінити і проаналізувати ситуацію спілкування, свій комунікативний 
потенціал і прийняти правильне рішення, оскільки для професійної діяльності 
державних службовців процес спілкування розуміється як соціальна і службова 
взаємодія діючих суб’єктів. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Суспільно-політична термінологія займає особливе місце в системі 
спеціальної лексики сучасної української мови. Її сучасний стан характе-
ризується різними тенденціями розвитку: активним розширенням складу 
суспільно-політичної термінології, що викликане, кардинальною перебудовою 
соціальної структури суспільства, зміною політичної системи та іншими 
чинниками; по-друге, процесами переходу значної частини спеціальних 
термінів, які позначали реалії радянського ладу, до пасивного вжитку; по-третє, 
переосмисленням значень існуючих термінів, деаксіологізацією їх семантики.  

Для всебічного і повного дослідження суспільно-політичної термінології 
в першій чверті ХХІ сторіччя принципового значення набуває настанова на 
вивчення та системний опис різного роду джерел, у тому числі й регіональних 
словників. Один із таких словників − «Тлумачний словник сучасної української 
мови» за загальною редакцією В. С. Калашника. Ця праця, що побачила світ у 
2009 році, містить близько 20 000 слів фахової лексики, які охоплюють різні 
сфери науки, техніки, виробництва, медицини тощо. Предмет нашої уваги − 
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представлена у словнику суспільно-політична лексика та фахові лексеми, 
суміжні із суспільно-політичною термінологією. 

Шляхом суцільної вибірки сформовано картотеку, що налічує понад 190 
термінів. Завдання дослідження полягають у тому, щоб виявити параметри 
лексикографічної репрезентації суспільно-політичної термінології, визначити 
особливості відображення полісемії, розглянути способи тлумачення термінів з 
погляду наявності чи відсутності ідеологічно конотованих елементів.  

Як свідчать наші спостереження, словник містить не лише традиційні для 
української терміносистеми назви суспільно-політичних понять і реалій, що 
давно увійшли у вжиток, а й нові, які набули узуального статусу останнім 
часом. До складу перших належать: абсолютизм, авторитаризм, адмініст-
рація, амністія, безробіття, більшовизм, бюрократизм, волюнтаризм та інші. 
До складу других належать такі терміни, як: валютування, ваххабізм, геопо-
літика, глобалізація, денацифікація, дефляція, дефолт, ізоляціонізм, істебліш-
мент, меритократія та інші. Ці одиниці складають ядро досліджуваного 
корпусу номінацій. До периферії належать терміни економіки, фінансів, історії, 
релігій: бонус, бюджет, квотум, госпітальєр, дебітор, девальвація, декабрист, 
демпінг, девідент тощо. 

Переважній більшості подані в словнику терміни є однозначними. До 
багатозначних належать адміністрація: «1. Державний урядовий апарат, органи 
виконавчо-розпорядчої влади із президентською формою правління. 2. збірн. 
Чиновники високого рангу, які перебувають на службі в органах, що 
здійснюють таку владу. 3. Керівний орган установи, організації, підприємства і 
т. ін. 4. Керівний персонал установи, організації, підприємства і т. ін. 
5. Організаційна діяльність у галузі управління» [3, 13]; рада: «1. Колегіальний 
орган якої-небудь організації, установи чи сама організація, установа, що 
здійснює керівництво, радить у чомусь. 2. політ. Орган державної влади. 
Верховна Рада України – найвищій законодавчий орган державної влади в 
Україні. 3. іст. У Запорозькій січі – загальні збори козаків. Рада генеральної 
старшини» [3, 318]. 

Зауважимо на один важливий момент, який стосується особливостей 
відображення полісемії фахової лексики. Автори словника подають фахову 
лексику з урахуванням різних її виявів у відмінних терміносистемах. Тому один 
і той самий термін може подаватися як належний не лише до суспільно-
політичної термінології, а й деяких інших суміжних галузей знань, наприклад, 
семантична структура слова нейтралізація, в аналізованому словнику має такий 
вигляд: «1. Послаблення або зведення до нуля впливу когось, чогось. 
2. Політика, спрямована на не втягування соціальних угруповань і держав у 
боротьбу з іншими соціальними угрупованнями й державами. 3. Проголошення 
нейтралітету держави або нейтральності певної території. / Заборона вести 
воєнні дії на певній території. 4. Хімічна реакція, за якої розчин утрачає 
кислотні властивості внаслідок дії лугів і навпаки» [3, 227]. Таке подання 
створює необхідні передумови для виявлення усього спектру значень фахової 
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лексеми нейтралізація в українському словниковому просторі, шляхом 
зіставлення словникових статей у різних словника. Подібне явище спостері-
гаємо й на прикладі фахової лексеми блокада: «1. військ. Становище, при якому 
територія, місто, армія і т. ін. перебуває в кільці військ ворога. *оточення, 
облога. 2. політ. Система заходів, спрямованих на економічну або політичну 
ізоляцію країни для здійснення тиску на її зовнішню політику. ∆ Валютна 
блокада – заходи, що вживаються державою для обмеження обігу валюти іншої 
країни. 3. мед. Тимчасове припинення, виключення функцій однієї із систем 
організму або якогось органа» [3, 55]. 

Узвичаєною для радянської лексикографії практикою є розкриття 
семантики терміну шляхом використання різних оцінних елементів, що мають 
виразне спрямоване ідеологічне підґрунтя і виконують функцію вказівки на 
перевагу однієї ідеології на іншою. Якщо під цим кутом зору поглянути на 
способи розкриття значення термінів у «Тлумачному словнику сучасної 
української мови» виявляється, що автори максимально прагнули уникнути 
аксіологізації дефініцій, що можна спостерігати на прикладі таких одиниць, як 
націонал-соціалізм: «ідеологічна доктрина, що поєднує положення крайнього 
націоналізму (зокрема про расову винятковість) і соціалізму (контроль держави 
над економікою)» [3, 226]; капіталізм: «суспільний лад, заснований на різних 
формах приватної власності на засоби виробництва, ринковій економіці й 
громадянському суспільству, що складається з двох основних класів – 
власників засобів виробництва та найманих робітників» [3, 180]; більшовизм: 
«ідейні, теоретичні, стратегічні й тактичні основи революційного пролетарсь-
кого руху та революційного перетворення капіталістичного суспільства в 
комуністичне» [3, 51]. 

Важливою ознакою лексикографічної репрезентації термінів є наведення 
численних видових відповідників до заголовного слова. Так до слова капітал 
наведено цілу низку видових понять: «сукупність коштів, що приносять 
прибуток. Промисловий капітал. ∆ Активний капітал – капітал вільний від 
грошових зобов’язань; Акціонерний капітал – основний капітал акціонерного 
товариства; Банківський капітал – кошти банку (власні і залучені), якими він 
оперує; Венчурний капітал – капітал, використовуваний для фінансування 
науково-технічних розробок і винаходів; Додатковий капітал – капітал, 
отримуваний від продажу акцій за ціною, вищою за номінативну, або в наслідок 
додаткової емісії акцій; Номінальний капітал – сума, на яку засновники 
акціонерного товариства планують випустити акції; Оборотний капітал −  
капітал, який інвестують у поточні активи підприємства; Позиковий капітал – 
кошти, майно, які на певних умовах надають у позику; Стартовий капітал – 
капітал необхідний для започаткування власної справи; Статутний капітал – 
початкова, визначена статутом сума капіталу підприємства; Фіктивний 
капітал – капітал у вигляді цінних паперів» [3,180].  

Для того, щоб зрозуміти ступінь відмінностей між тлумаченням термінів 
у словниках, які належать до різних етапів розвитку української лексиког-
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рафічної думки, звернімося до тлумачення слова бюрократ: «представник 
бюрократичної системи управління» [3,63]; бюрократ: «1. Службова особа, 
яка, на шкоду справі і інтересам громадян, неухильно додержується фор-
мальностей у справах. 2. заст. Представник бюрократичної системи управління; 
великий урядовець» [1,269].  

Деаксіологізація термінів простежується також і у словах бізнес: 
«комерційна, біржова або підприємницька діяльність, спрямована на отримання 
прибутку» [3,50]; бізнесмен: «людина, що працює в певній сфері економічної 
діяльності для отримання прибутку.* підприємець, комерсант» [3,50]. 

Значна частина термінів відображає політичні реалії, що характеризують 
життя сьогоднішнього суспільства. До таких фахових номінацій належать, 
зокрема ваучер: «1. Грошовий підтверджувальний документ (наприклад, 
оплачений рахунок або квитанція), розписка. 2. Документ, що посвідчує 
надання кредиту, оплату» [3, 67]; ваххабізм: «релігійно-політична радикальна 
течія в ісламі, що заснував у кінці ХVІІІ ст. Мухамед ібн Абд аль-Ваххаб, яка 
закликала до об’єднання аравійських племен у боротьбі проти турецького 
поневолення;основна мета – встановлення у світі законів шаріату» [3, 67]; 
деномінація: «зміна номінальної вартості грошових знаків з обміном за певним 
співвідношенням старих знаків на нові з метою впорядкування грошового 
обігу, спрощення розрахунків тощо» [3, 101]; імпічмент: «особливий порядок і 
встановлена законом процедура притягнення до відповідальності та усунення з 
посади за грубі порушення закону вищих посадових осіб до завершення 
терміну повноважень, одержаних ними внаслідок виборів» [3, 153]; екзт-пол: 
«громадське опитування виборців на виході з виборчої дільниці після 
голосування про їхні результати з метою оперативного прогнозування 
загальних результатів виборів» [3, 119]. 

Ще однією характерною особливістю, аналізованого словника, є 
прагнення авторів максимально повно й розгорнуто визначати зміст базових 
для відповідних галузей знань одиниць. Наприклад, термін марксизм у 
словнику розкривається широко й розлого: «система філософських, економіч-
них і соціально-політичних поглядів (засновники – К. Маркс і Ф. Енгельс), що 
інтерпретує всесвітній історичний процес як зміну суспільно-економічних 
формацій, в основу котрих покладено певний спосіб виробництва; він 
продовжує свої класи, між якими існують антагонізм, класова боротьба» 
[3,205]; економіка: «історично визначена сукупність суспільно-політичних 
відносин, яка характеризує відповідний економічний лад суспільства. 
Економіка капіталізму. 2. Організація, структура та стан господарського життя 
країни, регіону, певної галузі господарства. Ринкова економіка. 3. Наука, що 
визначає специфіку  виробничих відносин у певній галузі, сфері суспільної 
діяльності. Економіка промисловості, економіка управління» [3,120]; методизм: 
«релігійна течія в протестантизмі, поширена головним чином у США й Великої 
Британії, що закликає до методичного, неухильного виконування вірними 
релігійними обов’язків й акцентує релігійну смиренність, терпіння» [3, 211]. 
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Зауважимо, що словник містить цілий ряд рідковживаних термінів, що, 
безперечно, підвищує його пізнавальну цінність. До складу рідковживаних, 
вузькофахових термінів належать: ідеократія: «політичний устрій у державі, 
коли владна еліта у своїй діяльності керується передусім певною ідеологічною 
доктриною» [3, 147]; інтерпеляція: «особливий вид офіційного запиту 
депутатів парламенту, у якому сформульовано у письмовий формі вимога до 
уряду в цілому або до окремих його членів дати пояснення з приводу суспільно 
важливого конкретного питання або загальної політики (є однієї з форми 
парламентського контролю за урядовою діяльністю, притягнення уряду до 
політичної відповідальності)» [3,166]; іредентизм: «1. Політичний і суспільний 
рух в Італії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. за приєднанням до Італії 
прикордонних земель Австро-Угорщини, які були населенні італійцями і не 
увійшли до складу Італії під час її возз’єднання. 2. Політичний рух за 
незалежність, учасники якого борються за возз’єднання з історичної 
батьківщиною відірваних територій» [3, 172]; маздаїзм: «релігія Стародавнього 
Ірану, що ґрунтувалася на поколінні богові світла та добра ім’я Ахурамазда; 
співіснувала з зороастризмом і мала з ним багато спільного» [3, 201].  

Кожен словник, особливо словники фахової лексики, відображає стан 
розвитку певних наукових та технічних дисциплін, рівень наукової думки. 
Особливості світоглядних систем та ідеологій, які прямо чи опосередковано 
впливають на особливості осмислення тих чи інших понять і формують змістові 
параметри відповідних термінів. Із цього погляду, заслуговує на увагу спосіб 
тлумачення окремих суспільно-політичних термінів, який полягає у відмові 
авторів від використання звичних класифікаційних схем і характеристик. Як 
приклад можна навести тлумачення терміна соціалізм: «1. Суспільний лад, 
основою виробничих відносин якого є державна й колективна власність на 
знаряддя та засоби виробництва. 2. Вчення про побудову такого суспільства» 
[3, 370]; соціалізм: «1) вчення, що висували як мету й ідеал встановлення 
суспільства, в якому відсутні експлуатація людини людиною і соціальний гніт, 
утверджується соціальна рівність і справедливість; 2) за К. Марксом, перша 
фраза комунізму; суспільний лад, який приходить на зміну капіталізму і 
заснований на суспільній власності на засоби виробництва і справедливому 
розподілі, владі труднющих, керованих робітничим класом на чолі з 
комуністичною партією. Поняття С. виникло в XV–XVI ст., втілювало мрію 
народу про суспільно соціальної справедливості» [2, 255]. 

Звичайно, аналізований словник належить до малих словників. Він 
жодною мірою не претендує на вичерпний, всеохопний опис фондових одиниць 
спеціальної лексики. Однак, у же ті мовні факти і явища, які потрапили у сферу 
уваги лексикографів і знайшли своє відображення у словнику, дають підстави 
вести мову, з одного боку, про важливість такого типу регіональних словників 
для з’ясування цілого ряду питань теоретичного і практичного характеру, а з 
другого боку, містять наочне підтвердження фактів динаміки фахової лексики 
та її осмислення спеціалістами. 
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ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СХІДНІЙ УКРАЇНІ 

 
Аналізуючи мовну ситуацію в Україні, визначимо її як сукупність форм 

існування однієї мови або сукупність мов у їхньому територіально-соціальному 
взаємовідношенні і функціональній взаємодії, в межах певних географічних 
регіонів чи адміністративно-політичних утворень. Мовна ситуація в країні є 
незбалансованою і характеризується рядом специфічних ознак, що, власне, не є 
притаманним лише нашій державі. Її знання і розуміння є дуже важливим для 
вироблення правильної мовної політики. 

Державний статус української мови сприяє підвищенню її престижу. 
Українська мова є державною, нею говорять національне радіо й телебачення, 
на ній створюється елітарна культура, її вивчають у школі, її досконале знання 
є ознакою інтелектуальності і приналежності до вищих верств суспільства. 
Російською мовою розмовляють у побуті; вона переважно застосовується у 
дрібному бізнесі і на виробничо-технічному рівні (технічна документація, 
використання побутових приладів, комп’ютерної техніки, програмного 
забезпечення тощо) [2]. 

Мовна політика виступає як частина національної політики держави, 
спрямованої на певний мовний розвиток. Спілкуючись українською мовою, ви 
автоматично використовуєте «високий стиль» коректності та, принаймні, 
формальної шанобливості. Соціальні й комунікативні показники функціо-
нування двох мов засвідчують стан розколотого за мовною ознакою 
суспільства, яке втрачає найдієвіший засіб консолідації – національну мову, а 
разом з нею – і перспективу побудови міцної і самостійної держави. 

Головна проблема в тому, що будь-якої системної політики, яка би мала 
чіткі і досяжні цілі, не проводилося. Покращення останніх років зачепило лише 
верхи суспільства – свідому україномовну частину, якій просто стало 
комфортніше жити у власній країні. В той же час, будь-яке покращення стану 
української мови не зачепило і не зачепить права та комфорт російськомовних 




