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– придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промис-
лових та господарських товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів; 

– приготування їжі, годування; 
– допомога у проведенні заходів особистої гігієни; 
– прибирання приміщення, прання білизни; 
– обробіток присадибних ділянок; 
– виконання ремонтних робіт; 
– відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах; 
– читання художньої літератури, преси, написання листів; 
– організація дозвілля тощо. 
Поряд із тим, за умов сучасного політичного й економічного 

стану в Україні волонтерські організації розширили поле своєї діяль-
ності та займаються допомогою військовим-добровольцям, військо-
вим Збройних Сил України, постраждалим у зоні АТО, солдатам у 
військових шпиталях, вимушеним переселенцям з Криму та з гарячих 
точок Донбасу, постанчанням гуманітарної допомоги тим, хто її 
потребує тощо.  
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Лексична система є найбільш динамічним рівнем мови, що 

зазнає змін під впливом різноманітних чинників мовного й позамов-
ного характеру. Традиційно серед внутрішньомовних чинників, що 
спонукають семантичні зміни, називають системність та взаємоза-
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лежність елементів, регулярність утворень, збагачення й уточнення 
лексем, економія мовних зусиль тощо. Позамовні чинники відзнача-
ються строкатістю й пов’язані з соціальними, економічними, полі-
тичними, культурними й іншими процесами. Особливої актуальності 
у вивченні лексичного фонду мови набуває визначення механізмів та 
причин семантичних змін, їхня характеристика та способи фіксації 
в словниках. 

У вітчизняному й зарубіжному мовознавстві у зв’язку з окрес-
леною темою неодноразово порушувалося питання освоєння іншо-
мовної лексики, етапів та рівнів адаптації запозичених одиниць. 
Зокрема маємо згадати вже класичні праці О. Потебні, І. Огієнка, 
С. Семчинського, О. Муромцевої, В. Калашника, С. Дорошенка, 
Л. Лисиченко та ін., а також А. Ахманової, Л. Крисіна, У. Вайнрайха, 
А. Шляйхера, Я. Грота, Е. Ріхтера та ін. З-поміж новітніх українських 
досліджень на увагу заслуговують роботи О. Стишова, О. Плахоні-
ної, В. Сімонок, Г. Сергєєвої, Л. Архипенко, Н. Попової, Н. Волко-
вої та ін. Причини появи запозичених одиниць у мові пов’язані також 
із дією внутрішньомовних та позамовних чинників. 

Суспільні зміни, що відбулися в Україні, не могли не відбитися 
й у лексичному складі української мови. Так, відзначаємо появу 
нових номінацій (Небесна сотня, диванні війська, правосек, ватник 
тощо), що здебільшого мають яскраве емоційне забарвлення та 
відповідні коннотації. Такі одиниці вже стають предметом зацікав-
лення дослідників (див., приміром, розвідку Н. Поліщук [12]). Окрім 
цього, деякі лексеми розширюють семантику, їхнє лексичне значення 
набуває додаткових нашарувань у певних ситуаціях мовлення 
(коктейль, Майдан, вогнегасник, батон тощо). Зміни в семантиці слів 
спричинюють певні зрушення в лексичній системі мови загалом. 
Найшвидше нові лексеми та контексти вживання одиниць, що вже 
існують у мові, виявляються в усному мовленні, інтернет-мовленні та 
різноманітних засобах масової інформації.  

Актуальним у цьому контексті бачиться дослідження таких 
часто вживаних нині лексем, як «волонтер» та «доброволець» у 
сучасних медіях. Уважаємо перспективним зіставлення значень цих 
слів у словниках різного типу й періодів. Так, доцільно, на наш 
погляд, проаналізувати тлумачні словники загальної, іншомовної і 
спеціальної лексики, а також словники синонімів, етимологічні й 
історичні словники. З огляду на обмежений обсяг розвідки, подамо 
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лише кілька визначень лексеми «волонтер» з-поміж багатьох, що 
запропоновано в словниках різного часу й спрямування, аби проде-
монструвати загальні тенденції виникнення й розвитку значення.  

1. вольонтйр, SovUk. вoлoнтйp, AmUk. волонтир ‘volunteer’, 
ModUk.; BRu. валанцёр, Ru. волонтёр, (in 1731: вoлентир). – Deriv. 
волонтйрський. – Subst. доброволець, охотний вояк, охотник, Бойків 
90. From Fr. volontaire ‘ts’ (: Lat. voluntarius), АкСл. 2, 621. [6, 474]. 
2. волонтйр, ст. волонтир; – р. волонтёр, ст. волентир, бр. валанцёр, 
п. wolontariusz, ч. слц. volontйr, болг. волонтйр, волонтир, м. волон-
тер, схв. волонтёр, слн. volonter; – запозичення з французької мови; 
фр. volontaire «добровільний, доброволець» походить від лат. 
voluntвrius, утвореного від voluntas «воля», що є похідним від дієс-
лова volo «хочу», спорідненого з псл. *volja, укр. воля; форма волон-
тир, можливо, зумовлена впливом назв типу командир, кірасир. – 
СІС 131; Шанский ЭСРЯ І З, 151; Фасмер І 342; Dauzat 756; Walde – 
Hofm. II 828–829 [7, 420]. 3. волонтирь, -ря, м. Волонтеръ. Було тут 
військо волонтирі, то всяких юрбиця людей. Котл. Ен. IV. 56 
[16, 251]. 4. волонтйр, а, чол., заст. Той, хто став на військову служ-
бу за власним бажанням; доброволець [18, 730]. 5. волонтёр, -а; мн. -
и, -ів; доброволець, -льця; мн. -льці, -льців & volunteer [14, 54].  
6. волонтёр – охотник, волонтёр [3, 50]. 7. волонтйр (франц. 
volontaire) – особа, що добровільно вступила на військову службу, 
бере участь у різних гуманітарних акціях; доброволець [17, 50]. 
8. волонтeр, а, ч. 1. Доброволець військової служби. Загони волонте-
рів. Записатися у волонтери. Стати волонтером, 2. Той, хто добро-
вільно бере участь в якійсь справі (новій, важкій, небезпечній для 
життя). Волонтери благодійного закладу. Волонтери Червоного Хрес-
та. Волонтерка, и, ж. Юна волонтерка. Волонтерство, а, с. Волон-
терський, а, e. Волонтерський рух. Волонтерський загін [1, 113]. 

Аналіз текстів уважаємо важливим для вивчення семантики слів 
сучасної мови, оскільки словники, як правило, фіксують будь-які 
зміни значення пізніше. Ми пропонуємо розглянути кілька прикладів 
уживання лексем «волонтер» і «доброволець» у сучасних публіцис-
тичних текстах. Звичайно, картотека зафіксованих контекстів ужи-
вання містить значно більше матеріалу, тож у розвідці подано 
найпоказовіші, на нашу думку, значення аналізованих лексем (курсив 
наш. – М. К.). Орфографію й пунктуацію оригіналів збережено.  

1. Волонтер Артем Марков, студент 2-го курсу механічного 
факультету Української державної академії залізничного транспорту: 
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«Проведення Євро-2012 в Україні – це можливість познайомитися з 
новими людьми, підвищити свій рівень володіння мовою, насам-
перед, розмовною» [13]. 2. 1991 року в Італії закон про волонтерство 
офіційно визначив стосунки волонтерів з державними організаціями, 
і так з’явився соціальний волонтер [2]. 3. Волонтер Дмитро Тка-
ченко, який збирав допомогу для дислокованих у Донецькій області 
прикордонників та військовиків, розповів дивну історію [19]. 4. Нині 
у «Крилах» задіяний 21 волонтер [9]. 5. Усі звернення волонтерів і 
добродійників у фіскальну службу наштовхуються на одну відповідь – 
для проведення такої роботи в нас немає доручення [4].  

1. Коли тим, хто прийшов з повісткою, ставлять літеру «Д», 
тобто – «доброволець» , і в разі його загибелі, сім’я не зможе 
розраховувати на пільги, то хіба від цього підніметься бойовий дух 
наших людей? [11]. 2. Доброволець приходить до військкомату й 
заявляє, що хоче йти воювати [5]. 3. Доброволець цього підрозділу 
Василь Щербаков із Житомира розповів місцевим телеканалам, що в 
період «перепочинку» доводиться воювати так, як не воювали й під 
час бойових дій [10]. 4. Так, під час обстеження добровольців на 30-й 
хвилині опромінення вчені спостерігали підвищення температури в 
ділянці вуха (до 37–41°С при користуванні аналоговими NMT-
телефонами і до 36–39 °С – при користуванні цифровими GSM-
тeлефонами) [8]. 5. Слухачам навчання запропоновано обрати будь-
яку проблему та реалізувати власний мініпроект під егідою ООН з 
метою її розв’язання. Термін його виконання – два місяці, після чого 
добровольці зможуть презентувати результати своєї роботи у 
Представництві ООН в Україні [15].  

Слід зауважити, що на те, як буде проходити засвоєння і 
подальше функціонування іншомовного слова, зазвичай впливає се-
мантика самого запозиченого слова, наявність відповідників у мові-
реципієнті, специфіка семантики (чи її відсутність) цих відповід-
ників, екстралінгвістичні чинники, про які ми згадували раніше. Із 
проаналізованого матеріалу можна зробити попередній висновок, що 
потверджує раніше зауваження мовознавців про лексичний рівень 
засвоєння іншомовних слів: запозичені слова, входячи до мови, 
зазнають впливу лексичної системи й одночасно самі впливають на 
неї, відбувається конкретизація значень лексем, що раніше існували в 
мові, перегруповуються синонімічні ряди, значення запозичених слів 
розширюється чи звужується. Так, слова «волонтер» та «доброво-
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лець» не в усіх сучасних контекстах можуть виступати абсолютними 
синонімами. Часто «волонтер» (попри зафіксоване в словниках зна-
чення «добровольця на службі у війську, армії») вживане насамперед 
у значенні «добровольця для суспільно значущих справ», людини не 
військової, а цивільної. Волонтер виконує з власної волі соціально 
важливу роботу. Волонтери сучасної армії у текстах засобів масової 
інформації здебільшого не бійці. Лексему «доброволець»  уживають 
у нинішніх мідіях іноді навіть як антонім до «волонтера – людини 
цивільної», доброволець виступає саме в значенні «людина, яка з 
власної волі пішла до армії». Крім того, «доброволець» має ширшу 
сучасну семантику, одночасно позначаючи і соціально свідомих, 
активних громадян (фактично «волонтерів»), і людей, які з власної 
волі погоджуються на допомогу в певних проектах (культурних, 
наукових, соціальних тощо). Безперечно, подальші дослідження із 
залученням багатого фактичного матеріалу різного часу є надзви-
чайно цікавими й перспективними для визначення динаміки розвитку 
значення цих лексем у сучасній українській мові загалом та мові 
публіцистики зокрема. 
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Разом із відновленням традицій благодійності як невід’ємна її 
складова у незалежній Україні починає активно розвиватися волон-
терський рух. Це благодійна діяльність, яка здійснюється фізичними 
особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, 
просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і 
суспільства загалом. 

Як суспільний рух волонтерство виникло на Заході, а першими 
волонтерами були самаритяни, які надавали допомогу усім, хто її 
потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення волон-
терства вже з середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком 


