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КОМУНІКАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ 

ВЛАСНОЇ НАЗВИ

Реферат. Вектор сучасних лінгвістичних досліджень скеровано 
на вивчення суспільства крізь призму мови його носіїв. Взаємодія 
невербальної діяльності з вербальною моделює комунікативну по-
ведінку і власне мисленнєвий процес. Внутрішня форма прізвища, 
його мотивація зумовлені чинниками, що є найбільш важливими для 
людського буття. У статті висвітлено комунікативний аспект 
мотивації внутрішньої форми власної назви, проаналізовано пара-
метри невербальної комунікації, що репрезентовані в українських 
прізвищах, а також пропонується застосування комунікативного 
підходу як одного з принципів типології власних назв.
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У сучасній гуманітарній науці справедливо утвердилась дум-
ка про чільне місце мови в розвитку людського суспільства, а отже, 
про можливість співвіднесення завдань лінгвістики з аналізом соці-
уму. Зазначимо, що Г. Винокур, відстоюючи широкий погляд на сис-
тему філологічних наук, аргументував доцільність такого підходу 
тим, що філологічний метод сам по собі є показником національної 
культури, реалізує прагнення до універсалізму та енциклопедизму 
[1, с. 49]. Отже, вектор сучасних лінгвістичних досліджень скерова-
но на вивчення суспільства крізь призму мови його носіїв.

Загальновідомо, що вербальну та невербальну комунікації 
визначають як складові комунікативного процесу. Вербальну – як 
взаємодію між учасниками спілкування за допомогою мовного коду 
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(власне мовлення), а невербальну – за допомогою паралінгвістич-
них засобів (жести, міміка, зоровий контакт, дистанція, зовнішність 
і под.). Зазначають нерозривність цих складників у комунікативному 
процесі, припускають можливість взаємних переходів, трансляцій, 
а поєднання цих складників називають “подвійним кодуванням”, 
що вносить корективи до уявлення про пам’ять, семантична мережа 
якої містить вузли вербальних одиниць (логогенів) і невербальних 
репрезентацій (імагенів).

Невербальна комунікація відіграє чи не найважливішу роль 
у комунікації загалом. Загальновідомо, що приблизно 55% повідо-
млень сприймають через вираз обличчя, пози, жести; близько 35% – 
через інтонацію і модуляції голосу, й лише до 10%  залишається 
словам, що їх сприймає одержувач інформації. Отже, без взаємодії 
невербальної діяльності з вербальною неможливо моделювати ко-
мунікативну поведінку і власне мисленнєвий процес. Дослідження 
семантичних, синтаксичних, і прагматичних зв’язків між невер-
бальними й вербальними одиницями, а також особливостей їхнього 
функціонування в процесі спілкування є предметом вивчення однієї 
з молодих наукових дисциплін – невербальної семіотики, теоретич-
ні засади якої в російській науці заклав Г. Крейдлін [3]. Цю теорію 
активно розвиває сучасна російська наукова школа. М. Адріанов 
розглянув методологічні проблеми дослідження невербальної кому-
нікації в аспекті психологічного підходу, зокрема це питання стра-
тегічної обробки паралінгвістичного дискурсу (1999); О. Асмолов 
вивчає інформаційно-комунікативні властивості кінесики (міміки, 
жестів, пантоміміки; 1988); О. Бодальов як фахівець із психології 
спілкування та міжособистісного пізнання студіює психологічні 
властивості людини, що виявляються у спілкуванні, а також осо-
бливості сприйняття та розуміння людини людиною (1995); В. Ла-
бунська – одна із перших російських учених, яка описала феномен 
невербальної поведінки в контексті соціальної перцепції як біоло-
гічно та соціально зумовлений спосіб організації засвоєних індиві-
дуумом невербальних засобів спілкування, що оформлюють індиві-
дуальні, конкретно-чуттєві дії та вчинки людини (1986). На жаль, в 
українській науці зазначена проблематика ще не описана, проте ні в 
українському, ні в російському мовознавстві не вивчалося питання 
комунікативної мотивації. 
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Для людської онтології здавна велике значення має прізвище 
людини. Внутрішня форма прізвища, його мотивація зумовлені чин-
никами, що є найбільш важливими для людського буття. Серед таких 
чинників виокремлюють професійну діяльність людини, її характе-
ристику за соціальними ознаками, індивідуальними внутрішніми і 
зовнішніми параметрами тощо [7]. Проте поза увагою дослідників 
залишається такий важливий параметр, як здатність брати участь у 
комунікативному процесі, вияву комунікативної спроможності ко-
мунікативної поведінки, що і зумовлює актуальність цієї наукової 
розвідки.

Зазначена система, безперечно, залежить від моделювання 
лінгвістичних засобів, що найбільшою мірою спроможні її забез-
печити, зокрема експресивність мовлення українців презентують 
прізвища, лінгвістичними параметрами яких є інтер’єктивний ком-
понент, певні імперативні вислови, пестливі форми, табуйовані 
компоненти, елементи брутальної лексики, власні назви, звертан-
ня тощо. Наприклад: Балабай – “базіка, брехун”, Балагур, Говору-
ха – “балакун, жартівник, байкар”, Баланда – “нудний балакун”, 
Баляс – “гомін”, Галамага (від галамагати – верзти нісенітницю). 
Дуже часто причиною породження прізвища є характерний вигук 
мовця: Гиль (з вигука гиля-гиль, яким відганяють гусей), Гись (ви-
гуком гись кличуть курей, записано на Лемківщині), Гій (вигук гі, 
агі, гій, агій виражає дуже широкий діапазон почуттів, переважно 
негативного характеру: Гій на тебе, Ґуль (вигук ґуль, гулі служить 
для кликання голубів), Куць (вигуками куць-куць , куцю-куцю кли-
чуть свиней), Най, Нетреба, Нех, Нехай, Хай, Хайко (той, що на все 
каже хай, часто вживає не треба), Цейко (від слова цей), Цьонь (ви-
гуком цьонь-цьонь кличуть коней, також свиней) та ін.

Крім того, існує група прізвищ, що вмотивована злиттям кількох 
слів, які утворюють певний вираз, очевидно характерний для першого 
мовця. Напрю, Неїжмак, Отченаш; деякі з них відображають елемен-
ти мовного етикету українців, зокрема Панібудьласка, Добридень.

Соціальна природа невербальної комунікації зумовлює фор-
мування невербальної комунікативної поведінки індивідуума в со-
ціумі. “Невербальна поведінка – це зовнішня форма існування та 
виявлення психічного світу особистості. У зв’язку з цим аналіз 
структури, змісту індивідуальної невербальної поведінки – це ще 
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один із засобів діагностики рівня розвитку особистості як суб’єкта 
спілкування” [4, с.  5–35]. 

Відповідно до сучасних класифікацій засобів невербальної 
комунікації, що ґрунтуються як на загальних формах існування ма-
терії взагалі (рух – кінесика, час – хронеміка, простір – проксемі-
ка), так і на індивідуально-чуттєвих формах полісенсорної природи 
(екстралінгвістика, просодика, такесика, ольфакторика, фізіогномі-
ка), що реалізуються “за участю різних сенсорних систем – слуху, 
зору, шкірно-тактильного чуття, хеморецепції (смакові та нюхові ре-
цептори), терморецепції (тепло–холод)” тощо [5], розрізняють такі 
підсистеми невербальних засобів: до паралінгвістичних залучають 
просодику як підсистему параметрів звучання голосу (темп, тембр, 
тон, висоту і гучність, манеру мовлення, індивідуальний спосіб ар-
тикуляції) та екстралінгвістику, що відображає певний емоційний 
стан мовця (паузи, кашель, зітхання, сміх, плач); до оптичних, що 
пов’язані із зоровим сприйняттям, – кінесику (найбільш значущі 
жести та жестові рухи), окулесику  (мову очей та візуальну пове-
дінку людини в процесі комунікації), проксеміку (простір у кому-
нікації, його структуру і функції, зокрема – відстань між мовцями у 
процесі комунікації, вплив території та орієнтації, особливості про-
сторового розміщення комунікантів), такесику або гаптику (під-
систему тактильно-кінестезичних засобів – дотиків, потискувань 
рук, поцілунків і т. ін.), гастику та ольфакцію як знакові підсис-
теми чуттєвого сприйняття смаків та запахів, хронеміку як систе-
му сприйняття плинності часу та його використання у комунікації. 
Отже, система параметрів невербальної комунікації має розгалуже-
ну структуру, охоплює різні аспекти комунікації. 

Невербальні компоненти комунікації, як відомо, є складовою 
комунікативних процесів поряд із вербальною або автономно від 
неї (можуть супроводжувати вербальну дію або ж цілком заміщати 
її). У кожному з варіантів невербальні компоненти є закодованою 
інформацією, яку мовець намагається транслювати або підсвідомо 
виявляє в процесі комунікації. Невербальні засоби, як зазначають 
фахівці, мають певні переваги перед вербальними: “вони сприйма-
ються безпосередньо і тому сильніше впливають, незважаючи на 
свою короткотривалість; вони передають найтонші відтінки, оцін-
ки, емоції” [2]. 
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Численні характеристики голосу людини утворюють її образ, 
сприяють розпізнаванню його станів, виявленню психічної індиві-
дуальності [4, с.  93]. 

Просодичні засоби невербальної комунікації є “параметрами 
звучання – загальними складниками (ознаками та їх комбінаціями) 
людської мови й немовними звуками, що не впорядковані системою, 
але виконують комунікативну та емотивну функції” [3], зокрема це: 
темп мовлення, тон, тембр, висота, гучність голосу, манера мовлення, 
спосіб артикуляції тощо. Серед зазначених параметрів в українських 
прізвищах репрезентовано гучність голосу, що водночас є параме-
тром оцінки комунікативної ситуації, а також таким, що впливає на 
вибір комунікативних стратегій і тактик, порівн.: Крикливець, Плес-
кач, Тихун, Шумейко, Шумило, Мовчан та ін.

Шепіт як параметр, протилежний за гучністю вищезазначе-
ному, українці оцінюють як такий, що ілюструє негативні інтенції 
адресата; словниками зафіксовані українські прізвища з відповід-
ним семантичним наповненням, порівн.: Шелестун, Шепотько, 
Шепта, Шептун та ін. 

Підвищення діапазону голосу також викликає негативне 
сприйняття. Деякі люди, що їх звуть “хмарниками”, вміють, за на-
родним віруванням, спиняти градову хмару, в якій тоді, як кажуть, 
чути виразне “диявольське пищання” (тлумачення І. Франка). До 
речі, за свідченнями сучасників І. Франка, він у дитинстві сам нале-
жав до таких людей. Крім того, про такі здібності він писав у своїх 
художніх творах [9]. Серед прізвищ такого ґатунку фіксуємо такі: 
Верескун, Свистун, Цвіркун.

Манера мовлення репрезентована пареміями-порівняннями 
за схожими ознаками мовлення із різними явищами, зокрема: Бе-
кало, Буркун, Гаркун, Дремлюга, Журило, Заїка, Ікавий, Картавий, 
Рев’юк, Рикун, Стогній, Тейкало, Хрипун, Цюкало, Чмихун, Шепе-
ленко, Шепелюк, Шепелявий, Штокало.

Екстралінгвістичні параметри, зокрема сміх і плач, як ві-
домо, є найбільш яскравими виразниками емоційного стану люди-
ни. Словники подають такі варіанти прізвищ: Плаксивий, Плаксій, 
Рюма (від рюмати), Скалій, Смішко, Сміянець та ін.

Міміка, жести, хода, контакт очима, відстань між комуні-
кантами, вираз обличчя, одяг можуть мати симптоматичну та ко-
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мунікативну природу. Як зазначає Г. Крейдлін, симптоматика вияв-
ляється на підсвідомому, неконтрольованому рівні, на рівні емоцій, 
тоді як комунікативність зумовлена свідомими комунікативними 
намірами адресанта передати відповідну інформацію адресантові 
невербальними засобами [3].

Жести і рухи в комунікації, як відомо, можуть повторювати 
актуальну інформацію, заперечувати висловлювання, вводячи адре-
сата в оману, можуть заміщувати мовленнєвий вислів, посилювати 
компоненти мовлення, доповнювати смисл мовлення, виконувати 
роль регулятора мовленнєвого спілкування, зокрема підтримувати 
або розривати контакт [3]. Серед українських прізвищ виокремлю-
ється група таких, що репрезентують жестові параметри агресивно-
го змісту як засоби реалізації невербальних комунікативних дій від-
повідного характеру, порівн.: Бодайло, Друль (від друлити – штов-
хнути), Повалій, Тягнибок, Штовхань, Присядько, Кивалов, Махай, 
Уклінько та ін.

У сприйнятті реального або потенційного партнера зі спіл-
кування українці надають вагомості поставі та ході як зовнішнім 
оптичним характеристикам особи, як експліцитну та імпліцитну ін-
формацію про комуніканта, порівн.: Бігун, Гопкало, Дроботій, Дро-
ботун, Кандиба, Колінько, Легкоступ, Летяга, Побігушка, Похиль-
ко, Скороход, Тихолаз, Топтун, Тупкало, Човгань, Шванда, Швандя.

Параметри невербальної комунікації як характеристики пси-
хічного або фізичного станів потенційного партнера з комунікації є 
сигнальними повідомленнями, що визначає перспективи та особли-
вості спілкування, або ставить питання про можливість комунікації 
взагалі. Прізвища Задерихвіст, Крутивус, Крутиголова репрезен-
тують зазначений мотив.

Зовнішній вигляд, як відомо, також відіграє вагому роль у 
процесі спілкування. Принадність, симпатію відносно до комуні-
кантів  або навпаки антисимпатію репрезентують такі прізвища: 
Бридун, Галянт, Гожий, Грязний, Дженджера (гарний), Зальопа-
ний, Коструба, Кошлай, Красота, Кудла, Лиховид, Мальований, 
Модний, Нечистяк, Патлаха, Пашкуда, Пелех, Принадний, Форем-
ний, Хороший, Хорошко, Хорошун, Чепурний, Чистик тощо.

Особливості природної зовнішності людини презентовані 
найбільшою групою прізвищ, що вибрані із зазначених нижче дже-
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рел. Порівн: Безбородько, Безус, Білан, Біленький, Білик, Біло(в)ус, 
Білобровка, Білокур, Білокурий, Блондко, Бородавка, Бородай, Воло-
хатий, Волохач, Вус, Голобородько, Гульоватий (людина з ґулями), 
Дзюба, Дзюбатий (людина з ознаками перенесеної віспи), Жовтюк, 
Кривоус, Крутоус, Кудрик, Кудря, Лисак, Майборода, Мокроус, Ри-
жак, Рудько, Рябуха, Світлий, Сивенький, Смаглий, Червонюк, Чер-
нуха, Черняк, Чорний, Чорномаз (людина з темною шкірою), Чубай, 
Чуприн, Ясний (можливо, що на колір волосся вказували й такі 
прізвища).

Велику групу складають прізвища на позначення фізіологіч-
них параметрів людини, зокрема деякі з них: Велет, Великая, Вели-
кий, Довгай, Довгаль, Коротич, Куцай, Малик, Малишко, Тіцький та 
ін. Фізичну силу, повноту репрезентують прізвища: Дебелий, Здо-
ровега, Важкий, Годований, Товстий, Товстуха, Товстяк, Гладий, 
Гладиш, Грубий, Грубець, Барило, Тендітний, Узький, Легкий, Ху-
дий, Худаш.

Параметри за соматичною характеристикою людини також 
послідовно віддзеркалені українськими прізвищами, зокрема: Без-
зуб, Безп’ятко, Безрук, Білоножко, Брюхань, Великголова, Варга, 
Головань, Горбань, Губай, Довгошия, Зубач, Носаль та ін.

До прізвищ, що характеризують зовнішні ознаки, залучаємо 
такі, що вказують на певні фізичні вади, зокрема: Хромець, Щер-
батий, Чорнопиский, Шестопалько, Щербанос, Щербань, Щербаха 
тощо. 

Одяг як соціокультурний носій певної інформації активно ре-
презентований у прізвищах українців, наприклад: Довгопол, Довго-
полий, Босий, Сукманістий (людина у сукмані, не по росту шитий), 
Бунда – прізвище того, хто носив бунду, Кучма, Кучмай – людини, 
яку можна було впізнати по великій мохнатій шапці, Рябошапка, 
Білоштан, Сіроштан, Бурий, Сірий, Сірик, Шаравара, Безштанько, 
Петличний , Шкарпета.

Мову очей визначають як науку про візуальну комунікацію – 
окулесику, що вивчає різноманітні смисли, які реалізує комунікант 
відповідно до чинної ситуації спілкування та стратегії, що пов’язано 
з цими смислами. «Очі, – як слушно зазначають дослідники, – є най-
сильнішим соціальним пристроєм, що є у людини, тому їх іноді на-
зивають “дзеркалом душі” ˂…˃, а візуальний контакт свідчить про 
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ставлення людини до процесу спілкування, ˂…˃ дає змогу партнеру 
відчути ставлення до нього співрозмовника, ˂…˃ може регулювати 
розмову» [10, с. 101–102], напр.: Жмурко, Косогляд, Мигуля, Моргай, 
Моргун, Сліпак. До речі, кінема “моргати”, “підморгувати” має зна-
кову природу та означає ‘залицятись’, ‘встановлювати контакт’. Ця 
ознака репрезентує гумор як рису національного характеру україн-
ців, що, крім того, реалізується в прикладах: Жартун, Реготун та ін.

До системи невербальних засобів залучають, як відомо, і 
тактильно-кінестезичні, зокрема потискування рук, поцілунки, 
обійми, дотики, поглажування, поплескування тощо. Психологи 
визначають тактильну чутливість як різновид чутливості шкіри, 
що пов’язана з механічними подразниками. “Тактильна чутли-
вість визначає дотики, натискування, вібрацію, фактурність” тощо 
[8, с. 354]. 

Як відомо, фізичний контакт є джерелом взаємозв’язку люди-
ни із зовнішнім довкіллям. Лагідність і приязнь виявляють і більш 
контактовими засобами, зокрема  засобом поцілунку. Поцілунок 
є однією із форм вираження подяки, демонстрації вшанування та 
прихильності. Указується на вектор поцілунку, що також є значу-
щим для кожної культури, наприклад у Галичині та на Закарпатті 
вітальною формою звертання до дівчат, жінок є “Цілую ручки” що 
демонструє наслідування західноєвропейської традиції у встанов-
ленні комунікативного контакту, порівн.: “Балабуха привітався, 
низько поклонився хазяйці й поцілував її в руку” (І. Нечуй-Левиць-
кий). Поцілунок є також засобом підтримання і розривання комуні-
кації. Серед українських прізвищ цей параметр також послідовно 
репрезентований у таких прикладах: Цілуйко, Цмокало, Цьмкало, 
Цьома, Неплюй, Плювака та ін. 

Отже, мовна репрезентація зазначених форм внутрішнього 
чуття відповідно до людини реалізує принцип антропометрично-
сті як принцип мовного семіозису на позначення інших предмет-
них сфер, що загалом визначає антропоцентричну спрямованість 
дослідження мови як продукту людської діяльності. Перспективою 
цієї наукової розвідки є робота з лексикографічним корпусом укра-
їнської мови з метою класифікації українських прізвищ за комуні-
кативними параметрами, що сприятиме  визнанню комунікативного 
принципу як одного з принципів загальної типології власних назв.
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Осипова Т. Ф. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ФАКТОР 
МОТИВАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН. 

В статье освещается коммуникативный аспект мотивации 
внутренней формы собственного имени, анализируются па-
раметры невербальной коммуникации, которые отображены в 
украинских фамилиях, а также предлагается применение комму-
никативного подхода как одного из принципов классификации 
собственных имен (Восточноукраинский лингвистический сбор-
ник. – Вып. 14, 2012, с. 91-100)
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Osipova T. F. 

COMMUNICATIVE PARAMETERS AS THE FACTOR OF 
THE MOTIVATION OF THE PROPER NAME. 

Communicative aspect of the motivation of the inner form of the 
proper name has been highlighted in the article. Parameters of the 
non-verbal communication, that are represented in the Ukrainian 
surnames has been analyzed. The application of the communicative 
approach as one of the principles of typology of the proper names 
is proposed (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 2012, 
p. 91-100).
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pect, non-verbal communication, principles of typology of the proper 
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