
Спистс використаних (};ж:еред 

l. Арбіт_,шн А. Ко:v1уніюпивннй нростір блш·осфери: функції та дисфункuії І 
А. Арбінrан І І Актуа.-тт,ні проблечн психо.-тотії, ищіо.-тогії, пе,;щгогікн. К., 

1010.- С.116- 123. 
; Як 3рос.-та ро.-ть сопіа.-тт,ного трафіку: Основні лжере.-та трафіку<<Українст,кої 

б.tшuсферИ>> [Е.tепронни.й ресурс].- Режим достуну: http:llblogosphere. 
сош. ual20 1 О І 111 18Ішаіп- truffic-sourccs- for- ukraiпiaп-blogosphc rcl. - На з nа 
з екрана. 

3. Zішшсr МісІшсІ А topology ofTv.rittcr rcscarcl1: discipliпcs. шctlюds. апd cth
ics», Aslib Joнmal oflnfoпnation Munageшen1, Vol. 66 Iss: 3, рр.250 

4. Б01оаж Є. Дослі..цжсппя <•обрююrо•> у Tniтrcpi [Е~сктроппий ресурс] І 
Є. Бок.-таж. Режим .1оступу: l1ttp:l lua.ejo-oпline.eul1850. 

АПУФРТЄRА ТТ. Д. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:мія», 

старІІІІ-1Й НІ1К.І<L-(аЧ кафеЩJІ-1 ІІр~ІК.,Іd.;LНОЇ .ІіНПсІіСПІ КІ1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЛІНГВІЗІ\ІУ 

В УКРЛЇІІСЬКИХ ЗМІ 

В умоnах г.:юба.~ізації та 3ростаючої міграції пасе.1еппя багато~юn

пість с О.JШНІ 3 nи3пачюІьпих чишшкіn ~-rіжкультурпого D3ас:~юпорозу
міппя, nдалого працеn.:ишт)'І3ЮІІІЯ для копкрепшх ."lюдей та копкуреп

тосІІрО\ІОЖІJості ;t.:Jj.J всісї Євро11~1. То\ІУ ІІОJІі.:JіІ ІП3істичІ Іа освіта ві;tіІ1ХК 
nаж.1иnу ро.1ь n інтеграційних процесах української rшщої осnіти ..10 
ЄнроІІеtісnкоІп 331"3.-І nнооснітнnо1·о 11ростору. 

У сучаснііі нітчrвн~Ініtі JІінп~істиІ(і існує іІскі.-ІhК3 рінн(нначних тер

мінів (багатомовність, по .. 1і .. 1інгвізм, му.1ьти .. 1інгвізм і п.1юри .. 1інгвізм) 
..1.1я позначення ситуаuії, ко.1и окре~tий індиві.J або певна соціальна 
спі1ьнота використовують декі .. 1ька ~юв при взає~ю.Jії з інши~tи .. lюдь
:ми, при цьому ~юnа обирасться ni.Jпoni.Jпo до копкретпої ситуаuії сп іл
куnаппя. Бу.Jь-яка :иоnа - це пе тL1ьки і пестільки Jасіб ко~tупікації, ue 
<.:Іюсіб існу1шнн~І ку.ІІnтури, с1юсі6 ІІсрс;шчі І(інностсtі, ІІ(О ІЮіtіюн-: ;(а

ниtі нар(Ч, ІІе СІ Юсі() ОСО6.-ІИНОІ"О сніто6аЧСНН~І, CHOt-:piJ1HOI"O МИ<.:JІСНЮІ. 

В~НН3ЧеНН}І ІІОН~ІТПІ «ІІО;ІЇJІіНІ"Ні3\1 (ІІJІЮрИ;ІЇНІ"НЇ3\іІ)•> нане;(еНО Н J(O

K)'~feHTi <• 3агальноєвропейські рекомендації з мовної освітю> (Сошшоп 

Еuгореав Fгaшevюrk of Rеfегевсе fог Languages), а саме <•П .. lІОРІL1інг
nіл1 - ue здатність використоnуnати ~юnи задля цілей спL1куnашІя та 
участі n ~1іжку.1ьтурпій D3ас~ю.Jії, .Je особа, 3 точки зору предетаnпика 
ІІеННОІ"О COI(lY\IIY, \ilat-: рННОрШНСНl YMlHH~I 3 .ilCKl~lhKOX \!ІОН та .iiOCHlJ( ,Т(е

І<і~ІhКОХ ку~ІhТур. fle ІІре,Т(СТаНШІЄ собою не НаК~Іа,Т(еНН}І ЧИ СІІіНСТаН~ІеН
Н~І ОІ<ре\Н1Х КОМІІеТеНІІіі1, а ра;(ІІІе lСНуНаННИ СК..:Шj(НОЇ, КО\ІІІІJІеКСНОЇ 
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коVІrrстенr~ії ик системи скJrа,т(оних (комrrетенці~-і), икої може наGунатІ·r 

користунач» [4]. 
За нrнначснним Ф. С. Ба1~енича, rrшriJІiHІ'Hijм- це 3,Jщтність іНJ(І1Ні

да чи :\ювної спільноти почергово використовуват:и кіТІька :мов для за

безпечення ко:мунікативних потреб rз1. Полілінгвізм ві;:rрізняється від 
мультшІіІІmіJму, шо с JІІаІІІІЯМ пеnr1ої кL1ькості :\Іов або співісІІуnаІІІІЯМ 

рілшх моn у окремому суспіТІьстві. На відміпу nід цього, плюриліпг

ШLlЬІІИЙ підхід припускас той факт. що у процесі ро3ширеппя іпдиnіду
шІьноr"С) VІокноr·о лосні;tу особистостін П культурних асrrсктах ні;t рінни 

ІюGутоКОІ'О МОНJІеНН$.1 ЛО МОНИ СІІі;ІЬНОТИ у ІІІИрtЖОМУ СМИСJІі і ,!ЩЛі J(O 
мов інших наро;:rів, він або вона не спр:иймають ui мови у виг.lЯ.іІі чітко 
розмежованих розумов:их блоків, проте у них фор:мується комунікатив

па компетенція, nсередипі якої усі моnпі зпаппя і .iiOcni.ii с складниками, 
та n якій моnи пере1шітаються і шаемодіють [1]. ПолL1іпmістичпа осnі
та спрпяс фор11уnаrппо у студептіn пеnпих фопоnих зпапь, тобто зпапь 
11ро куJІьтуру, ТР3JlИІІ.іЇ. ТОІ'О рс<-Ltьноп) фону, на Gюі ~tкot'o ро:шинаєтьоt 

картина житпt іннtої країни. інtною нарtщу. Kpi_v1 тоt'о, rrо.tілінt'кістич
на освіта закладає основи мовної толерантності. 

Сама ідея полілінгвізму поки що не ;:rосить поширена в Україні, а.1е 

в науково:му середовищі вже сформовано таке поняття, як <<П.,lюри.lінг

nістичпа ко:мпетепція». 3паппя гра:матичпих оспоn моnи або окре:мих 

сліnі nирюіn уже може nnажатися n пеnпому nиг.lЯ.іІі плори.lіпгnістич
tюю комttетеrщісю. І шt ко_vнtетеtщі$.1 в сучасному українсt,кому cyc
tti.tt,cтвi, на наш rrot"JІЩl. формустt,си tte тіт,ки ycвi;toM.Іterto tta :Jаrштпtх 
3 іно:1еvtних мон, але й нсусні;юмлсно. На NlHoмy eтarri кажлина ро;rь у 

роJttонскщженні і;~сй rrо;rілінгні3VІУ належить :шсоGам vtасокої інфор

мації, rryG;riкaцiиvt статей на тevty Gаr·атомонноr·о та vtіжкуJtьтурноt'о 

спіТІкування, обміну ку.1ьтурни:м .іІОСБі.іІОМ. В оточенні величезної кLlь

кості інформаuії з різно:манітних .іІрукованих та електронн:их джерел 

читач пе1шпуче засвоюс, хай паnіть уривчасті, а.1е лrашІя інших моn 

і ку.1ьтур. 
Апа.ТІіJ покюаn, що .iJO.,lЯ іншамоnної лексики пастL1ьки nисака, що 

на кожніі1 сторінrrі Gу;tь-икоt'О журналу можна 3Наі--іти хоч Gи 110 O.JlHOV1Y 
Jаtю:нtченню aGo каркари3vtу. 1\е- сJюна j англіі--іської, франt(у3Ької, 

німецької, іта.1ійської, індійської, японської та інш:их :мов, що познача

ють реа.1ії та екзотизми зі сфери націона.1ьного побуту, спорту, моди та 

іп. Відміппою рисою nходжеппя іпшо1юшюї лексики n україпську моnу 
мас-1tе1Ііа с збереження .1атипського або 3:мішапого написапня (ргкt

а-ршtеІ; vір-обслугоnуnанпя, fashioн експерт, :магазин duty-fгee). Про 
tt;rюриJtіНt'кістичну комrrетенtt.ию акторік журналін t'окорить тоtі факт, 

что часто tt.i;ri фрюи, на:ши руGрик і статеtі наttисані не rrо-українськи. 

Вони містять не тільки власні і:мена (відо:мі :марки й бренют), але й за

га.lьні назви. Напр:июшд, київський журна.1 має анг.1омовну назву та 

назви рубрик в оригінальному написанні: <<Yiva!» <<Ргошоtіоm>, «Street 
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stilc•), «Bcauty trcnd•> tSJ. Тсорі}І ІІ;Іюри .. Іінп~і3\1У l((ВІЮ.·І}ІЄ ІЮ-НОІЮ\1)' 

І";ІИН)'ТИ на ІІро(іІС\1У :ШІІ(ВИЧСНh. ЯКІІІО тра;ШІІ.іі1но такі .·ІСІ<СИЧНі ОіШ

НИІІі ннажа .. Іисn Gи нарнарИ3\1ами, 11~0 ІюруІІІукпn чистоту українсnкої 

мови, то в світлі п.:Jюри .. 1інгвізму можна припустити, що вони є засобом 
транс.:Jяuії чужої ку.:JЬТJ"l)И та мови. Читаючи статті в сучасних глянце

вих журналах ,;тя жінок, чo.:Joniкin. моло.аі. можна Jробити nисноnок, 

шо їх аnтори тою чи іншою :иірою nоло.аіють інозе:ини~ш :иоnа:ии та nnа

жають :иожлиnим інтегрувати іншо:иоnні .:Jексеми n структуру сучасного 
україно\юнноІ'О N1скурсу. Таким чино\11 но ни СІІрюІкпn, xati нс:1начною 
мірою і тіJІnки на фонетичному та .. Ісксично\іІу ріНН}ІХ. формуканню 
і розвитку шІюри .. lігвістичної ко:v~петенції своїх читачів. З цієї точки 
зору, анг .. 1іцизми та інші варваризми в українському дисК)1)Сі :\'Іожуть 
розг .. 1я.аатися не як негативне, а як шнитивне явище, шо сти:v~у.:Jює у 
читачіn проuесс пізнання ноnих ~юn і ку.:Jьтур [2]. 
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ДУБРОВА Н. 1. 

Напіона..-тьІшй універентет <•Одеська юридична ака.;::(е:мія». 

СІдрІІІИЙ НІ1К.ІQ,(аЧ кафе)LрИ ІІр~ІК.Іа1 LНОЇ.ІіНПсІіСІ.~ІКІ1 

ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ 
ІІРЛВІІИЧОЇ П:РМІІІОJІОПЇ 

Мова права є о.ани:\t з найдавніших прошарків мови. Багато най

бі.:Jьш ранніх пюt'яток мови 6у .. 1и саме правовими - тож :\ІОВа права 

почала упюрюnатися о.аночасно з nиникнешІя~t пра nа. Юри.аична тер

мінології як най.ааnніший п.1аст тер~tі1ю.1огічної .1ексики української 
мони 3афіксонана н ІІСрІІІИХ юрrщичних ІІИСС\ІІЮ1Х Ішм\Ітках 11срі(ну 

Киїнеnкої Русі (;юІ·онорах русnких 3 І11СКа\іІи 907, 911 і 944 рр .. Пран.іLі 
Русnкі і1, устанах КЮІ3і Н TOIILO ). 
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