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STRESZCZENIE. W  artykule w  aspekcie socjolingwistycznym, lingwisty czno-kultu- 

rologicznym oraz oświatowo-dydaktycznym omówiony i zaprezentowany został „Słownik 
języka ukraińskiego w  20-tu tomach” jako współczesne innowacyjne źródło leksykograficzne.

LINGUISTIC-SOCIOCULTURAL ASPECTS
OL THE DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE - 2 0

LIUBOV MATS’КО
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ABSRACT. The article focuses on the analysis o f social, linguistic, cultural and educa

tional-didactic aspects o f  the Dictionary o f  the Ukrainian language-20 as a modem innovative 
lexicographic resource.

Спочатку було Слово, i Слово було у Бога, 
i Бог був це Слово. В се було спочатку у Бога. 
Усе через Нього почало бути, i шгцо 
без Нього не почало бути, гцо почало бути.
У ньому було життя, i життя було свАлом для 
людей; i свАло у темряв1 свАить, i темрява не 
огорнула його.
Був чоловж, посланий вщ Бога, 1м’я його 1оанн.

(Ceamenie в к) Ioanna)

Hanepeidp глобал1зацп, що швелюе все нащональне, людина прагне висто- 
яти, залишитися сама собою з тим, що дороге ïï серцю. Звщси посилю- 
еться прагнення до вщродження й розвитку паи i оная ь них мов, повер- 

нення icTopnnHoï пам’ятк збереження культур i впровадження культурних д1а- 
лоив м1ж представниками р1зних етнос1в, мов i культур1.

Украшська ocBira XXI crojiirra акценту е у вагу на розвитку штелектуально- 
го потенц1алу молод i. доступ! iï до CBiTOBOÏ бази знань i культури та одночасно 
на збереженш icTopHHHOÏ пам’яН украшського народу та розвитку украшсько!' 
культури й культур нашональних стпльнот, що проживають в Украш. В  украш- 
ському cycni.Tbcrm поруч з глобал1зацшними процесами розвиватоться проце-

1 В. Г Кремень, Фглософгя нац юн ал ьно ï idei: Людина. Oceima. Согрум, Кшв 2010, с. 8-9.
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си корешзацп етношв, с а м оу с в i д о м л е н н я щентичностей; формування, з одного 
боку, полНично! украшсько! нацй, а з другого, — збереження й розвиток куль
тур нацюнальних спшьнот.

Освггня та наукова д1яльтсть украшських громадян повинна забезпечувати 
не тшыси здобуття нового знания, а й поширення та впровадження таких знань 
у педагог!1 [ну практику, наповнювати ними шформацшний npocrip професшно- 
го фаху, смислове буття людини.

Осв1та мае змщнювати украшське сустльство потужною духовною енерп- 
ею, в1рою в Украшську державу й дов1рою одного до одного, формувати сучас- 
ш духовш запити в молод1, використовуючи сакральну енергетику нащональ- 
них та i нтерна1 u о нал ь них культурних ушверсалш2.

Вих1д Словника украгнсъког моей -  20 — це видатна под1я в украшсько- 
му мовознавств1, наукова перемога лексиколопв i лексикограф1в Украши, сшв- 
роб1тник1в Украшського мовно-шформацшного центру Национально! акаде- 
мп наук Украши. Це загальнонацюнальна знакова подая, оскшьки вона зна- 
менуе якюно 1нший, витций науковий академ1чний р1вень i методолопчно, 
й технолопчно шновацшного украшського лексикограф1чного продукту. Нова 
комп’ютерна технолог1я укладання 20-ти том1в Словника украшсъког моей 
в електронному й паперовому вар1антах за допомогою електронного семан- 
тичного анал1затора ЕЙртуально! лексикограф1чно! лабораторн Словник укра- 
ïHCbKOï моей фактично означила нову епоху для украшсько! мови — вона впев- 
нено вв1йшла у свП сучасних комп’ютерних кому Hi кащ й i наукових технолог! й. 
Цей словник сягае р1вня словниюв престижних европейських мов.

Слова академ1ка В. М. Русашвського про те, що „нащя усв1домлюе себе 
тод1, коли вона створюе пор1вняно повний словник свое! мови”3 якнайточш- 
ше характеризуют i яшеть Словника -  20, i доцшьшеть та вчасн1сть появи його 
до 20-р1ччя незалежност1 Украши.

За Mi рою оновлення фундаментального лексикону 20-томний тлумач- 
ний Словник украшсъког мови е центральним проектом створення Нащональ- 
hoï словниково! бази, що буде репрезентована в pis них формах: традищйнш 
книжкою й, у вигля. ц лазерного диска, сайту в 1нтернетг резидентного словника 
в комп’ютерних системах опрацювання текст!в, електронного семантичного 
анал i затора.

Важливим чинником оновлення лшгводидактики й методики навчання 
та викладання украшсько! мови, що також потребують ново! лексикогра- 
фй‘, е !шенсивний розвиток сучасно! науки про мову. Традищйна формально- 
граматична парадигма мовознавчо! науки, що ниш забирае майже ввесь навчаль- 
ний час, повинна пот1снитися й дати м1сце в навчальних планах широкому колу 
мовознавчих дисципл1н, що сформувалися та !нтенсивно розвинулися в кшщ 
XX — початку XXI ст. у  зв’язку з актуалгзашею уваги науковщв до л1швоф1ло- 
софЙ та антрополопчно! л1нгв1стики.

Не можна применшувати poni граматики, ще! лопки мови, що е осно
вою мовних знань, умшь i навичок, тобто арсеналу для формування у студен- 
Tiß мовно! i мовленнево! компетентноCTi. Але не можна ниш й обмежувати- 
ся п1д час навчання мови формально-граматичним п1дходом до вивчення кон
кретно! мови (правила, приклади, винятки), коли у свПовш лшгв!стиц1 пануе

2 В. П. Андрущ енко, Осетия полтика, [в:] Оргатзоеане сустльство, Кшв 2006, с. 466.
3 Л. I. Мацько, Проблемт питания мовиог oceimu у  старшт i вищт uikoju, [в :] Между

народный Крымский конгресс „Инновации в образовании”, под ред. А. Н. Рудакова, Симферо
поль 2010, с. 6.
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семантика, лшгвокогштолопя, лшгвокультуролопя, лшгвопрагматика, кому- 
шкатолопя.

В сучаснш Hayui про мову одночасно використовуються шлька напрям i в, 
шдход!в, парадигм досл1дження (пор1вняльнолсторичний, формально-грама- 
тичний, !манентно-семасюлопчний, структурно-системний, структураль- 
ний, антрополог!чний), що дае змогу всеб1чно дослщжувати й описувати мову 
як живу, так i ïï текста р1зних пер i од iß. У результат! на початок XXI стол тя  
виформувалося юлька мовознавчих наук, що доповнюють традиц!йн! образи 
мови (фонетичний, граф1чний, лексиколог!чний, граматичний, стил!стичний) 
новими рисами. Це л1нгвоф!лософ!я, соцюлшгвютика, етнол!нгв!стика, лшгвю- 
тика тексту, прагмал!нгв!стика, л!нгвокогн!толог!я, л!нгвокультуролопя, кому- 
н!кативна л!нгв!стика, мовленнева комушкащя. Використання даних цих досль 
джень поглиблюе у студенев та школяр!в сприймання й розум!ння природи 
й cymocTi мови, ïï зв’язюв i3 мисленням, св!дом!стю, псих1кою людини, ïï рол! 
i значения в сучасному суспшьствг1.

В украшськш л!нгводидактиц! й л!нгвометодиц! вищо! школ и украшськомов- 
на шдготовка майбутшх педагог!в характеризуеться цшснютю головно! для Bcix 
мети: традищйно — досягта засвоення студентами норм сучасно! украшсько! 
лггературно! мови (знати мову), !нновативно — сформувати компетентну мовно- 
комун!кативну особистють, яка волод!е украшською мовою, що легко перетво- 
рюе знания мови в ум!ння, навички, шляхетну мовну повед! нку (волод!ти мовою).

Надзвичайно важливим е те, що новий Словник укратсько!' мови -  20 ство
рено i3 використанням ново!' комп’ютерно! технологй' лексикографування, роз- 
роблсно!' в Украшському мовно-шформац!йному фонд! ВАН Укра!'ни, завдя- 
ки чому Украша мае й паперовий, i сучасний електронний тлумачний словник. 
Пщгрунтям, фактично, прототипом 20-томного Словника став Словник украт- 
CbKOï моей в 11—ти томах (його структура й змют). У новому Словнику вико- 
ристано матер1али лшгвютичного корпусу Украшського мовно-!нформац!йного 
фонду НАН Украши, що нараховуе понад 7 6  млн. слововживань, та лексич- 
ну картотеку 1нституту украшсько!' мови НАН Украши, що м i стать близько 
6 млн. карток4 5. Така потужна джерельна база дала можливють адекватно подати 
в матер!алах нового Словника сучасну украшську мовну картину. Адже головне 
його завдання — максимально охопити лексичне й семантичне багатство сучас- 
hoï украшсько! мови, що творилося в1д ïï зародження та в!дображене в писем- 
них джерелах з XI ст., а особливо з шнця XVIII, XIX, XX i до першого десяти- 
р!ччя XXI ст. Кшыйсть цих джерел, пор!вняно з лексичною картотекою, зросла 
б!льше шж удвое, тобто засвщчено icTOTHe розширення джерельшл, текстово- 
iлюстративно! бази нового Словника за рахунок використання текспв Свято
го Письма та релтйно'! л!тератури, ruopin рашше заборонених письменниюв 
i письменниюв ново! доби, а також сучасно! науково! й науково-популярно!' 
лггератури. Важливим новим джерелом шформаци для Словника став 1нтернет.

Впадають в око й заслуговують позитивно!' оцшки ознаки тексту нового 
Словника: звшьнення його в!д рудименпв тоталИарного радянського режиму

4 Г. Мацюк, До витокгв сощолшгвлстики: CoijioaiHzeicmu4imii напрям у  мовознавствг, 
Льв1в 2008, с. 8.

5 В. П. Андрущ енко, Освтня политика, [в:] Оргатзоване сустлъство, Кшв 2006, с. 466; 
Головы засади укладання Словника укратсько!мови в 20 томах, [в:] Словник укратсько!мови, 
Передмова. Вступ, Кшв 2010, т. 1, с. 7; Т. А. Коць, Сакралъний стиль, [в:] Укрсанська лтгво- 
cmmicmum XX  — початку XXI ст.: система понять i б1блгограф!чы джерела, за ред. 
С. Я. Ермоленко, Кшв 2007, с. 311.
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(вилучення рос!яшзм1в, невдалих кальок та iH .); дещеолопзащя лексикогра- 
4)i иного матер i ал у; забезпечення лексикограф i4HOÏ объективности вщтворен- 
ня питом их рис укра1нсько1 мови, зокрема введения оригшальних мовних кон
структ й, притаманних творчосп рашше заборонених письменниюв; автентич- 
них лшгвютичних джерел та iHnioro фактичного матер1алу з украшсько! етно- 
графп й фольклору; залучення лексикографi4Horo матер! а лу. що вщображае 
нащ о н ал ь но-iсторичнi реалп та ментальш концепти укра'шського народу; осу- 
часнення лексикограф 1чного матер i ал у; заполнения дериващйних лакун: уве- 
дення ранние пропущених або вилучених cni в; урахування лексичних значень, 
що не були вщображеш в 11-томному Словнику, значне розширення фразеоло- 
пчного блоку.

Матер i ал Словника-20 дозволяе, безперечно, з найбшыиою полнотою роз- 
крити питания про те, насюльки глибою зм1ни вщбулися в украшському сус- 
шльств1 за о стан h i 30 роюв, у  функщонуванш сучасно! украшсько! мови, зокре
ма в лексищ до с л i джу вано го перюду культур! й cnocoôi життя украшщв, що 
прив1в до таких змгн.

Вступна стаття до першого тому Словника 20 велика за обсягом, напи
сана на високому науковому pißHi, вона у веш повноб розкривае лшгвютич- 
ну концепщю, принципи укладання Словника 20, добору реестрових одиниць. 
Глибоко, i3 сучасних наукових позиц1й тут подано виклад будови словниково! 
стати — iß  загальному плат, i в розр1з1 окремих лексико-граматичних клаечв, 
висв!тлено внутр1шт мехатзми мови, що спонукають до набуття словниковою 
материло ïï форми. Особливий iHTepec викликае матер1ал вступно! стати, при- 
свячений лексикограф1чнш статистищ й анал1зу того, чим i насюльки Словник 
у  20-ти томах ввдр1зняеться вщ Словника в 11-ти томах. На основ! машинного 
анал1зу лексикограф! чних даних автори переконливо довели, що цей Словник 
у nopißmiHHi i3 попередшм е щлком новим лексикограф!чним твором.

Досл!дження розвитку лексичного складу сучасно! украшсько! мови остан- 
шх десятил!ть — юнця XX -  початку XXI столПь — засв!дчуе входження до 
лексично! системи значного масиву нових eniß, що в!дображають процес при- 
стосування mobhoï системи до нових потреб комушкацп у зв’язку з розвитком 
науки та техтки, економ!чними перетвореннями, виникнелтям нових сустль- 
них в!дносин, !нформащйною револющею, глобал!зацшними процесами. Вхо
дження paHime не вщомих сл!в та слово сполучень до словникового складу мови 
спричинене й необхщшетю найменування значно! юлькосп нових предмепв, 
явищ та понять, що виникли в нашому жиги чи привнесен! в нього.

Збагачення й оновлення лексичного складу мови пов’язане з основною 
функщею мови в сусшльств! — комушкативною. Мова завжди прагне реал!- 
зувати сво! можливоси для забезпечення потреб сустльства у епшкуванш, 
а це завжди спонукае до пошуку найб!льш ращоналытх засоб!в ном!нацй'. 
Все нове потребуе вербалгзацп: поява !нноващйних одиниць е результатом 
та в!дображенням впливу науково-техн!чного прогресу, пол!тичних зм!н у Kpami 
i в е в т , icTopH4HHX под!й. Ускладнення як само! „картини CBiay”, так i знань про 
довюлля е передумовою розширення i збагачення лексично!' системи, стимулом 
появи шновацшних входжень до словника. М!жмовш контакта, запозичення 
й засвоення caiu та вираз!в !ншомовного походження сприяють розширенню 
словотворчих можливостей мови. KpiM того, значна роль у розвитку лексичного 
складу належить також психолопчним чинникам, що породжують так! явшца, 
як табу, прагнення передавати сво! думки за допомогою нових, яскравих, неор- 
динарних 3aco6iB вираження та iH.

Л. Мацько



Внутршппм стимулом розвитку л е кс и ко - с е Mai пиш ю ï системи, особливо 
в i г ер i од значного розширення шформащйного пласту, е „закон mobhoï еконо- 
ми” . Иого роль виявляеться в тому, що в процеа мовленнево! практики вщбува- 
еться вщб1р найб1лып рацюнальних 3aco6i в мовного спшкування. Розширення 
словника украшсько! мови на основ! дп цього закону е законом!рним процесом, 
що активно стимулюе розвиток mobhoï системи. В результат! цього з ’являються 
новоутвореш склад Hi слова — абрев1атури, юкстапозити, композити, що е зруч- 
ними та ефективними засобами номшаци.

Розвиток мови шдпорядкований основному закону ;надектики: своерщнш 
öopoTböi протилежностей, що спричинюе mobhï 3mïhh. Руппйною силою лшг- 
вальних змш е д1я мовних антиномш: а) закон асиметричного дуал1зму мовно
го знака (у структур! мовного знака те, що позначае, та позначуване знаходять- 
ся в сташ перманентного конфл!кту: означувач прагне отримати нов! значен
ия, а означуване — нов! засоби свого вираження); б) антином!я узусу та можли- 
востей мовно! системи (узус обмежуе використання мовних одиниць та ïx спо- 
лучуваност!, а потреби мовлення примушують постшно розривати ланцюг цих 
обмежень, використовуючи можливост!, закладен! в мовн!й систем!); в) антино- 
М1я двох функцi й мови: шформацшно!’ та експресивно! (протир!ччя \пж станом 
регулярност!, однотипноси одиниць, з одного боку, а з шшого, — прагнення до 
експресивного вид!лення, увиразнення).

1нновацй' в MOßi з’являються на баз! вже юнуючих словесних знак!в i як 
дериващйш утворення, i як наслщок появи у сл!в нових значень.

Збагачення словника в!дбуваеться також за рахунок запозичень.
Деривацшш неолопзми — це лексичт одинищ, що утворилися на осно- 

в! власних та запозичених pecypciß мови за допомогою засоб!в словотворення. 
Наголосимо, що утворення нових сл!в шляхом деривацп Bi/iiipae ключову роль 
у поповненш та розширенн! словникового складу украшсько! мови, визначае 
основний напрям розвитку лексики, осюльки саме деривацшш новотвори були 
й залишаються основним джерелом розширення д!апазону словника. Виявом 
динам!чного розвитку лексики е не тшьки ïï к!льк!сне зростання, а й розширен
ня ïï меж за рахунок яюсно!' модиф1кацй' мовних одиниць.

Збагачення мовного складу в!дбуваеться завдяки процесу значенневих зсу- 
Biß — зм!ни семантики низки !снуючих лексичних одиниць, тобто за рахунок 
семантичних неолог!зм!в6. При цьому в семантичнш структур! сл!в виникае 
один або бшыне лексико-семантичних BapiaHTiB при збереженш B c ix  1нших.

Загалом про Словник украшсъког мови -  20 на rui Словника украшськог 
мови -  11 у контекст! сучасно'! ливостишстики, соц!ол!нгв!стики й лшгвокуль- 
rypojioriï можна впевнено сказати, що вш ширше ф!ксуе стил!стичну диферен- 
uiauira мови позначками й !люстрац!ями, а також точшше передае сучасний 
стан диференщацп мови за функц!ональними стилями (офщшно-дшовим, нау- 
ковим, публ!цистичним, художн!м, уснорозмовним, конфес!йним).

До вест! укра!'нського народу вш cnpoMirca на нов! сусшльно-полНичш 
умови — сувереттет i державшсть, зм!на !деолог!чних ор!ентащй, економ!чно'1 

системи, вщродження !сторично1' пам’ят! й нащональних традицш та культу- 
ри, переоцшка ц!нностей, розширення контакт!в з шшими народами, оновлен- 
ня способу життя й iHHOBauiiiHiCTb мислення. Найчутлив!ше реагуе на так! про- 
цеси лексико-семантичний р!вень мови, а саме словниковий склад мови, тому

6 Вгчне Сваигел 'к:, украшський i роайський паралельш переклади i : грецько!'. Кшв 2009, 
с. 278.
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найбшыних змш й оновлення в Словнику украгнськог мови -  20 зазнали лекси- 
кони 1губ j i i цис лично го, офщшно-дшового, конфесшного стшпв.

Стр1мкий розвиток науково-техшчного прогресу й вщкриисть укра'шсько! 
науки до свггових досягнень разюче змшили обсяг лексикошв наукового сти
лю. Це вщобразилося в динамщ1 галузевих ремарок у Словнику украгнськог 
моей -  20. Навив лексикон науково! галуз1 „Лшгвютика” збшынився у 2,5 рази 
(252, 63%) проти наявного у Словнику у  крат съко1 моей 11. А лексикон фшан- 
COBOÏ справи — у 7 раз1в (690, 00%), фармацевтики — у 10 раз1в (1083, 33%), 
математики — у 6 раз1в (587, 50%), медицини — у 5,5 раз1в (542, 55%), елек- 
трики — у 5 раз1в (500, 00%), бюлоги у 6,7 раз1в (675,00%), xiMiï — у 6,9 раз1в 
(692,00%), економши — у 3,7 рази (377,78%), мистецтва — у 3 рази (300,00%) 
та ш.7. Це св1дчить не ильки про кшыбсш зб1льшення, а й про поглиблення 
та оновлення семантичного зм1сту мови. Адже кожен термш — це концепт, 
згусток („зерно”) шформаци.

Значн1 яюсш й кшыбсш зм1ни в1дбулися в лексикон! публщистично- 
го стилю: в1д1йшли в пасивну лексику (не зникли) щеологеми марксистсько- 
лешнського вчення i радянсько! системи; невдал1 кальки та штерферентш запо- 
зичення. Введено до реестру нов1 терм1ни й терм1носполучения з правочинства, 
полпологи, coniojioriï; номени нацюнально-юторичних реалш, мешалыи кон- 
цепти украшського народу.

Лексикон оф1щйно-д1лового стилю оновився лексикою державотворення, 
законодавства, документування, д1ловедення, адмшстративного управл1ння, 
економ1ки, дипломатй', корпоративу.

Окремою новащею е лексикограф1чне опрацювання у Словникуукрагнськог 
моей -  20 конфесшного стилю. 3 ввдомих полпичних причин у радянський час 
у мововжитку i словниках укра1нсько1 мови особливо жорстко обмежувалася 
сакральна лексика i фразеолопя, не зважаючи на ïï давне походження, багатий 
символ1зм i досить-таки м1цну закор1нешсть в украшську, особливо народну, 
культуру. Зрозум1ло, що це стримувало розвиток конфеЛйного стилю в сучас- 
шй украшсыбй моBi. ДоЛ не усталилася едина термшоназва, ïx icHye юлька: 
конфеЛйний стиль, сакральний стиль, богословський стиль, релплйний стиль, 
священна мова, свята мова, культова мова8.

У Словнику укратсъког моей -  20 максимально повне подання лексики 
i фразеологн Святого Письма стало одшею i3 засад його укладання. Особли- 
ву увагу звернено на украшський текст Бгбли9 як винятково! книги, що „шдно- 
ситься над уЛма 1ншими лНературними твор1ннями людей, маючи особливий 
статус Божого одкровення як книга Божих сл1в, звернених до людей”10 11. Як вщо- 
мо, б1блЛзми е особливою лексикою, з мюткими й багатовим1рними поняттями, 
що породжують смисли на rai вЛЛ текстово! структури Святого Письма, тому 
для ïx правильного тлумачення потр1бна велика юлыбсть теолопчних словни- 
шв, енциклопед1й, досл1джень i коментар1в з герменевтики, екзегетики б1блш- 
них тексЛв".

Л. Мацько

7 Словникукртнсъког моей, у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 57.
8 У Ъловш засади укладання Словника украгнськог мови в 20 томах, [в:] Словник украгнськог 

мови, Передмова. Вступ, Кшв 2010, т. 1, с. 311.
91л6пя, або книга Святого Письма Старого г Нового ЗаповШу, i3 мови давньоеврсйсько! 

i грецько! на украшську наново перекладена, Кшв 2009, 1165 с.
10 В. Г. Кремень, Зазнач. праця, с. 26.
11 Прикладна niuzeicmma та ainzeicmmm технологи. MEGALMG-2006, за ред. В. А. Широ

кова, Кшв 2007, с. 200.



У BCTyni до першого тома розкриваеться складна технолог i я лексикограф i ч- 
ного опрацювання лексики i фразеологн Святого Письма для введения ïi у Слов
ник украшськог мови -  20. Це створення автоматизованого коркондансу на цито- 
ваному текст! Biôniï в переклада I. О пенка, комп’ютерно! шетрументально! лек- 
сикограф1чно! системи „Ыблшний СУМ”, у якш бйэлшна лексика i фразеоло- 
пя вже репрезентована зпдно з принципами СУМ -  20. Така попередня робота 
дала можливютъ розширити, уточнити й увиразнити присутшсть конфесл Ино
го стилю у Словнику украшськог моей -  20, а саме: „ввести значний масив лек
сики, ввдеутньо! в 11-томнику; змшити велику юльюсть дефшщш; доповнити 
семантичну структуру багатьох лексем; значно розширити ппостративну базу; 
увести до Словника 6i6niinii фразеолопзми, яких узагал1 не було в СУМ-11”12 13.

У npoueci опрацювання б1бле'1зм1в використано автоматизовану систе
му „Сврейський та грецький лексикони Стронга”, де до кожного слова Старого 
й Нового Заповтв подано вар i анти переклад! в. Уклад ani. н ay ко в i консультан
та й HayKOßi редактори вважали, що без спещальних знань не можна правильно 
витлумачити таю б1блштн поняття, як ангел, апостол, eipa, spix, закон, правед- 
нгсть, покаяния, святость, спасшня та ш.

У Словник украшськог моей -  20 введено слова апостольство, богозневага,
г г г  г

оогозневажати, богозневажнии, богозневажник, богопгзнання та розширено 
семантичну структуру багатьох шших сл!в шляхом шюстрацш з тексту Бгблгл. 
Таке сумлшне лексикограф! чне опрацювання конфесшно! лексики ! фразеоло- 
riï та шших груп лексики й фразеологй' ставить поза всяким сумшвом високу 
яюсть Словника укратсъког моей -  20.

1нновацшною ознакою Словника украХнськсн моей - 2 0  е дотримання ново
го порядку розмщення !люстрац!й з джерел як квант!в лексико-семантично! 
1нформапй: Eiômiï, народно! творчост!, зб!рок Номиса, словника Б. Гр!нчен- 
ка, художньо! л!тератури хронолог!чно за пер!одами, перекладно! лИератури, 
en i его лярно - м е муарног публ!цистично'!. науково!, науково-rexHi чно!', науково- 
популярио!, навчально!', p e n i r i f e o - p e p K O B H O Ï ,  з мови документ! в, часопишв, 
газет, 1нтернету, мови реклами, наприклад, слово багатти  (ставати багатим) 
у 1, 2 значенш !люструеться речениями з Б!блй' в переклад! I. Опенка, народно! 
n i c H i  i прози I. Нечуя-Левицького; а слово богатти !люструеться прикладами 
з Б|блн, народно! n ic H i ,  прози Марка Вовчка, поезй' Л. Гл!бова.

Список лиературних джерел Словника украшськог мови 20й заевщчуе 
повноту ново! репрезентацй' художнього стилю украшсько! мови у вс!х його 
п!дстильових i жанрових р!зновидах, багатств! художн!х лексем як мовно- 
естетичних знаюв украшсько! культури.

Весь змют Словника украшськог мови 20, а також ум!щеш в ньому науково- 
технолопчний вступ, основн! методолог! 4Hi засади й принципи лексикографу- 
вання, будова, лексикограф! чна паспортизащя, джерельна база, покажчик сло- 
восполучень i список реестру евщчать про те, що великий тлумачний Словник 
украшськог мови - 2 0  у  палеровому й електронному форматах е джерелом iraro- 
ващйних !дей i нових лексико-семантичних та лексикограф!чних квал!ф!като- 
pi в, а наукова громадсьюсть Украши одержала сучасну !нновац!йну, високо- 
технолог!чну лексикограф!чну працю, що послужить стимулом i джерелом для 
розвитку науки сучасних i майбутшх покол!нь украшщв.

Лтгвосоцюкулътурнгш аспект
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12 В. Г. Кремень, Зазнач. праця. с. 26.
13 Словник укратсъког мови. у 20 тт., Кшв 2010, т. 1, с. 59-61.


