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У статті зроблено лексико-семантичний аналіз назв учнів у територіальних варіантах 
французької мови Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку. 
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Abstract 

In the article the lexico-semantic analysis of the names of students is done in the territorial 
variants of French of France, Belgium, Switzerland and Quebec. 

Keywords 
Territorial option, students, educational institutions. 

 

Сьогодні все більшу увагу науковців привертає вивчення 
полінаціональних мов, зокрема комплексний аналіз їх регіональних 
варіантів під кутом зору культурологічного й лінгвістичного підходів. З 
огляду на це дослідження лексичної системи територіальних різновидів 
французької мови є актуальним, оскільки дає змогу з’ясувати 
особливості відбиття ними різних відтинків дійсності в регіонах їхнього 
поширення.  

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що проблема 
територіальних варіантів романських мов вивчалася такими науковцями, 
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як К. Г. Дмитрієва, К. О. Реферовська, В. Т. Клоков, О. І. Кулинич та ін.  
Мета статті – розглянути назви учнів у територіальних варіантах 

французької мови Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку, виявити їх 
спільні та відмінні ознаки.  

Виклад основного матеріалу. ЛСГ «Учні» у французькій мові 
досліджуваних країн складається з чотирьох лексичних підгруп: 1) діти 
дошкільного віку; 2) учні початкової школи; 3) учні середньої школи; 4) 
учні вищих навчальних закладів. 

1. Діти дошкільного віку.  
Дитину, яка відвідує дитячий садок, у Франції, Бельгії та Швейцарії 

називають élève або écolier, а в Квебеці – élève або étudiant. Лексема 
élève у всіх варіантах використовується з одним денотатом – 
«учень»: «Elève – celui, celle qui reçoit un enseignement dans un 
établissement scolaire» [8]. Що стосується лексеми écolier, то тут можна 
помітити відмінності на денотативному рівні. Школярем у Франції, 
Бельгії, Швейцарії й Квебеці називають дитину, яка відвідує початкову 
школу: «Ecolier, ère – enfant qui fréquente l'école primaire, les petites 
classe» [8]. Лексема étudiant трапляється у всіх варіантах, але з різним 
денотатом. Так, у Квебеці цей термін використовується в лексиці 
освіти дошкільного, шкільного й вищого рівнів навчання. Денотатом 
лексеми étudiant у даній підгрупі є «вихованець дитячого садка». В 
інших варіантах французької мови даний термін трапляється у сфері 
середньої й вищої освіти з денотатами «учень середньої школи» й 
«учень вищого навчального закладу». 

2. Учні початкової школи.  
Назви учнів початкової школи можна узагальнити в таблиці [5], [6], 

[8]: 
Лексеми  élève, écolier і étudiant у підгрупі мають загальний 

сигніфікат «учень, школяр». Але французькі школярі відрізняються 
денотатом від учнів інших трьох країн, тому терміни élève, écolier є 
неповними синонімами. 

Таблиця 1 
Назви учнів початкової школи  

у Франції, Бельгії, Швейцарії й Квебеку 
 

 
3. Учні середніх шкіл.  
До третьої підгрупи входять такі лексеми: élève de la classe 

supérieure (фр.) – старшокласник; élève finissant (finissant) (кан.) – учень 
випускного класу; rhétoricien (бельг.) – учень старших класів 
гуманітарного відділення середньої школи; étudiant (фр.), (кан.) – 

Країна Назви навчальних закладів Назви учнів 

Франція école élémentaire, école primaire élève, écolier 

Бельгія école primaire élève, écolier 

Швейцарія école primaire élève, écolier 

Квебек cours primaire étudiant, élève 
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школяр, учень; écolier (фр.), (бельг.) (гельв.) – школяр; collégien (фр.), 
(бельг.), (гельв.), (кан.) – учень колежу; lycéen (фр.), (бельг.), (гельв.) – 
ліцеїст; gymnasien (гельв.) – гімназист; cégépien (кан.) – учень 
квебекського колежу [4], [5], [6], [9]. 

Терміни élève de la classe supérieure, élève des cours supérieurs, 
élève 

sortant і квебекський élève finissant (finissant) мають загальний 
гіперонім і різні кваліфікатори. 

Розглянемо лексеми collégien і lycéen. Учнями колежу у Франції 
називають школярів 11–14 років першого рівня середньої освіти: 
«Collégien – élève d'un collège» [8]. У Бельгії учні колежу відвідують 
католицький середній навчальний заклад: «Collège – établissement libre 
d'enseignement secondaire complet, généralement catholique» [4]. У деяких 
кантонах Швейцарії у колежі навчаються школярі другого рівня середньої 
освіти: «Collège est une école de maturité» [7]. У Квебеці колеж відвідують 
діти, які закінчили середню школу, але ще вступили до університету, 
тобто тут учні проходять дворічну підготовку для вступу до вищого 
навчального закладу: «Collège – établissement d'enseignement qui offre 
des cours post-secondaires pour des périodes de deux ou trois ans» [1]. 

У Франції і в деяких кантонах Швейцарії ліцеїстами називають 
учнів  другого рівня світи. У бельгійських ліцеях раніше навчалися лише 
дівчата, що свідчить про відмінності денотатів лексеми lycéen. 

4. Студенти вищих навчальних закладів.  
До четвертої підгрупи «учні вищих навчальних закладів» 

відносяться такі лексеми: étudiant (фр., бельг., гельв., кан.) – студент; 
étudiant universitaire, clerc (кан.) – студент університету, вищої школи; 
promu (фр.) – випускник (вищого навчального закладу); finissant de 
l'université (кан.) – студент останнього курсу; auxiliaire d'enseignement 
(кан.) – студент (помічник викладача під час практичних занять); auxiliaire 
de recherche (кан.) – студент (помічник викладача в наукових 
дослідженнях); jobiste (від англ. job «найманий» (про яку-небудь 
недовгострокову роботу)) (бельг.) – студент, який виконує тимчасову 
роботу [4; 5; 6; 9].  

Також трапляються назви, утворені словоскладанням і сполученням 
слів: clerc-docteur (кан.) – студент медичного факультету; clerc-avocat  
(кан.) – студент юридичного факультету; étudiant en médecine (фр.) – 
студент медичного факультету; étudiant en droit (фр.) – студент 
юридичного факультету [4].  

Зазначимо, що назви студентів, пов’язані з назвами факультету у 
Франції, утворюються за допомогою словосполучень (étudiant + 
прийменник en + назва факультету), а в Квебеці – за допомогою 
словоскладання (clerc + назва професії), у Бельгії – за  допомогою 
суфіксальної деривації (-iste, -ien). 

Студента, який здобув вищу освіту на території досліджуваних країн, 
називають по-різному. Французьке слово diplômé утворилося від 
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diplôme, гельветизм académicien – від нім. Akademiker («дипломований 
студент»), бельгіцизм gradué – від бельг. graduai («свідоцтво, атестат, 
диплом вищої освіти») [4; 6; 7]. 

Лексема étudiant, яка трапляється у всіх чотирьох досліджуваних 
варіантах французької мови, використовується з різним денотативним 
значенням. Термін étudiant на території Франції, Бельгії, Швейцарії й 
Квебеку застосовується до будь-якої людини, яка навчається: «Le 
terme étudiant ne s'applique pas à toute personne qui apprend» [8]. Але у 
Франції й Квебеці студентами називають учнів середніх і вищих 
навчальних закладів, а в Бельгії і Швейцарії цей термін використовується 
тільки в галузі вищої освіти.  

Лексема diplômé у французькому й квебекському варіантах має 
денотативне значення «дипломований студент», тобто студент, який 
закінчив вищий навчальний заклад і отримав диплом. Сигніфікативне 
значення лексеми étudiant («студент») збігається у всіх чотирьох 
досліджуваних варіантах французької мови.  

Лексема académicien має різний обсяг значення, Так, у 
загальнофранцузькому варіанті académicien означає «академік»; у 
швейцарському й квебекському варіантах – «дипломований студент, 
людина, яка має університетську освіту» (гельв.), «викладач 
університету» (кан.).  

Лексичні одиниці diplômé (фр.), académicien (гельв.), gradué (бельг.) 
мають загальний сигніфікат «дипломований студент», однак на рівні 
денотата є відмінності. У Франції випускник отримує diplôme («диплом»), 
а в Бельгії – graduai («свідоцтво, атестат, диплом вищої освіти»). 

Отже, окреслена лексико-семантична група, у якій стрижнем 
виступає сема «учень», розпадається на чотири взаємопов’язаних 
підгрупи. Лексичні одиниці здебільшого мають однакове сигніфікативне 
значення, але відрізняються денотативним значенням через відмінності 
у сфері освіти кожної з досліджуваних країн, які склалися історично.  

 

Список використаних джерел 
1. Клоков В. Т. Словник французької мови в Канаді (Квебек і Акадія). –   

Саратов : вид-во Сарат. ун-ту, 2004. – 521 с.  
2. Клоков В. Т. Французский язык в Северной Америке. – Саратов: изд-

во Сарат. ун-та, 2005. – 398 с.  
3. Свиридонова В. П. La France Франция : уч. пос. по страноведению. – 

Волгоград : изд. Волгоградского гос. ун-та, 2004. – 329 с.  
4. Bernard P. Francophonies périphériques. Histoire, statut et profil des 

principales variétés du français hors de France / Poil Bernard. – P. : 
L'Harmatta, 2001. – 236 p.  

5. Enseignement secondaire. – [Елетронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.carrefour.be/  

6. Etat belge. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tlfq. 
ulaval.ca/ axl/europe/belgiqueetat.htm  

http://www.carrefour.be/
http://www.tlfq/


 48 

7. Knecht P. Dictionnaire suisse romand : Particularités lexicales du 
français contemporain (DSR) / P. Knecht, A. Thibault. – Genève : Zoe, 
2001. – 854 р.  

8. Le  Robert  micro : dictionnaire de la langue française / réd. Alain Rey. – 
Paris Dictionnaires Le Robert, 2004. – 1506 p.  

9. Le soir. – [Електронний ресурс] / Quotidien belge. – Режим доступу : 
http://annuaire.indexweb.info/6411/le-soir-ligne.html  

 
 

ДУХОВНІСТЬ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
УКРАЇНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Максимчук О. В., викладач кафедри суспільних дисциплін 

Мовлямбердієв Вепа, студент ІV курсу 
УДПУ ім. П. Тичини 

 
Анотація 

У статті розглянуто сучасний духовний стан українського суспільства, який можна 
охарактеризувати як мімікрію духовності – імітацію духовності, при якій традиційні цінності 
змінюють свій зміст або втрачають його взагалі. У статті аналізуються основні ціннісні 
пріоритети молоді та студентів, що змінюються під впливом внутрішніх змін в Україні та 
зовнішніх факторів, зокрема, глобалізації, інформаційної революції, міграційних процесів, 
становлення ринкових відносин та демократизації.  
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Abstract 

Modern spiritual state of Ukrainian society, which can be characterized as a mimicry of 
spirituality - the imitation of spirituality was revealed. The authors analyzed the main value priorities 
of young people and students, which are changed under the influence of internal changes in 
Ukraine and external factors, in particular, globalization, information revolution, migration 
processes, formation of market relations and democratization. 

Keywords 
Spirituality, spiritual culture, values, spiritual development, transformational society, 
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Проблема формування духовних цінностей студентської молоді є 
досить актуальною в наш час. Як свідчить практика, студенти виступають 
як активна сила політичних змін і залежно від того, які цінності вони 
вносять у ці зміни, яку культуру впроваджують, багато в чому буде 
залежати майбутнє суспільства, його культура, напрями трансформацій. 
Суспільство зацікавлене в тому, щоб ці цінності і ціннісні орієнтації 
студентської молоді України в трансформаційному суспільстві були 
демократичними. Їх формування – завдання актуальне і таке, що 
потребує нагальної уваги. Проблема духовності і ціннісних орієнтацій 
досліджувалась такими видатними філософами як Е. Лібанова, 
М. Бердяєв, С. Франк, П. Флоренський, В. Соловйов, В. Андрущенко, 
Л. Губерський, М. Михальченко, І. Надольний, В. Пазенюк, В. Шинкарук, 
В. Воронкова, В. Бех, М. Михальченко, В. Кононенко, В. Кремень, 
П. Ситник, В. Трощинський, С. Чукут, В. Скуратівський [4, с. 535]. 
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