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Фізичні вправи із самосупротивом передбачають напруження однієї або 
декількох груп м’язів, пов’язаних із протидією м’язів антагоністів, у 
результаті чого тіло учня залишається нерухомим. Застосування статичних 
фізичних вправ зумовлює максимальну напругу м’язів протягом 5-6 
секунд, що рівняється з яким-небудь зовнішнім супротивом, який є значно 
більшим за докладену м’язову силу, і тому тіло також не міняє свого 
положення. Тому потрібно як найчастіше проводити туристичні походи 
для учнів [3, с. 224]. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОФІЦІЙНОЇ 

АНТРОПОНІМІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ 
 

Ономастика стала центральним об’єктом дослідження сучасних 
науковців. Значну увагу приділяють такому розділу ономастики, як 
антропоніміка, який безпосередньо займається дослідженням особових 
імен, прізвищ, прізвиськ, псевдонімів. Власні імена пронизують усю мовну 
практику людини, супроводжуючи її в усіх сферах життя, якраз це 
пояснює велику зацікавленість науковців у вивченні антропонімів. 
Зокрема, власні особові імена описали у своїх дисертаціях такі науковці, як 
С. Брайченко, Л. Жмурко, Т. Космакова, Г. Кравченко, О. Медведєва, 
Р. Падалка, Н. Свистун, а комплексні студіїусіх різновидів антропонімів 
прослідковуються у працях Л. Белея, В. Денисюка, В. Кравченко, 
М. Тимінського та ін. 

Розглядаючи власні імена у соціолінгвістичному аспекті, дослідники 
виділяють соціальне поле імені, що містить такі характеристики власного 
імені, як емоційну забарвленість, стилістичну віднесеність та ідеологічну 
насиченість. Власні імена різних видів у різному ступені включаються в 
соціальне поле [2, с. 15]. 

Спостереження німецького одномаста Д. Хартманна відносяться до 
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сфери антропонімних звертань в малій групі. Аналіз спостережень показує, 
що форма звертань залежить від соціальних взаємин, від характеру 
відносин між учасниками комунікації. Соціально рівні комуні канти мають 
симетричні відносини. 

Одним з висновків Д. Хартманна стало те, що для позначення 
статусно вищої особи, керівника часто використовують прізвиська  
[6, с. 54–67]. Учасники комунікації змушені робити вибір між декількома 
альтернативами щоразу, коли хочуть звернутися до людини або згадати її.  

Індивід, при комунікації з іншим індивідом, включається в систему 
соціальних відносин і тому змушений вибудовувати свою діяльність за 
правилами цих відносин. Специфічне відображення мови в тій або іншій 
соціальній сфері знаходить свій прояв у професійних та соціально-
групових субмовах (соціолектах) [1, с. 56]. Комунікативні потреби 
відповідних груп людей, об’єднаних спільними інтересами (професією, 
дозвіллям, навчанням, захопленнями), обслуговує соціолект як сукупність 
мовних особливостей, властивих якій-небудь соціальній групі всередині 
тієї або іншої підсистеми національної мови, а також як засіб спілкування 
колективу, об’єднаного соціально або професійно [3, с. 39]. Соціолекти 
сучасної німецької мови відзначено особливостями і територіально-
соціальною локалізованістю її вживання, тобто соціальністю форми 
мовлення [4, с. 271]. 

У сфері неофіційної комунікації, яка займає значне місце в 
повсякденному житті індивідуума, більшу роль грають неофіційні форми 
імен та прізвиська. Їх використання визначається такими критеріями, як 
рівень освіченості, ступінь володіння мовою, віком, гендерними 
особливостями, відкритістю/замкнутістю колективу тощо.  

Індивідуальні прізвиська є соціальними, навіть більшою мірою, ніж 
інші розряди онімів. Соціальність прізвиськ проявляється подвійно: з 
одного боку, у сфері побуту, тому що неофіційні антропонімічні номінації 
вживають практично у всіх сферах суспільства; з іншого боку, у 
маніфестації соціальної інформації. Соціальна інформація, яку містять 
власні імена релевантна у двох напрямках: з одного боку, вибір форми 
власного імені відображає культурну традицію мовного колективу, з 
іншого боку, виявляє ставлення до адресата, а також характеризує 
взаємини між учасниками мовного акту.  

Інформація в соціальному плані може імплікувати наступне: 
1) вказувати на статус іменованого в колективі; 2) вказувати на його 
професію, сферу діяльності та професійні якості; 3) визначати ієрархічні 
відносини комунікантів у тому замкнутому середовищі, де вони 
спілкуються; 4) давати відомості про майнове положення іменованого; 
5) характеризувати і номінанта, і номіната, визначаючи їх особистісні 
відносини [3, с. 40–41]. 

Неофіційні антропоніми супроводжують соціалізацію людини в різні 
періоди її життя. Вони характеризуються соціальною детермінованістю 
різної якості (соціально-історичною, професійно-корпоративною, віковою і 
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гендерною маркованістю). З точки зору соціолінгвістики виділяють 
соціально-розпізнавальну функцію субстандартних найменувань. 

У німецькій антропоніміці існують різні підходи до градації 
прізвиськ. Функціонально-семантичні характеристики прізвиськ 
реалізуються у використанні термінів, що передають додаткові відтінки, 
експресивні конотації слова: пестливі імена (Kosenamen), дразливі 
(Necknamen), жартівливі (Scherznamen), з легкою негативною конотацією 
(Ulknamen, Spitznamen), з досить сильним негативним значенням 
(Stichelnamen, Spottnamen), з яскраво вираженим пейоративним значенням 
(Scheltnamen, Schimpfnamen, Ekelnamen, Schmeichelnamen) [5, с. 30]. 
Т. А. Буркова розрізняє стосовно німецьких прізвиськ: формально 
вмотивовані антропонімічні номінації та формально вмотивовані 
антропонімічні номінації (переважно відапелятивні оніми), що 
утворюються лексико-семантичним, лексико-морфологічним або лексико-
синтаксичним способом [1, с. 151]. 

Таким чином, в нашому дослідженні ми використовуємо, з одного 
боку, віковий критерій (тобто розглядаємо прізвиська дітей, підлітків і 
молоді, дорослих з точки зору вікових особливостей); з іншого боку, 
ознаку вмотивованості неофіційних найменувань у професійній (освітній) 
сфері вживання. В подальшому нами будуть зреалізовані існуючі підходи 
до класифікації неофіційних антропонімічних номінацій, які базуються на 
тому, що прізвиська як специфічні оніми можуть групуватися за різними 
критеріями: віковим, функціональним, мотиваційним: за зовнішністю, рисам 
характеру або особливостям поведінки, вимови чи мовного поводження та ін. 
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