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НОМІНАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)

У статті здійснено спробу розглянути найбільш продуктивні способи  
та засоби творення для номінації професій, які з’явилися в українській та  
польській  мовах  впродовж  останніх  років  і  ще  не  зафіксовані  в  
лексикографічних працях. Аналіз характерних для зазначеного шару лексики  
номінативних  тенденцій  на  матеріалі  двох  слов’янських  мов  дозволить  
окреслити  пануючі  в  сучасному  інформаційному  суспільстві  стратегії  
номінації осіб за професією.

Ключові слова: назви  осіб  за  професією,  словотвірний  тип,  
словотвірний спосіб, українська мова, польська мова

Актуальність  нашого  дослідження  зумовлена  тим,  що  в  сучасній 
лінгвістиці  на  перший  план  вийшли  проблеми,  які  стосуються 
співвідношення  мови  і  людини,  її  свідомості,  видів  діяльності.  Важливою 
стає позиція людини у сучасному інформаційному світі передусім як фахівця, 
спеціаліста,  робітника.  Встановлення  сучасних  тенденцій  у  номінативних 
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стратегіях  лексичного  масиву  на  позначення  осіб  за  професією є  одним з 
нагальних завдань мовознавства, оскільки цей пласт є одним із стрижневих, 
центральних в житті людини як соціальної істоти, яка реалізує свої життєві 
плани і свою суть через професійну діяльність. 

Вплив позамовних чинників, інформаційної картини світу на динаміку 
слов’янських мов, зокрема української та польської, виявився в ускладненні 
лексики,  що  позначає  професії.  Зокрема,  розширення  міжнародного 
співробітництва  Польщі  після  її  вступу  в  2004  р.  до  складу  Євросоюзу 
спричинили видозміну суспільно-економічних відносин, у яких провідними 
стали  глобалізаційні  процеси.  У  зв’язку  з  глобалізацією  з’явились  нові 
професійні галузі, наприклад, у мистецтві (sztuka audiowizualna, site-specific), 
праві  (prawo  prywatne  międzynarodowe,  prawo  nowych  technologii  oraz  
własności intelektualnej),  медицині (medycyna nuklearna,  chirurgia plastyczna,  
medycyna regeneracyjna),  мас-медіа,  а  разом  з  тим  виникла  необхідність  у 
номінації  нових  професій.  Це  стало  причиною  появи  неологізмів,  що 
диференціюють  професійно-агентивні  назви,  наприклад:  укр.  редактор  і  
адміністратор  web-сайту,  наклеювач  постерів,  пол.  dziennikarz  serwisu 
internetowego, nauczyciel biznesu, fachowiec od coachingu, testerz gier, wedding  
planner (журналіст  веб-сайтів,  вчитель  бізнесу,  фахівець  з  коучингу, 
тестувальник  ігор,  весільний  планувальник) тощо.  Варто  підкреслити,  що 
найновіший польський «Класифікатор професій і спеціальностей для потреб 
ринку праці» містить 2366 назв, тоді як ««Класифікатор» 2010 року налічував 
лише 1770 номінацій осіб за професією, тобто за два роки виникло майже 600 
найменувань [2;5;6]. 

 Зазначимо, що під професією розуміємо конкретну діяльність людини, 
що  визнається  головною,  вимагає  спеціальної  підготовки,  є  основним 
джерелом прибутку. Натомість під номінацією розуміємо процес утворення та 
функціонування  мовних  одиниць,  які  використовуються  для  називання  й 
виокремлення окремих фрагментів дійсності, формування відповідних понять 
про  них.  Щоб  відповісти  на  питання  про  те,  як  створюється  нове  слово, 
необхідно звернутися до теорії номінації.

 Ономасіологічні  проблеми  привертали  увагу  багатьох  дослідників. 
Насамперед згадаємо представників празької школи – В. Матезіуса, Б. Трнку, 
Б. Гавранка, М. Трубецького, Р. Якобсона,таких класиків лінгвістичної науки, 
як С. Карцевського, О.О. Потебню,  німецьких мовознавців  Л. Вейсгербера, 
Ф. Дорнзайфа. У ХХ ст. ономасіологічний напрям розвивали Н.Д. Арутюнова, 
В.Г. Гак, Т. ван Дейк, Р. Барт, В.М. Телія, у тому числі польські лінгвісти – 
З. Штібер, С. Шобер, Є. Курилович, В. Дорошевський. Формуванню неології 
сприяли,  окрім  названих  науковців,  І.О.  Бодуен  де  Куртене, 
М.М. Покровський,  Л.В.  Щерба.  З  другої  половини  ХХ  ст.  номінативний 
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аспект  дослідження  був  у  центрі  уваги  праць  В.В.  Жайворонка, 
О.С. Кубрякової,  А.К.  Смольської,  О.О.  Селіванової,  польських дослідників 
Я. Пузиніної, Р. Ґжегорчикової, Х. Ядацької, С. Гайди, Б. Креї, Т. Смулкової та 
інших [7; 9; 10]. 

 Звернімося  до  аналізу  новітніх  номінацій  професій  в  українській  та 
польській  мовах.  Почнемо  з  розгляду  морфологічних  способів  творення 
неологізмів на позначення назв професій. У польській мові виділяємо тут 3 
основних словотвірних типи (словотвірний тип, далі СТ, розуміємо як спільне 
частиномовне  значення,  один  і  той  самий  формант  і  те  саме  словотвірне 
значення), в українській – лише 2 (СТ із суфіксом -ник- та СТ із суфіксом 
-ист-). 

1). СТ із суфіксом -arz:
bieliźniarz (швець білизни) – від  bieliźniarstwo «професія, що полягає у 

шитті  одягу»; kołdrzarz (майстер  ковдр)  –  утворено  від  фемінної  назви 
kołdrzarka «жінка, яка професійно тче чи ремонтує ковдри»; fajkarz (майстер з 
виготовлення  трубок)  –  від  fajka «пристрій  для  куріння  тютюну»;  gięciarz 
drewna (робітник, що займається згинанням деревини);  jeliciarz (його робота 
полягає  на  обробленні  кишок)  –  від  jelito (кишечник)  «найдовша  частина 
травного тракту, що у хребетних тварин і людини простягається від шлунка 
до  ануса,  тут  відбувається  травлення,  всмоктування  їжі  та  формування 
калових  мас»;  liczarz (працівник,  що  займається  підрахунком  грошей); 
łubiankarz (продукує луб’янки) – від łubianka «прямокутний, відкритий кошик 
для  фруктів»;  takielarz (моряк,  що  відповідає  за  такелаж)  –  від  takielunek 
«такелаж  і  вітрила  судна»;  topiarz fryty (займається  сплавом  керамічної 
глазурі); zrywkarz (витягає деревину з ярів та боліт) [5;6;11].

2). СТ із суфіксом -acz:
docieracz polerowacz (робітник, що займається поліруванням); kodowacz 

(шифрувальник  інформації);  lagowacz (працівник,  що  накладає  одяг); 
mygłowacz (різновид лісничого) – від mygła «купа очищених стовбурів дерев»; 
rozbieracz-wykrawacz (працівник м'ясного відділу); trawiacz (працівник одного 
з відділів друкарні) [5;6;11]. 

3). СТ із суфіксом -ник- / -nik: 
укр.  асфальтобетонник (робітник,  який  виконує  обладнання  доріг  з 

асфальтобетону),  камеронник (обслуговує  водовідливні  установки 
метрополітену  та  забезпечує  їх  безперебійну  роботу);  пол.  аrkadownik 
(різновид  архітектора)  –  від  arkada «дуга,  що  підтримується  двома 
колонами»;  moletownik (різновид гравера по металу) –  moletować «вибивати 
декоративні візерунки на металі (в основному на сріблі і бронзі)»;  pozłotnik 
(позолочувальник)  –  від  pozłota (позолота)  «золотий  прошарок,  яким 
вкривають інший, менш дорогий матеріал» [2;5;11]. 
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 Менш  продуктивним  для  творення  неологізмів  назв  професій  у 
польській мові, але продуктивним для українських агентивів виступає суфікс 
-ист-  /  -ista/-уsta:  укр.  арборист  (деревознавець,  фахівець  з  догляду  за 
зеленими  насадженнями),  купажист (співробітник,  який  відповідає  за 
змішування  вихідних  продуктів  у  певній  пропорції  для  отримання 
найкращого смаку),  карвінгіст (займається фігурним вирізанням по овочах і 
фруктах); пол. eguterzysta (різновид слюсара), fotosista (різновид фотогра-фа), 
optometrysta (різновид офтальмолога). Серед непродуктивних суфіксів також 
відзначимо характерні для польської мови -er, -ciel, -k: giloszer (виконує лінії, 
знаки  і  мікронаписи  на  банкнотах),  stereotyper (характеризатор);  сzyściciel 
(чистильник, напр. фасадів будівель –  elewacji  budowlanych) – в словниках 
фіксується  тільки  розмовне значення  «людина,  яка  займається  чищенням 
чогось»;  ortoptystka (різновид  опікунки)  [2;5;11].  Варто  також  відмітити 
поодинокі  випадки  словоскладання:  укр. дизайнер-візуалізатор (працює  у 
сфері  архітектури  та  інтер'єрного  дизайну),  альянс-менеджер (менеджер, 
який є сполучною ланкою між компанією і постачальниками з усіх загальних 
та спеціальних питань), автомийник (співробітник автомийки, безпосередньо 
зайнятий миттям машин), лицювальник-плиточник (облицьовує плиткою стіни 
будинків, опори мостів і т.п., а також внутрішні приміщення) [2].

 Перейдемо  тепер  до  неморфологічних  способів  творення.  Цікавим 
видається СТ, утворений шляхом субстантивації. До цього типу зараховуємо 
такі  польські  номінації  професій:  cechowniczy (різновид  техніка)  –  пор. 
cechownik «прилад в автоматичних телефонних лініях»;  stokażowy (різновид 
оператора),  uliczny (синонім  професіоніму  zmywacz szyb samochodowych) 
[5;6;11].

 Розглядаючи аспект формування новітніх назв осіб за професією, треба 
також  відзначити  полікомпонентні  словосполучення,  тобто  стійкі 
лексикалізовані  словосполучення  і  синтаксичні  конструкції,  еквівалентні 
слову, утворення яких характерне для термінологічної номінації. Вони мають 
проміжний статус, так як за власне мовними характеристиками належать до 
синтаксичної  номінації,  а  за  об’єктом  позначення  –  до  лексичної  та 
словотвірної  номінації  [1,  19-20].  Полікомпонентні  словосполучення 
деталізують назви професій, утворюючи номени:

укр.  торговий  представник,  працівник  кафе швидкого  обслуговування  
(зайнятий у системі швидкого харчування, готує та продає відносно прості 
страви  без  претензії  на  висококласне  індивідуальне  обслуговування  й 
виняткову  якість),  обвалювальник  м'яса (працює  на  м'ясопереробних 
підприємствах, проводить так зване обвалювання туш і частин туш худоби 
всіх  видів,  тобто відділення м'яса від  кісток),  інженер-технолог  харчового 
виробництва (здійснює  контроль  дотримання  послідовності  й  якості 
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операцій,  що  складають  процес  приготування  продуктів),  технолог 
електронних  мультимедійних  видань (виконує  технологічні  операції  зі 
створення електронних мультимедійних видань),  спеціаліст з додрукарської  
підготовки (професійний працівник, який може створити електронний макет і 
підготувати файл макета до друку на виробництві), PR-менеджер (спеціаліст 
зі  зв’язків  з  громадськістю),  спеціаліст  системи  менеджменту  якості 
(працює  на  імідж  і  конкурентоспроможність  компанії),  інженер  з  R&D 
(проводить  дослідження  та  підвищення  ефективності  досліджень  у 
відповідній галузі прикладних наук),  спеціаліст з інформаційних технологій  
(тобто  досвідчений  програміст),  менеджер  у  сфері  інтелектуальної  
власності (фахівець,  який  володіє  сучасними  технологіями  управління 
винятковими правами на результати інтелектуальної діяльності), спеціаліст з 
бронювання квитків  (здійснює підбір оптимального маршруту подорожі для 
клієнта),  антикризовий  керуючий (менеджер  високого  класу,  який  може 
провести  аналіз  бізнесу,  виявити  слабкі  та  сильні  місця  і  виробити  низку 
заходів,  що дозволяють власнику вийти з кризи з мінімальними втратами), 
черговий  по  поверху  готелю  (в  обов'язки  чергового  по  поверху  входить 
контроль  за  дотриманням  правил  внутрішнього  розпорядку  на  своєму 
поверсі),  .лаборант  ультразвукової  техніки,  спеціаліст  візового  центру, 
майстер  шиномонтажної  майстерні (спеціаліст,  що  здійснює  прийом  і 
видачу  шин,  коліс,  камер,  дисків  і  т.ін.,  діагностує  дефекти  шин  і  коліс, 
вибирає  способи  їх  усунення,  оглядає  та  визначає  придатність  покришок, 
камер,  дисків  для  подальшої  експлуатації),  юстирувальник  деталей  та 
приладів (фахівець  з  перевірки  точності  показників  механічних, 
радіотехнічних, електронних аналізаторів і встановлення їх працездатності); 
пол. broker edukacyjny (освітній брокер),  dostawca potraw (постачальник їжі), 
egzaminator on-line (екзаменатор он-лайн), maszynista maszyn fleksograficznych 
(машиніст флексографічного друку), maszynista maszyn offsetowych (машиніст 
офсетного друку), operator pergaminiarki (працівник при виробленні паперу), 
parzelniczy drewna (працівник при обробці деревини),  stermotorzysta żeglugi 
śródlądowej (моторист судноплавства),  agent klarujący (чистильник),  zmywacz 
okien,  або  czyściciel szyb (той,  хто  вимиває  вікна),  zmywacz szyb 
samochodowych (миє автомобільні шиби) [2-6;8;11]. 

 У  групі  назв  осіб  за  професією  завжди  було  багато  запозичень, 
найчисленніша  ж  їх  група  –  це  варваризми  з  англійської  мови:  укр. 
супервайзер –  від  supervisor  (наглядач),  копірайтер  –  від  copywriter 
(спеціаліст, який працює у сфері авторських прав та рекламної діяльності), 
мерчендайзер  (працівник,  що  займається  просуванням  продукту  від 
виробника до споживача за допомогою належного оформлення торгових залів 
і  найбільш  раціонального  розміщення  товару)  –  від  merchandiser, 
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іміджмейкер  (спеціаліст  зі  створення  іміджу)  –  від  image  maker, 
пейджмейкер (фахівець-художник,  який  працює  у  видавництвах  або 
рекламному  бізнесі  та  трансформує  рекламні  ідеї  в  привабливі 
повідомлення),  локейшн-менеджер  (займається  пошуком  та  підготовкою 
місць для зйомки фільму або телепередачі), грінкіпер (фахівець зі спортивних 
газонів)  –  від  greenkeeper,  піццмейкер (майстер з  приготування піци) –  від 
pizza  maker  [2;3].  Щоправда,  з’являються  відповідники  англіцизмів 
найновіших професійно-агентивних номінацій:

укр.  керівник групи розробок (team leader,  є особою, яка відповідає за 
якісне  та  своєчасне  виконання  комплексів  задач  у  проектах  розробки 
інформаційно-програмних  систем,  заснованих  на  застосуванні  сучасних 
технологій.); пол. analityk trendów rynkowych (cool hunter, аналітик тенденцій 
ринку),  broker informacji (researcher,  брокер інформації),  ekspozytor towarów 
(merchandiser,  експозитор товарів),  projektant stron internetowych (webmaster, 
веб-дизайнер),  promotor marki (trendsetter,  промотор  бренду),  specjalista 
zarządzania ryzykiem (underwriter, спеціаліст управління ризиком), sprzedawca 
obwoźny z samochodu (vanseller,  продавець  автомобілів),  tajemniczy klient 
(mystery  shopper,  таємний  покупець),  dyrektor artystyczny (Art  Director, 
артистичний директор), opiekun marki, або menedżer ds.marki (Brand Manager, 
«опікун  марки»),  kierownik oddziału /  kierownik oddziału regionalnego /  
kierownik sekcji (Business unit manager (BUmanager), керівник відділу), główny 
księgowy (Chief Accountant, головний бухгалтер) і т.д. [2;8]. Зустрічаємо серед 
неологізмів професіонімів також галіцизм сомельє / sommelier (знавець вин) і 
запозичену  з  німецької  мови  до  польської  назву  sztauer-trymer (працівник 
порту). 

 Таким  чином,  ми  розглянули  деякі  питання  формального  аспекту 
творення  назв  осіб  за  професією  в  українській  та  польській  мовах  ХХІ 
століття,  з’ясували,  що  у  польській  мові  серед  морфологічних  способів 
творення досліджуваних назв використовується тільки суфіксальний, тоді як в 
українській – також словоскладання,  та  виділили основні  словотвірні  типи 
неологізмів професіонімів: -arz, -acz і -nik –  у польській та  -ник-,  -ист- –  в 
українській мові. Однак аналіз на матеріалі двох слов’янських мов показав, 
що в  них  саме  стійкі  словосполучення  та  запозичення  активно номінують 
осіб за належністю до тої чи іншої професії, що дозволяє ствердити, що такий 
спосіб творення є спеціалізованим і буде тенденційним в ХХІ столітті. 

 Для  номінацій  професій  загалом  характерна  ціла  низка  динамічних 
тенденцій,  головна  з  яких  полягає  у  неологізації  лексичного  шару.  Для 
суспільства, мови як знаряддя спілкування, професія та спеціальність стають 
головними  показниками  базових  рис  статусу  людини,  формують  її 
особистість  як  члена  соціуму,  впливають  на  вибір  цінностей,  поведінку  і 
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стиль життя. Саме тому відбір адекватного найменування у процесі номінації 
є актуальним для кожної мови.
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В статье предпринята попытка рассмотреть наиболее продуктивные  
способы и средства словообразования  для  номинации профессий,  которые  
появились в украинском и польском языках в течение последних лет и еще не  
зафиксированы  в  лексикографических  трудах.  Анализ  характерных  для  
указанного  слоя  лексики  номинативных  тенденций  на  материале  двух  
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славянских  языков  позволит  определить  господствующие  в  современном  
информационном обществе стратегии номинации лиц по профессии.

Ключевые  слова: названия  лиц  по  профессии,  словообразовательный 
тип, словообразовательный способ, украинский язык, польский язык

The article attempts to review the most productive methods and means of  
derivation for the nomination of professions, which appeared in the Ukrainian and  
Polish  during  recent  years  and  is  not  yet  fixed  in  the  lexicographical  works.  
Analysis of the characteristic for the layer vocabulary the nominative trends on the  
material  of  the  two  Slavic  languages  will  determine  prevailing  in  modern  
information society  strategies  of  the  nomination of  the  names of  persons  on a  
profession.

Key  words: the  names  of  persons  on  a  profession, derivational  type,  
derivational methods of creation, Ukrainian language, Polish language 
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APPLICATIONS OF CUMMUNICATIVE CONTROL SYSTEMS 
IN 21ST CENTURY

Author  explains  that  the  control  systems  are  an  integral  part  of  modern  
society with numerous application all around us.

Key  words: control  systems,  navigation  functions  and  control  system 
engineering

Today  control  systems  find  widespread  application  in  the  guidance, 
navigation, and control of missiles and spacecraft, as well as planes and ships at 
sea. For example modern ships use a combination of electrical,  mechanical and 
hydraulic components to develop rudder commands in response to desired heading 
commands. the rudder commands, in turn ,result in a rudder angle that steers the 
ship.

We find control systems throughout the process control industry, regulating 
liquid levels in the tanks, chemicals, concentration in vats, as well as the thickness 
of fabricated material .For example, consider a thickness control system for a steel 
plate finishing mill, steel enters the finishing mills and passes through rollers. In 
the finishing mill,X rays ,measure the actual thickness and compare it to the desired 
thinkness. Any difference is adjusted by a screw-down position control that change 
the roll  gap at  the rollers through which still  passes.  This change in roll  gapes 
regulates the thickness.

Modern developments have seen widespread use of the digital computers as 
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