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Шановні Колеги!
Науково-дослідний центр інноваційних технологій має честь 

представити науково-методичне видання «НАУКОВИЙ ВІСНИК 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 1 (11) 2016 та запрошує до 
співпраці всіх, хто зацікавлений у розміщенні своїх матеріалів на 
сторінках нашого видання.

За час існування Вісник став місцем дискусій, обміну досвідом, 
подання власних спостережень і наукових розробок. Сьогодні це -  
науково-методичне видання, яке поєднує різні напрямки теоретичної та 

прикладної фундаментальної науки, експериментальні дослідження та висвітлення 
передових наукових напрямків, думок і шкіл, лекцій та практичного досвіду.

У нашому Віснику присутній демократичний дух і стиль, друкуються відомі науковці, 
визнані практики. Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн. 
Виходить чотири рази на рік. Мова видання -  українська і російська.

Матеріали, що пропонуються до друку, мають відповідати вимогам до професійних 
видань, які містяться у постанові президії Вищої атестаційної комісії України № 7-0 5/1 від 
15.01.2003.

Весь наклад видання надходить у науково-дослідні, освітні та культурно-просвітницькі 
установи, бібліотеки, котрі висловили зацікавленість в отриманні Вісника.

Редакційна колегія виражає впевненість, що Ви і надалі будете підтримувати Вісник 
шляхом публікації у ньому Ваших наукових статей.

Бажаємо Вам і Вашим родинам щастя, миру, міцного здоров’я, реалізації творчих планів 
і задумів.

З повагою,
головний редактор В. С. Рижиков

********************************************************************************
Уважаемые Коллеги!
Научно-исследовательский центр инновационных технологий имеет честь представить 

научно-методическое издание «НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 1 (11) 2016 и приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в 
размещении своих материалов на страницах нашего издания.

За время своего существования Вестник стал местом дискуссий, обмена опытом, 
представления собственных наблюдений и научных разработок.

Сегодня это - научно-методическое издание, которое объединяет различные направления 
теоретической и прикладной фундаментальной науки, экспериментальные исследования и 
освещения передовых научных направлений, мыслей и школ, лекций и практического опыта.

В нашем Вестнике присутствуют демократический дух и стиль, печатаются известные 
ученые, признанные практики. Издание предоставляет место для публикации исследователям из 
Украины и других стран. Выходит четыре раза в год. Язык издания - украинский и русский.

Материалы, предлагаемые к печати, должны соответствовать требованиям к 
профессиональным изданий, которые содержатся в постановлении президиума Высшей 
аттестационной комиссии Украины № 70 5/1 от 15.01.2003.

Весь тираж издания поступает в Научно-исследовательские, образовательные и 
культурно-просветительские учреждения, библиотеки, которые выразили 
заинтересованность в получении Вестника.

Редакционная коллегия выражает уверенность, что Вы и в дальнейшем будете 
поддерживать Вестник путем публикации в нем Ваших научных статей.

Желаем Вам и Вашим семьям счастья, мира, крепкого здоровья, реализации творческих 
планов и замыслов.

С уважением,
главный редактор B.C. Рыжиков
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ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

УДК 811.511.141

ФОНЕТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАКАРПАТСЬКИХ УГОРСЬКИХ ГОВОРАХ1

В. В. Газда і

Запозичення з української та російської мов наявні в усіх сферах 

функціонування угорської мови на Закарпатті. Однак, ми майже не маємо 

інформації про варіативність форм деяких запозичень, паралельні запозичення 

слів з російської та української мов та причини їх проникнення до мови- 

реципієнта. У роботі розглядаються фонетичні модифікації східнослов'янських 

лексичних елементів в угорських говорах Закарпаття.

Ключові слова: угорські діалекти Закарпаття, східнослов'янські 

лексичні елементи, фонетичні модифікації

В. В. Газдаг

Фонетические модификации восточнославянских лексических 

элементов в венгерских говорах Закарпатья

Заимствования из украинского и русского языков имеющиеся во всех 

сферах функционирования венгерского языка на Закарпатье. Но у нас почти нет 

информации о вариативности форм некоторых заимствований, о параллелях 

заимствования слов из русского и украинского языков и причины их 

проникновения в язык-реципиент. В работе рассматриваются фонетические 

модификации восточнославянских лексических элементов в венгерских говорах 
Закарпатья.

1 „ '  S u p p o r t e d  BY t h e  UNKP-17-3 N e w  N a t i o n a l  E x c e l l e n c e  P r o g r a m  o f  t h e  
M i n i s t r y  o f  H u m a n  C a p a c i t ie s "
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Ключевые слова: венгерские говоры Закарпатья, восточнославянские 

Я  лексические элементы, фонетические модификации

Vilmos Gazdag

Phonetic modification of the Eastern Slavic Loanwords of the 

Transcarpathian Hungarian Dialects

Borrowings from the Ukrainian and Russian languages are available in all 

spheres of functioning of the Hungarian language in Transcarpathia. Almost we do 

not have information on the variability of the forms o f some borrowings, on the 

parallels among the borrowed words from the Russian and Ukrainian languages and 

the reasons for their penetration into the recipient language. The article deals with the 

phonetic modifications of the East Slavic lexical elements in the Hungarian dialects 

of T ranscarpathia.

Key words: Hungarian dialects of Transcarpathia, Eastern Slavic loanwords, 

phonetic variations

Вступ

З політичних причин та через брак інституційного фону дослідження говорів на 

закордонних територіях, відповідно і закарпатських угорських говорів, 

розпочалися доволі пізно [6, 19-20].

Попри те, що за останні десятиліття місцевим та угорським мовознавцям 

вдалося досягнути значних результатів у цій галузі, на сьогодні в сфері 

використання варіантів мови та в галузі діалектології все ще є численні явища, про 

які мало знаємо. Сюди можна віднести проведення картографічних досліджень, 

що стосуються використання запозичених слів.

До цього часу такого роду дослідження ще не проводилися на Закарпатті. 

Кандидатська дисертація Іштвана Ковтюка 1974 року, що з’явилася у друці у 2007 

році [8], -  єдина наукова праця, яка монографічно намагається дослідити
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українські запозичені слова певної місцевості, а саме ужанської говірки угорської 

мови, однак подані у монографії словесні дані не були картографовані.

Мовне становище закарпатських угорців

Закарпатські угорські говори ще до набуття чинності Тріанонсього 

мирного договору слугували кордонами угорської мовної території, де 

проживали кілька народів та перебували у повсякденних зв’язках. Ці народи 

мали вплив один на одного, як на культурному, так і мовному рівні. Відтак, 

двомовність на Закарпатті стала поширеним явищем. У той же час до першої 

половини XX століття білінгвізм був характерним не для місцевих угорців, а 

для жителів інших національностей [11, 89; 5, 129-130]. Однак, як наслідок 

Тріанонського мирного договору, у новій національній державі представники 

угорської національності стали національною меншиною [ 1, 12], разом з цим 

мова, якою послуговувалися на прикордонній угорській мовній території, стала 

говіркою, тобто з погляду Угорщини арена інтенсивних угорських мовних 

зв’язків опинилася за межами країни [13, 25]. Угорська мова, втративши на 

місцевому рівні свій колишній статус, стала другорядною мовою стосовно 

державної мови, що, попри втрати престижності, призвело до значного 

посилення впливу другорядної мови, а також до того, що місцеві варіанти 

угорської мови відокремилися від корінних [9, 6]. У той же час на більшості 

територій закордонна, так звана корінна угорська спільнота на регіональному 

рівні вважалася національною більшістю, тож, на деяких територіях Закарпаття 

теж діяв такий розподіл [7, 183]. Саме цьому і завдячується, що закордонним 

угорським меншинам вдалося зберегти домінантність рідної мови навіть тоді, 

коли «процеси, що відбуваються у діаспорі, зростаюча частка змішаних сімей, 

суспільний престиж рідної мови, перепони у її використанні на правовому та 

комунікативному рівнях день у день знижують коло використання рідної мови» 
[12, 118].

У випадку угорців Закарпаття йдеться про корінну та впроваджену 

двомовність нацменшини. Тобто громада стала нацменшиною не внаслідок
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зміни території, а з політичних причин, її члени з державною мовою 

зустрічаються вперше лише в школі [3, 41], а їх перша мова (угорська) має 

статус другорядної стосовно державної (української) мови [6, 198]. Крім цього, 

переважна більшість угорців Закарпаття вважає себе двомовним з домінантним 

використанням угорської мови, тобто у приватній сфері ця група осіб 

послуговується майже виключно угорською мовою, а послуговування мовою на 

формальних аренах здійснюється згідно державного регулювання та рівнем 

володіння мовою особи.

Фонетичні зміни

Дослідження фонетичних змін запозичених слів також важливий сегмент 

контактної лінгвістики. Дослідження фонетичних процесів має особливу 

значимість тоді, коли йдеться про контактування мов, що відносяться до різних 

мовних сімей та не мають спільних рис, а також тоді, коли внаслідок цих 

контактів хочемо згадати про укорінені запозичені слова. Сюди відносяться 

українсько/російсько-угорські міжмовні контакти.

Система голосних угорської мови строкатіша за систему українського 

вокалізму. Стандартизована угорська фонологічна система налічує 14 голосних 

звуків: а, а, е, е, і, і, о, д, д, о, и, й, й, й. До системи українського вокалізму 

входить 6 фонем: а, о, у, е, и, і. В угорській мові 25, в українській -  32 

приголосних звуків. Більшість угорських приголосних звуків має український 

відповідник [2, 144].

Відмінності у фонетичній системі слов’янських та угорської мов 

призводять до того, що у запозичених у слов’янських мовах гунгаризмів у 

процесі адаптації до фонетичної системи мови-реціпієнта, відбуваються 

фонетичні зміни.

Іштван Ковтюк, досліджуючи фонетичні зміни запозичених з української 

мови слів ужанською говіркою угорської мови, стосовно голосних звуків 

зауважує, що у запозичених з української мови словах можуть зустрічатися довгі
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голосні звуки угорської мови, а в деяких випадках звуки могли навіть перейти в 

розряд дифтонгів. Відтак, українські звуки а, о, у, е, и, і відповідають угорським 

а а (-#); о (~6) ~а ~ д 2; и (~й); е (~е); і (~і); і (~і). Що стосується приголосних, то 

лише м’які приголосні української мови д т н ’ мають угорські відповідники -  

Ру, пу, тож решта м ’яких звуків української мови замінюються твердими 

угорськими відповідниками [8, 99- 111].

Едіт Борбей, досліджуючи фонетичні явища акронімів, описаний вище 

факт доповнює наступними фонотечними явищами: 1. кінцевий російській о в 

угорській вимові подовжується (га/опд, ягіїрб), а вимова кінцевого російського 

а -  скорочується (Ьегрека, гскіа). 2. російський задньоязиковий х відповідає 

угорському звукосполученню с/г {(Іеггиїгігаск, Іесію.чгтоіг); запобігти 

нагромадженню приголосних звуків у слові допомагає процес випадання, 

уподібнення, одзвінчення, афіксації та палаталізації звуків [4, 114-115].

Предмет та діапазон дослідження

У процесі дослідження, що реалізувалося за підтримки Програми 

нових національних корифеїв, враховуючи чисельність населення, 

запропонували трьом віковим категоріям (людям віком 18-40 років; 40-60 років 

та за 60 років), усього 342 особам, заповнити анкету, у якій респонденти 

висловили своє ставлення до використання запозичених слів. Дослідження 

проводилося у формі анкетування згідно традицій угорської діалектології. 

Наша мета -  дізнатися, як люди розуміють значення запозичених слів, зібрані 

під час попередньо проведених досліджень у сфері використання народної, 

професійної мови та мови ЗМІ, а також під час аналізу художньої літератури. 

Респонденти повинні були відповісти на запитання різного типу: дати 

визначення поняттю, розпізнати картинку, пояснити значення наведених слів- 

запозичень. Крім цього, в опитаних була можливість доповнити анкету тими 

словами, яких містилося в анкеті, однак відомі їм та використовуються ними, а 

також слов’янські неологізми, які укорінилися внаслідок воєнного конфлікту на
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сході України, та слова, які знову відроджуються. Крім запитань відкритої 

форми, анкета містила запитання щодо знання та послугогування запозиченими 

словами.

Про фонетичні зміни у запозичених зі східнослов’янських мов 

словах закарпатських говорів угорської мови

У випадку запозичених слів, отриманих під час проведення 

анкетування, згадані вище фонетичні особливості, що відбуваються у словах- 

запозиченнях, є цілком обумовленими. У подальшій частині роботи маємо на 

меті представити фонетичні зміни деяких запозичень, які відбуваються внаслідок 

асимілятивних процесів в угорській мові, доводячи це відповідними прикладами. 

Спочатку розглянемо зміни голосних звуків.

У зафіксованих запозичених словах слов’янський нелабіальний звук 

низького піднесення а змінюється на довгий нелабіальний звук низького 

піднесення á та на лабіальний звук низького піднесення ряду а. Наприклад: чай

< csáj; чайник < csaj пік; кочегар < kocsegár.a також калим < kálim; каністра < 

kanisztra, або в одному слові обидві літери: капельница < kápelynica; рада < 

ráda. У деяких випадках звук а може змінитися на лабіальний звук середнього 

піднесення о, напр.: рассрочка < roszrocska; бардачок < bordacsok. Наприкінці 

слова на її місці може зустрічатися звук і, що характерно для множини: банка < 

bánki, пачка < pácski.

У словах-запозиченнях на місці лабіального звука середнього піднесення о 

зазвичай вживається його угорський відповідник, напр.: борщ < borscs; чиновник

< csinovnyik; додаток < dodátok; але зустрічається також його подовжений 

відповідник -  о: кадро < kádró; столб < sztólba; або їх комбінація: економія < 

ekonómia. Трапляються випадки, коли на місці о використовується лабіальний 

звук низького піднесення а: бокал < bakái; хомут < hamut.

У більшості випадків на місці лабіального звука високого піднесення у  (и) 

стоїть його угорський відповідник: бамбула < bambula; бутьтка < butilka;
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депутат < deputát. Але зустрічається також його подовжений відповідник: 

квадратура < kvadratúra; прокуратура < prokuratúra; регистратура < 

regisztratúra. На місці у  (и) може стояти і звук о: чугун < csuhon. Замість 

нелабіального звука е середнього ряду здебільшого вживається угорський 

нелабіальний звук низького піднесення е, напр.: безпека < bezpeka; черчение < 

csercsenyie; перевал < perevál; рідше на його місці зустрічається угорський 

подовжений відповідник: система < szisztéma; купе < kupé. Якщо у мові- 

першоджерелі звук е стоїть перед звуком й, то в угорський мові на його місці 

вживається звук є, напр.: грейдер < gréder; волейбол < voléjbálozni.

На місці нелабіальних звуків середнього піднесення и та високого 

піднесення і трапляється угорський нелабіальний звук високого піднесення і. 

Напр., варто відзначити, що у більшості випадків українська та російська форма 

цього звука має відмінність: укр. автобіографія та рос. автобиография. У 

словах-запозиченнях може з ’явитися і подовжений звук і, напр.: антифриз < 

antifríz; архив < archív; кассир < kasszír. Звук и може замінятись звуком é: 

фуражир < furazsér; Сибирь < Szibér.

Тверді слов’янські звуки у запозиченнях змінюються на угорські 

відповідники, напр.: акт < akt; анкета < anketa; інтернат < intemát тощо. Однак 

є випадки, коли дзвінки та глухі проривні звуки одночасно зустрічаються в 

зафіксованих запозичених словах: беседка < beszedka та beszetka; очередь < 

ocsered та ocseret. Таке явище спостерігається й у випадку губно-зубних 

приголосних звуків в та ф, адже є такі слов’янські запозичені слова, в яких на 

місці в можуть зустрічатися обидва звуки, напр.: совхоз < szovhoz és szofhoz.

У запозичених зі слов’янської мови словах м’які приголосні д л  н \  т ’ 

замінюються м’якими відповідниками угорської мови, нанр.: командировка < 

komangyirovka; культпросвет < kulytproszvet; титульна < titulyna; знімок < 

znyimok; доверенность < doverenoszty.

У словах-запозиченнях слов’янський звук г може переходити у звуки g  та
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h: договор < dohovor; галушка < haluska, группа < gruppá; губернатор < 

gubernátor. На місці слов’янського х  зустрічаємо звуки h або eh, напр.: буханка

< buhánka; шахта < sahta, а також архив < archív; техпаспорт < techpaszport. 

Звук h з’являється і в тих запозиченнях, в яких присутнє звукосполучення хг, 

напр.: бухгалтер < buhálter.

У тих випадках, коли у мові-першоджерелі вживається звукосполучення 

ля, в угорському варіанті його замінюють звукосполучення lj, а не Іу: солярка < 

szoljárka; заправляти < záprávljálva. В укорінених в угорській мові словах- 

запозиченнях на місці кінцевого звука я зустрічається угорський подовжений 

звук о, напр.: аттестация < attesztáció; каналізація < kanalizáció.

Східнослов’янські слова-запозичення з кількома формами

Запозичені слова, як зазначає Іштван Ланштяк [10, 75], є такими 

своєрідними елементами регіонального варіанта мови, які зазвичай нещодавно 

почали вживатися у мові-реципієнті, саме тому через відсутність остаточного 

укорінення та у зв’язку з тим, що фонетична система двох мов різна, часто 

запозичення використовуються у кількох формах.

Серед укорінених у закарпатських говорах східнослов’янських лексичних 

елементів зустрічаються й такі, які одночасно можуть використовуватися у 

кількох формах. За творенням зміни форм виділяють кілька груп.

У подальшій частині роботи охарактеризуємо їх.

І. адаптовані слова, які запозичені з російської та української мов у різних 

формах:

1. відмінність довготи-короткості звуків: gripp ~ grip (ukr. грип; or. 

грипп).

2 . відмінність звуків е < і: perejezd ~ perejizd (ukr. переїзд, or. переезд); 

szvetafor ~ szvitafor, ill. szvetlafor ~ szvitlofor (ukr. світлофор; or. светофор);
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misálka ~ mesálka, ill. misalka ~ mesalka (ukr. мішалка; or. мешалка); beszedka ~ 

beszidka (ukr. бесідка; or. беседка); szetka szitka (ukr. сітка; or. сетка).

3. інші відмінності: bástya ~ básnya (ukr. башта; or. башня); rozkladuska ~ 

raszkladuska (ukr. розкладушка, or. раскладушка).

II. адаптація одночасно форм однини та множини: usánka ~ usánki (or. 

ушанка); tumbocska ~ tumbocski (ukr., or. тумбочка); szosziszka ~ szosziszki (ukr., 

or. сосиска); bánka ~ bánki (ukr., or. банка); szkrepka ~ szkrepki (or. скрепка); 

kurtka ~ kurtki (ukr., or. куртка); bulocska ~ bulocski (ukr., or. булочка).

III. Випадання звуків:

1. на початку слова: szpecovka ~ pecovka (or. спецовка); zberkassza ~ 

berkassza (or. сберегательная касса —> сберкасса).

2 . у середині слова: marsrutka ~ marsutka (ukr., or. маршрутка); povesztka ~ 

poveszka (or. повестка).

IV. Додавання звуків:

1. у середині слова: zakuszka ~ zakusztka (ukr., or. закуска); sifer ~ slifer 

(ukr., or. шифер).

2 . у кінці слова: pricep ~ pricept (or. прицеп).

V. Подовження:

1. у середині слова: pelmenyi ~ pelmennyi (ukr. пельмені, ог. пельмени).

2 . у кінці слова: spric ~ spricc (ukr., or. шприц); büket ~ bukett (ukr., or. 
букет).

VI. Звукові відповідники в українській та угорській мовах:

а < а ~ á: atesztát ~ átesztát (ukr. атестат; or. аттестат); dodatok ~ dodátok (ukr. 

додаток); zacsotka ~ zácsotka (or. зачётка); stamp ~  stámp (ukr., or. штамп);
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zakuszka ~ zákuszka (ukr., or. закуска); baklazsán ~ báklázsán (ukr., or. баклажан); 

gramota ~  grámota (ukr., or. грамота); záprávka ~ záprávká (ukr., or заправка); 

batarejka ~ bátárejka (ukr., or. батарейка); slang ~ sláng (ukr., or. шланг); usanka ~ 

usánka (or. ушанка);

о < о ~ a ~á: bokái ~ bakái ~ bakái (ukr., or. бокал); trubocski ~ trubacski (ukr., 

or. трубочки). Viszont ha utána v hang áll, akkor lehet ó is: nozsovka ~ nozsóka (or. 

ножовка).

у < u ~ o: tumbocska ~  tombocska (ukr., or. тумбочка).

6 < b ~ p: brezent ~prezent (ukr., or. брезент).

в < v ~ f: plávki ~ pláfki ~ plavki ~ plafki (ukr., or. плавки); szovhoz ~ szofhoz 

(or. советское хозяйство —> совхоз).

д < d ~ t  ~ g y  ~ ty :  beszedka ~ beszetka (or. беседка); poddon ~ potdon ~ 

poddom (or. поддон); odekolon ~ ogyekolon (ukr., or. одеколон); butyka ~ bút ka ~ 

budka (ukr., or. будка); diszk ~ gyiszk (ukr., or. диск).

л < 1 ~ r: szamoszvál ~ szamoszvár (or. самосвал); pelmenyi ~ permenyi (ukr. 

пельмені, or. пельмени).

л ’< 1 ~ ly :  pelmeni ~ pelymeni (ukr. пельмені, or. пельмени); tábel ~ tábely 

(ukr. or. табель)

н < n  ~ n y :  csájnik ~ csájnyik (ukr., or. чайник); trojnik ~ trojnyik (or. 

тройник)

t  <  t  ~ ty :  aptecska ~  aptyecska (ukr., or. аптечка)

VII. Різновиди форм, утворені іншим шляхом: злиттям слов’янського 

баклажан és та угорського padlizsán утворилося слово baklizsán.

Наведені вище приклади свідчать про те, що декі запозичення 

зустрічаються у чотирьох-п’яти варіантах.
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L a n g u a g e  u s e  a n d  l a n g u a g e  s o c ia l iz a t io n  in  e t h n ic a l l y

HETEROGENEOUS FAMILIES OF ГНЕ SOUTH SLOVAKIA AND TRAN SC ARPATHIA 2

The research reveals the language use traditions and the family 

background of language socialization of children brought up in ethnically 

heterogeneous families in Ukraine (Transcarpathia) and Slovakia (Southern 

Slovakia). While analysing language use traditions I pay special attention to the 

following bilingualism phenomena: changing codes, borrowing of words, and 

interference.

Key words: Transcarpathia, Southern Slovakia, ethnically heterogeneous 

family, language socialization, language use traditions.

Кормочі Золтан Золтанович

ВИКОРИСТАННЯ МОВА ТА МОВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ В 

ЕТНИЧНО ГЕТЕРОГЕННОМУ СІМ'ЯХ В ПІВДЕННОМУ 

СЛОВАЧЧИНІ ТА ЗАКАРПАТТЯ

У дослідженні розглядаються традиції мовного вжитку та сімейне 

підґрунтя мовної соціалізації дітей, які виховувалися в етнічно гетерогенних 

сім’ях в Україні (Закарпатті) та Словаччині (Південній Словаччині). Під час 

аналізу традицій мовного вжитку ми приділяли особливу увагу таким явищам 

двомовності: зміна мовного коду, запозичення слів та інтерференція.

Ключові слова: Закарпаття, Південна Словаччина, етнічно

гетерогенна сім’я, мовна соціалізація, традиції мовного вжитку.
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