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Жаргон – напіввідкрита лексико-фразеологічна підсистема, яка функціонує в 

окремій соціальній групі з метою відособлення від решти представників мовної спільноти.  

Жаргон автолюбителів породжений соціально-психологічною спільністю його 

носіїв: власників автомобілів, а також людей, чия професія пов’язана з автомобілем 

(водіїв, механіків, слюсарів). Особливістю цього жаргону є те, що він практично не має 

вікових рамок: автомобілі водять усі від 18 до 80 років. Автолюбителів єднає почуття 

солідарності і «групового духу», а жаргон у їх мовленні – і символ належності до даної 

соціальної групи, і лінгвістичний прояв її субкультури. 

Процес поповнення жаргону автолюбителів безпосередньо залежить від технічного 

прогресу: розвиток індустрії машинобудування призводить до появи нових деталей, 

вузлів, агрегатів та й нових автомобілів. Наприклад, з’явилося електронне керування 

автомобілем – тут же з’явився жаргонний еквівалент мізки. 

Серед жаргонної лексики автолюбителів можна виділити такі тематичні групи: 

1. Жаргонізми на позначення транспортних засобів, їх технічного стану, 

зовнішнього вигляду: відро з болтами – старий автомобіль, що розвалюється на ходу; 

гармонь (гармошка) – зчленований автобус або тролейбус; катафалк, сарай – автомобіль 

із кузовом; корч – автомобіль, підготовлений до спеціальних змагань за допомогою його 

полегшення (напр., на ньому встановлені пластикові двері, капот, крила); пролісок – 

автомобіль, який в холодну пору року перебуває під шаром снігу; набитий, наворочений – 

автомобіль із повним списком додаткового обладнання. До цієї групи належать також 

жаргонізми на позначення автомобілів певних марок: табуретка (зустрічається також 

скажена табуретка) – малолітражний автомобіль «Ока»; Бобик, козлик – УАЗ-469, УАЗ-

3151, часто так називають поліцейську або армійську машину; Жорік – автомобіль 

«Запорожець-965». 

2. Жаргонізми на позначення водіїв транспортних засобів: водятел – водій, що не 

дотримується правил дорожнього руху, створює перешкоди іншим учасникам; шахіст – 

водій, який перебудовується з ряду в ряд, лавіруючи між іншими автомобілями, щоб 

випередити їх; шумахер – водій тролейбуса, маршрутки; чайник – недосвідчений 

автомобіліст. 

3. Жаргонізми на позначення деталей будови автомобіля – складають 

найчисельнішу групу: автомат – автоматична коробка передач; апендикс – підвідний 

патрубок радіатора опалення на «Жигулях» і «Ниві»; бігунок – ротор розподілювача 

запалювання; горшки – циліндри двигуна; горбатий, кривий – розподільний вал для 

форсованого двигуна; граната – шарнір рівних кутових швидкостей; гітара – важіль 

передньої підвіски; губа – решітка радіатора; каструля – корпус повітряного фільтра; 

коліно – колінчастий вал; кандей, кондишн – кондиціонер; лопух – бокова накладка на 

бампері ВАЗ-2106; приблуда – будь-яке невідоме обладнання автомобіля; штани – 

роздвоєна приймальна труба глушителя; черепаха – фланець повітряного фільтра на 

карбюраторі автомобіля «Москвич-2141». 

4. Жаргонізми на позначення салону автомобіля та його технічного оснащення: 

поцоканий – затертий або забруднений салон; бардачок – речова шухляда; прибамбаси – 

будь-які деталі чи пристрої для виконання додаткових функцій; тещине місце – переднє 

сидіння поруч із місцем водія, є найнебезпечнішим місцем в автомобілі; шарманка – 

автомобільний радіоприймач. 

5. Жаргонізми, що вказують на обслуговування автомобіля: дати прикурити – 

запустити двигун іншого автомобіля від свого акумулятора; перевзутися – змінити гумові 

шини (із зимових на літні або навпаки); портянка – інструкція з експлуатації; піймати 



клин – двигун заклинив; сивуха, емульсія – будь-яка мутна технічна рідина чи суміш 

невідомого складу. 

6. Жаргонізми на позначення автомобіля, який зазнав ремонту, аварії тощо, а також 

назви пошкоджених деталей: кувиркін – автомобіль, що кілька разів перекинувся через 

дах; підшаманений, підбитий – автомобіль після косметичного ремонту; темний – 

крадений автомобіль; фарш – автомобіль, зібраний із двох; чпокер – автомобіль, який 

зіткнувся з деревом, стовпом чи іншим автомобілем лоб у лоб; грижа – пошкоджені 

шини; друга рука – шатун, який пробив блок циліндрів і показався назовні. 

7. Жаргонізми на позначення манери водіння автомобіля: топити – швидко їхати; 

утопити – почати швидко їхати; притопити – пришвидшити рух; підрулити – під’їхати.  

Дослідження жаргону автолюбителів дає змогу зробити висновок, що ця група 

лексики – одна з найцікавіших форм стихійного існування мови. 

 

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ 
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Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними 

в його житті. Безумовно, такою датою для нашого народу стали події зими 2013-14 років. 

Ми маємо пам’ятати героїчні сторінки нашої історії, политі кров’ю патріотів, адже хто не 

знає минулого, той не вартий майбутнього.  

У листопаді 2013 року в центрі столиці України розпочалися події, які відкрили 

нову сторінку історії нашої держави. Вони були названі Євромайданом. Ці події стали 

випробуванням на цінність особистості людини, виміром людяності та гідності. Тож 

Євромайдан досить швидко переріс у Революцію Гідності. Тільки людина, яка має 

почуття особистої гідності, за будь-яких обставин посяде відповідне місце в суспільному 

середовищі. Адже честь і гідність України боронили ще запорозькі козаки. Я пишаюся 

тим, що народилась і живу в козацькому краю, маю прізвище свого предка козака Голоти. 

Майдан об’єднав десятки тисяч українців з різних областей, районів, які пліч-о-

пліч боролися за єдність, незалежність і справедливість. На столичному Майдані не було 

бідних чи багатих, сильних чи слабких. Український народ відчув потребу в єднанні, 

повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на Майдан і заявила, що 

спроможна на захист своєї свободи, є велике серце і високий дух. Серед тисяч людей на 

центральному Майдані побувало й багато жителів мого району. 

Революція Гідності показала, що в Україні настав час реформування та 

кардинальних змін. Але зміни даються дорогою ціною, кривавим протистоянням, яке 

розгорнулось у ті дні. Символом жостокості боротьби за українську свободу й демократію 

стала «Небесна сотня». Її герої пішли у вічність, але людина живе стільки, скільки про неї 

пам’ятають. Ті, хто віддав свої життя на Майдані за право українців жити у вільній 

демократичній державі, житимуть вічно! Українці пам’ятатимуть про них завжди. Шанс 

на зміни нам дістався дорогою ціною: ціною людських жертв, ціною втрати частини 

території. Ми вигнали корумповану владу, але втратили частину території через війну на 

сході, яка забирає синів України.  

Боротьба за свою державу, за демократичні перетворення в ній ще не завершилась. 

Наші серця стали частиною могутнього серця. І щоб зробити нас слабшими, недруги 

намагаються нас розсварити. Російські сепаратисти зазіхають на територіальну цілісність 

нашої держави. На сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. 

Ми впевнені, що перемога буде за нами. Саме за це зараз в АТО воюють сини-герої, серед 

яких багато моїх односельців. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного 

життя, захищають неньку Україну. Моя сестра у 27 років залишилась вдовою з 5-річною 

донькою на руках, бо її чоловік загинув за мирне небо над рідною землею. У цих 

трагічних подіях смерть кожної людини ‒ це не просто втрата для однієї сім’ї, а біль 

усього народу. Ми повинні бути вдячні тим, хто відстоює право України бути єдиною 

державою, хто захищає свій народ. Жах в тому, що в цій війні гинуть наші співвітчизники. 



Звичайно, не з нашої вини відбуваються жахливі кровопролитні події на Донбасі, але саме 

ми повинні боротися за мир і свободу. 

Я вважаю, що Майдан змінив усіх. Не лише тих, хто їздив до Києва, а й тих, хто 

був вдома і підтримував, молився за український народ. Він увійде в історію як приклад 

того, на що здатен народ, коли його довести до відчаю, поставити на коліна та підняти 

руку на його дочок і синів. Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам 

силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення держави! 

Слава Україні! Героям слава! 
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Коли Україна ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, вона 

заявила про впровадження принципів демократичного управління, що дозволить їй 

забезпечити європейські стандарти життя. Для майбутнього членства України в 

Європейському Союзі необхідно, в першу чергу, реформувати державне управління, 

провести децентралізацію влади та розвивати місцеве самоврядування. Гарним взірцем 

для України в цьому плані може стати Франція, яка змогла передати повноваження на 

місця й здійснити справжню децентралізацію. Оскільки загальне управління у Франції 

спирається на мережу префектур, тому я в своїй роботі хочу розглянути посаду префекта у 

Франції та посаду голови обласної державної адміністрації в Україні, порівняти їх функції 

та статус і зробити висновок, яка посада є більш ефективною та доцільною. Така тема 

дуже актуальна, враховуючи, що останнім часом на державному рівні розглядається 

можливість запровадження в Україні посади префекта. 

Посада префекта у Франції з’явилася ще за часів правління Наполеона (в 1800р). 

Цікаво, що Наполеон наділив префектів максимальними повноваженнями, але потім 

протягом 180-ти років їх влада поступово обмежувалася, поки в 1982 р. майже всі основні 

повноваження не були передані місцевим радам.  

Зараз слово «префект» має два значення: це функція (вищий представник держави 

на рівні департаменту чи регіону) та звання його носія. Згідно з 72-ою статтею 

Конституції Франції, «префект – це представник держави в місцевих органах влади, 

представник кожного члена уряду, що стоїть на сторожі національних інтересів, 

здійснюючи адміністративний контроль за дотриманням законів». З 1982 р. префекти 

виконують подвійну функцію: представляють, з одного боку, державу, а з іншого – 

виконавчу владу. Префекти повинні зберігати цінності Республіки, дотримуючись 

нейтралітету та ідей секуляризму. Префектам забороняється об’єднуватися в профспілки 

та користуватися правом на страйк. Вони, більше, ніж усі інші державні службовці, є 

гарантами цілісності держави. Префектів призначає та звільняє президент за поданням 

міністра внутрішніх справ. Для заняття посади префекта законом встановлена лише одна 

вимога − французьке підданство. Але всі префекти у Франції проходять навчання в Ecole 

Nationale d'Adiministration – вищій школі управління, та є професіоналами найвищого 

рівня. 

Функції префекта багаточисленні. Він завідує виконанням військової повинності, 

має вплив на управління доходами департаменту і громад, відає місцями ув'язнення, 

призначає й звільняє вчителів і накладає на них дисциплінарні стягнення, контролює 

головного інженера департаменту в усьому, що стосується утримання доріг, завідує 

майном департаменту під наглядом Генеральної ради. Префект спостерігає за виконанням 

законів і урядових розпоряджень у ввіреному йому департаменті; вирішує всі питання 

управління, які не підлягають веденню вищих інстанцій; видає постанови, пов'язані з 

громадською безпекою, як представник департаменту виступає в якості позивача та 

відповідача (лише в разі процесу між державою і департаментом префект є представником 



інтересів держави, а представником департаменту виступає один з членів 

департаментської комісії). На всі постанови префекта і взагалі на всі його дії можна 

поскаржитися у вищі адміністративні інстанції. 

У порядку адміністративного нагляду за самоврядуванням префект одержує всі 

акти органів місцевого самоврядування протягом 15 днів після їх прийняття і може 

оскаржити їх з мотивів незаконності в адміністративному суді, а в критичній ситуації він 

може навіть призупинити засідання місцевої ради на місяць. Префект також координує дії 

поліції та жандармерії, та вирішує всі питання безпеки в регіоні.   

Щодо України, то згідно зі статтею 118 Конституції України «виконавчу владу в 

областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 

адміністрації». Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі 

визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій 

формують голови місцевих державних адміністрацій. 

Голови обласних державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються 

з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови обласних 

державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України. 

Рішення голови обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані 

Президентом України. Обласна рада може висловити недовіру голові, на підставі чого 

президент приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові обласної 

державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу обласної ради, 

президент приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації. 

Голови ОДА мають право скасовувати розпорядження голів РДА, що суперечать 

Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам 

Президента України, Кабінету Міністрів України, голів ОДА, а також міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. Керівники управлінь, відділів і інших 

структурних підрозділів ОДА мають право скасовувати накази керівників відповідних 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА, що суперечать законодавству 

України й актам органів виконавчої влади вищого рівня. 

 Стаття 119 Конституції України дає визначення основним функціям голів місцевих 

державних адміністрацій, до яких також входять і обласні. 

Голови місцевих державних адміністрацій на відповідній території забезпечують: 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади; законність і правопорядок; додержання прав і 

свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 

корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного 

розвитку; підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; звіт про 

виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого 

самоврядування; реалізацію інших наданих державою та делегованих повноважень. 

Голови обласних державних адміністрацій також мають право дорадчого голосу на 

засіданнях обласних рад. Голови ОДА щорічно звітують перед обласними радами з питань 

виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і 

делегованих повноважень. 

Розглянувши основні функції префектів у Франції та голів обласної державної 

адміністрації в Україні, можна зробити висновок, що повноваження префекта  порівняно з 

повноваженням голови ОДА більш обмежені, що є, на мою думку,  позитивним фактором. 

Оскільки префект не може одноосібно скасовувати рішення органів місцевого 

самоврядування, а може лише оскаржити їх у суді, це зменшує його вплив на рішення 

органів місцевої влади та запобігає зловживанню владою збоку префекта. В Україні ж, 

навпаки, голова ОДА може скасовувати рішення районних адміністрацій лише через те, 

що вони суперечать його рішенням. Звичайно ж, РДА можуть потім оскаржити це в суді, 

але це тривалий процес. Мені здається, що набагато ефективніше було б спочатку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


розглядати такі справи у суді і потім вже скасовувати незаконні рішення, як це робиться у 

Франції, ніж робити все це «заднім числом». Тим паче, що в Україні дуже гостро постала 

проблема корупції, така зміна значно зменшила б зловживання владою збоку 

можновладців.  

Друга відмінність, яка впадає у вічі, − це освіченість французьких префектів. Вони 

закінчують спеціальну установу (Ecole Nationale d'Adiministration – вища школа 

управління), а це закріплює їх професійний статус як вищих державних службовців. У 

ході навчання вони отримують теоретичні знання (основні політичні напрямки розвитку 

країни, антикризове управління, основи менеджменту, комунікацій та проведення 

переговорів, професійна етика тощо) та практичні навички (проходження стажування, в 

ході якого вони здобувають навички дій в кризових ситуаціях). Вони є професіоналами 

своєї справи, а тому їх авторитет дуже рідко піддається сумніву. Ситуація в нашій країні 

дещо інакша. Дуже часто можновладці купують собі дипломи про завершення 

«потрібних» вищих навчальних закладів, а тому не мають належної освіти й не можуть 

впоратися зі своїми обов’язками. Мені на думку спадає ситуація, коли головою ОДА 

Дніпропетровської області став Ігор Коломойський, який не мав належної для цього 

освіти. І хоча не мені судити про те, як він впорався зі своїми обо’язками, але сам факт, 

що в нашій країні таку посаду може займати будь-яка людина «з грошима», підриває 

авторитет усього інституту влади.  

Таким чином, впровадження інституту префектури в Україні, що наразі 

розглядається на державному рівні, було б корисним для нашої держави і сприяло б 

проведенню децентралізації влади і реформуванню місцевого самоврядування. Але, 

враховуючи, такі значні відмінності між французькою та українською системою 

державного управління, це буде доволі важко зробити. На мою думку, для цього 

необхідно змінювати всю систему знизу доверху, а це не тільки дуже складно, а й 

потребує значних коштів, яких наша країна на даний момент не має. Але, з іншого боку, 

без таких кардинальних змін, ми не зможемо інтегруватися в європейський простір, а тому 

вони необхідні. 
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            Місцеве самоврядування прийнято розрізняти за такими моделями як 

континентальна, англосаксонська та змішана. Великобританія відноситься до 

англосаксонської моделі. Характерною рисою зазначеної системи є принцип, згідно з яким 

муніципальні органи можуть здійснювати лише ті дії, які прямо визначені у законі. Але в 

природі моделей не існує. Як говорив, Й.В. Гете «Теорія, мій друже, сіра, а древо жизні – 

золоте» (Фауст). Ця цитата означає, що будь-яка теорія є всього лише абстракцією і 

спрощенням, вона не може вмістити в себе життя; але ж життя набагато складніше. 

За визначенням Вікіпедії, Велика Британія є унітарною державою. Вона 

складається з різних адміністративно-політичних одиниць: Англії, яка поділяється на 35 

графств і Великий Лондон; Уельсу, який складається з 22 областей, які управляються 

унітарними радами; Шотландії, яка розділена на 32 області та Північної Ірландії, 

розділеної на 6 графств та 26 районів, ради яких мають дуже обмежене коло повноважень 

(всі округи поділяються на приходи та громади – низову ланку адміністративно-

територіального поділу). Великобританії належать також острівні та залежні території, 

які, однак, не розглядаються як його частини. Острівні території - це що належать Англії з 

феодальних часів острів Мен і острови протоки Ла-Манш. Вони є «коронними» 

володіннями і підкоряються суверенітету Сполученого Королівства. Острови мають 

власні органи управління, але з питань оборони, зовнішніх зносин та митної справи 

закони ухвалює англійський парламент. Залежні території - це колишні колонії 



Великобританії, зберегли державно-правовий зв'язок з нею. У кожній колонії є власний 

парламент, але він не вирішує питання безпеки.   

Також, Великобританія є конституційною монархією. Це означає, що британський 

монарх є главою держави, але не управляє нею. Країною керує уряд, що очолюється 

лідером партії, яка здобула на виборах перемогу. Британія не має записаної конституції, 

але має набір законів. Парламент має найбільші повноваження в Британії. Технічно 

Парламент складається з трьох частин: Монарх, Палата Лордів і Палата Громад. Фактично 

Палата Громад – єдина з трьох державних органів, яка має справжню владу. Монарх 

служить формально главою держави. Але очікується, що монарх політично нейтральний і 

не повинен приймати політичні рішення (теперішній монарх – королева Єлизавета II). 

Функції Палати Громад – законотворення і уважний огляд діяльності уряду. Над Палатою 

Громад головує спікер. Спікера призначає уряд. Над Палатою Лордів головує Лорд-

канцлер. Палата Лордів не має ніякої реальної влади. Вона служить швидше 

консультативною радою. Саме в Палаті Громад представляються і обговорюються нові 

законопроекти. Якщо більшість членів за прийняття законопроекту, він йде до Палати 

Лордів, щоб бути там обговореним. Палата Лордів має право двічі відхилити новий 

законопроект. Але після двох відхилень вони зобов'язані прийняти його. І остаточно 

законопроект йде до монарха, який він підписує. Тільки потім законопроект стає законом. 

Парламент відповідальний за британську національну політику. Місцеві уряди 

відповідальні за організацію таких послуг як освіта, поліція і багато інших. 

Великобританія – унітарна держава. Але деякі джерела запевняють нас, що 

політична структура Великої Британії заснована на принципі федеративної держави. Для 

більш детального аналізу чи є Великобританія унітарною державою або федерацією, 

розглянемо обидва поняття. Довідник говорить, що унітарна держава — це проста єдина 

держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають 

суверенних прав, а федерація — це складова союзна держава, частинами якої є державні 

утворення, що мають суверенні права. Беручи ці обидва поняття до уваги і визначення 

того, що Велика Британія є унітарною державою, складемо таблицю та подивимося чи 

збігаються ознаки унітарної держави з істиною: 

 

1. Єдина конституція 

 

 

Британія не має 

записаної конституції, але має 

набір законів. 

2. Єдина система вищих 

органів державної влади 

Монарх. Парламент. 

3. Єдине громадянство і 

єдина державна символіка 

 

Прапор «Union Jack» . 

Герб. Гімн «Боже, бережи 

королеву» / «God Save the 

Queen». 

4. В міжнародних 

відносинах виступає одноособово. 

Частини унітарної держави мають різні 

назви. 

Графства. 

 

 

 

5. Єдина судова система Палата Лордів.  

 

Шотландія як суверенна держава існувала до 1707 року. 1 травня 1707 року 

Шотландія увійшла до політичного союзу з Англією, щоб відтак утворити Об’єднане 

королівство Великої Британії. Але правова система Шотландії залишається окремою від 

Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Шотландія зберігає відмінну юрисдикцію у 

публічному та приватному праві. Тривалий розвиток правових, освітніх та релігійних 

інституцій окремо від решти Об'єднаного королівства спричинився до збереження та 



плекання своєрідної шотландської культури та національної ідентичності навіть у часі 

перебування країни в союзі. Тобто, Шотландія все ж змогла зберегти свою автономію, 

права і культурні цінності з тих пір, як вступила в союз з Англією. 

Починаючи з 2014 року, Шотландія провела референдум про її незалежність. Ця 

спроба, вийти зі складу ВБ, не вдалася. На той момент, жителі району вирішили 

залишитися в складі Великобританії. Але ситуація може скластися інакше та змінити 

думку шотландців, беручи до уваги те, що Сполучене Королівство хоче вийти з 

Євросоюзу, а Шотландія проти цього. 

Роблячи висновок, можна зазначити, що Великобританія – складна унітарна 

держава та має широкі автономні ознаки. Шотландія має окрему правову систему, але 

вона все одно залишається і входить в територію Великобританії, будучи автономною. 

Також, Англія має автономію на островах Сіллі і на своїх колишніх колоніях. Незважаючи 

на суверенні права деяких частин Великобританії, Великобританія все ж має більше ознак 

унітарної держави, ніж федерації. Отже, підкреслюючи вищесказане, Великобританію 

можна розглядати, як унітарну державу з частинкою федерації.  

 

 


