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У 35 РОКІВ ВСЕ ЩЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ. 

Ювілей факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка 

 
Іще донедавна 35-річний вік людини асоціювався з офіційним завершенням молодості. Поки 

Всесвітня організація охорони здоров’я не підняла цю планку ще на десять років. Відтак вважатимемо, 
що головний осередок іноземних мов на Кропивниччині, в ці дні офіційно відзначає розпал своїх 
молодих літ. 

Факультет іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка виник у 1983 році не на порожньому місці, 
тому нижче ми в двох словах нагадаємо вам усі важливі етапи його становлення: 

 1949 рік – початок підготовки вчителів англійської мови в Кіровоградському педагогічному 
інституті; 

 середина 1950-х рр. – підготовка вчителів широкого профілю з 5-річним терміном навчання, 
де іноземна мова, зокрема, німецька, вивчалась як другий фах; 

 1962 рік – створення факультету англійської мови; 
 1979 рік – перший набір учителів двох іноземних мов: англійської і німецької, а також 

переїзд у новий 7-поверховий корпус; 
 1983 рік – утворення кафедри німецької мови і реорганізація факультету, що тепер офіційно 

став факультетом іноземних мов. 
На цьому енергійна прогресивна хода «іноземників» не спинилася: 
 1994 рік – виокремлення кафедри англійської мови з кафедри англійської мови і філології; 
 1997 рік – поява нових ґрунтовних поєднань спеціальностей: «Англійська мова та українська 

мова і література», «Англійська мова та російська мова і література», «Німецька мова та українська 
мова і література»; 

 1999 рік – отримання довго омріяної ліцензії на упровадження викладання перекладацького 
фаху на факультеті і поява відповідної кафедри. 

 2003  – ліцензування нової спеціальності «Прикладна лінгвістика» та поява на факультеті 
перших студентів з цього прогресивного фаху. 

 
На жаль, з огляду на специфіку жанру, цей стислий, практично лапідарний огляд понад 

півстолітнього життя викладачів іноземних мов у місті, що шість разів міняло свою назву і нині 
зветься Кропивницьким, позбавлений емоцій та яскравих барв, якими неминуче сповнювалося буття 
колишніх попередників факультету. Тут нічого не сказано про «історичне» підґрунтя англійської мови 
в регіоні, пов’язане з братами-промисловцями Ельворті, вихідцями з аграрного Сомерсетширу в 
Англії, та першою футбольною командою. Ми ні слова не можемо вставити про єдиного викладача 
німецької, на якому трималася вся підготовка з німецької мови в тодішньому педінституті. Текст не 
бринить студентськими радощами від першої фонолабораторії в середині 1960-х рр. та Австрійської 
бібліотеки з унікальною колекцією віденського дипломата Бернгарда Штільфріда торік. Жодними 
словами неможливо змалювати віртуальну галерею харизматичних викладачів та адміністраторів 
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начального процесу на іноземних мовах: Н. Д. Андреєва, В. М. Бабича, Л. Ф. Грицюк, Т. Д. Зеленка, 
Д. А. Євгененка, А. А. Кернера, М. Т. Кругляка, Б. В. Кучинського, С. С. Линського, Г. Т. Логвиненка, 
В. П. Натальїна, С. А. Натальїної, С. А. Розенцвейга, М. Ю. Сушкова, В. О. Хрипуна, А. А. Уфимцевої 
та багатьох інших, – котрі в різні роки заволодівали серцями інститутської та університетської молоді. 

Надважке та відповідальне місце за стерном деканату послідовно займали В. М. Бабич, 
В. А. Василенко, О. О. Рафальський, В. Ю. Паращук. Із 1998 незмінний керівник структурного 
підрозділу університету, що займає верхні поверхи 7-поверхівки, займає кандидат філологічних наук, 
професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, Заслужений працівник освіти 
України – Олександр Миколайович Білоус, випускник знаменитого Берлінського університету імені 
братів Гумбольдтів. 

Становлення факультету прийшлося на останнє десятиріччя існування СРСР і тяжкі роки 
економічної кризи, що його супроводжувала та ще довго потім не відпускала молоду країну, яка 
виникла на його руїнах. І ці випробування колектив та студенти інмов пройшли із честю, не 
розгубивши потенціалу, не втративши ні краплини престижності й відтінку наукової елітарності, яким 
завжди позначалося опанування іноземних мов. Факультет друкував підручники й посібники, купував 
галузеву літературу, не просто ремонтував аудиторії, а всіляко її розширював, обзавівшись однією з 
найкращих комп’ютерних лабораторій в нинішньому ЦДПУ. Про останню кортить сказати окреме 
слово: вона першою в Україні (!) обзавелася повноцінним пакетом програмного забезпечення, 
необхідного для підготовки перекладачів та прикладних лінгвістів – інструментами автоматизованого 
перекладу текстів, самі назви яких є показником класу в професійному середовищі: Across Language 
Server, Déjà Vu X3, memoQ, SDL Passolo, SDL Trados Studio, CLAT, програми по роботі з 
термінологією та для впорядкування термінологічних баз даних і словників SDL MultiTerm. Зараз 
технології Wi-Fi, Інтернет, проектори в усіх лекційних, шикарна бібліотека в кількох методкабінетах 
та спеціалізованій аудиторії Мовного центру підвищення кваліфікації вже нікого не дивують, але ще 
якийсь десяток років тому це здавалося неможливим у стінах регіонального педагогічного 
університету. 

Факультет веде активне спілкування із закордонними колегами, тільки за останні два роки 
підписавши угоди про співпрацю з Віденським університетом, Педагогічним університетом землі 
Штирія міста Грац/Австрія, Грацьким університетом імені Карла і Франца, Католицьким 
університетом Левена в Бельгії, Технічним університетом міста Кельн, Вроцлавським університетом 
та знаменитим на весь світ римським вишем «Ла Сап’єнца», лекції студентам читали представники 
Берліна, Братислави, Відня, Вроцлава, Гамбурга, Ґраца, Единбурга, Інсбрука, Кельна, Левена, 
Лондона, Монклера, Мюнхена, Мугла, Оксфорда, Падуя, Ульма. 

Гордістю викладачів факультету є міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: 
дослідження та викладання», яка щороку (!) збирає філологічний, зокрема, перекладацький, цвіт 
України та численних гостей із закордону. Тільки за останнє десятиріччя в її рамках факультет 
видрукував понад тридцять томів «Наукових записок», статті до яких подавало понад двісті п’ятдесят 
професорів і докторів наук. 

Факультет видає свою студентську газету, проводить усеукраїнські конкурси з ораторського 
мистецтва (в рамках змагань English Speaking Union) та художнього перекладу, а ще – просто 
веселиться та живе повнокровним життям, щоосені запалюючи публіку талантами своїх студентів на 
традиційному «Вернісажі талантів». 

До речі, останні – студенти іноземних мов – основний наш капітал. Вони не тільки навчають 
школярів усієї області та багатьох інших областей англійській та німецькій мовам, повністю 
забезпечуючи педагогічні потреби Кіровоградщини, вони також активно перекладають, друкують 
художні твори, субтитрують серіали, займаються громадською діяльністю, боронять цілісність і 
суверенітет держави – вони залишаються активними, небайдужими громадянами, і від цього нас усіх 
проймає щемка гордість за свою діяльність, адже ми всі, викладачі факультету, відчуваємо свою 
співучасть у досягненнях молоді та внесок в її становлення. 

Насамкінець хотілось би сказати наступне: в багатьох країнах світу 35-річний ювілей образно 
пов’язується із коралами. Але ж корали крихкі, хоча й красиві, і часто втрачають усі свої барви, 
потрапивши з-під води на свіже повітря, а яскравий колір зберігають лише за умов консервації та 
повної, так би мовити, муміфікації – погана метафора для установи, що тільки набирає обертів у 
своєму розвитку. Тому нам миліший в цьому відношенні досвід американців, котрі вважають, що 35-
річчя – це нефритова річниця. Нефрит міцний і в’язкий, він стійкий проти злигоднів та легко 
адаптується до нових умов, як і факультет іноземних мов Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 
VIVAT FACULTAS! VIVAT ACADEMIA! VIVAT PROFESSORES! 
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GERMANIC AND SLAVONIC ETYMOLOGICAL AND 
SEMASIOLOGICAL PARALLELS (TERMINOLOGY OF COURT) 

Anastasiia FEDOROVA (Kyiv, Ukraine) 
In this article we will draw our attention to the investigation of archaic legal terminology that shows us 

the obvious interconnection between law and religion in ancient societies. Two Germanic and Slavonic 
etymological and semasiological parallels within the group of archaic words, designating the earliest courts, 
will be singled out in the paper. Special attention will be drawn to the specific terminological semantics of the 
law terms. The lexemes, which will be under consideration, are the following: O. Engl. words hūs-þing and 
þing that originated from the Germ. *þing-/*þang- ‘draw up’, ‘gather’, also Old Frisian thing ‘thing’, O. Engl. 
ing-hūs ‘court-house’. As the result, such dynamic semantic model as ‘gathering of people’, ‘meeting’  
‘meeting for public, social affairs/a common cause’  ʻa common causeʼ, ‘court’ can be stated. The Slavonic 
semasiological parallels to the previously stated Germanic lexemes: Old Russian т#жьба ‘court, trial’, 
‘litigation’, ‘struggle’, which is derived from т#жатис# ‘have legal proceedings’, ‘litigate’, ‘work’, ‘be 
zealous, take pains’ should be mentioned. One more semantic model (represented by the reflexes of the I.-E. 
root *dhē- ‘set, put, do’, notably Germ. *dōmaz, Proto-Slav. *sǫdъ) ‘rule’, ‘law’, ‘regulations’  ‘court’, 
‘court of justice’ is under consideration in the article. O. Engl. dōm ‘doom’, ‘judgement’, ‘judicial sentence’, 
‘law’; ‘ruling’, ‘governing’, ‘command’; ‘might’, ‘power’, ‘majesty’, Goth. dōms ‘judgement’, ‘sentence’, 
‘glory’, ‘fame’, dōmjan ‘to sentence’, ‘to condemn’ and other lexemes are viewed within this semantic model. 
The development of Old Russian судъ ‘sentence, verdict, judgement, court decision, blame, censure’ alongside 
with ‘death, decease’, сuдъ, с@дъ ‘the same’, and also their derivatives сuдьба, с@дьба ‘court, court of 
justice/law’, ‘justice’, ‘trial’, ‘sentence, verdict’, ‘decision’ and ‘predestination’ are considered as an example 
of a typological semasiological parallel to O. Engl. dōm ‘doom’, ‘fate’, ‘destiny’. After the analysis of two 
groups of legal terms going back to common for the Germanic and Slavonic languages I.-E. roots several 
reasons for the generality of the semantic development in these language groups were determined in the paper.  

Key words: Indo-European, court, dynamic semantic model, law, trial. 
 
У статті увага буде приділена дослідженню архаїчної правової термінології, яка показує нам 

очевидний зв’язок права та релігії у давніх суспільствах. У статті буде виокремлено дві германські та 
слов’янські етимологічні та семасіологічні паралелі у групі архаїчних лексем, які вживаються на 
позначення перших судів. Спеціальна увага буде приділятися специфічній термінологічній семантиці 
правових термінів. Лексемами, які будуть підлягати аналізу, є д.-англ. hūs-þing та þing, які походять 
від п.-герм. *þing-/*þang- ‘стягувати’, ‘збирати’, also Old Frisian thing ‘thing’, O. Engl. ing-hūs 
‘будівля (приміщення) суду’. Як результат, така динамічна модель семантики, як ‘зібрання людей’ → 
‘зібрання’, ‘суд’ → ‘зібрання для суспільної діяльності’ → ‘суспільна дія’, ‘суд’ може бути 
представлена. Слов’янські семасіологічні паралелі до попередньо визначених германських лексем : д-
рус. ò#æьáà ‘суд, судове засідання, (судове) слідство; судовий розгляд; суд; слухання справи, тяжба’, 
‘судовий процес, позов’, яке походить від ò#æàòèñ# ‘судитися’, ‘вести тяжбу’. Ще одна семантична 
модель (яка представлена рефлексами і.-є. кореня *dhē- ‘устанавлювати’) ‘правило’, ‘закон’, ‘правило, 
норми, інструкції’  ‘суд’ аналізується у статті. 

Ключові слова: індоєвропейський, суд, динамічна модель семантики, закон, судовий процес. 
 
The investigation of legal language nowadays seems to be of great importance. Archaic legal 

language perfectly shows us the obvious interconnection between law and religion in ancient 
societies. In this paper we will single out two Slavonic and Germanic etymological and 
semasiological parallels within the group of archaic words, designating the earliest courts, and 
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define the origin of terminological meanings of these lexemes. Despite the precisely defined 
etymology of the mentioned law terms their specific terminological semantics has not yet attracted a 
special attention of linguists. Therefore, there is a reason to study the main vectors of the 
development of these lexemes in details. 

I. First of all, we will draw our attention to the O. Engl. words hūs-þing and þing that 
originated from the Germ. *þing-/*þang- ‘draw up’, ‘gather’ < I.-E. *ten-/*ton- ‘pull, draw’, 
‘strain’ [2]. This etymology presupposes such dynamic semantic model as ‘gathering of people’, 
‘meeting’  ‘meeting for public, social affairs/a common cause’  ‘a common cause’, ‘court’. 
Terminological meanings of the derivatives from this etymon can be traced down with taking into 
account such examples as: Old Frisian thing ‘thing’, ‘(legal) provision’, ‘assembly, court of justice’, 
thingslītene ‘disturbance of court session’, thingtīd̄ ‘time for holding court’, Scot. thing ‘affairs of 
state’, ‘meeting or convention concerning public affairs’, Isl. ting ‘a meeting of citizens concerning 
public affairs’. It is important to note that O. Engl. þing firstly denoted ‘a thing, a single object, 
material or immaterial’, ‘a thing that is done, an action, a proceeding’, ‘cause, reason’, and secondly 
– ‘a meeting, court’, þing gehēgan ‘to hold a meeting’, Hē Freán gesihd faran tō inge ‘the meeting 
held at the day of judgement’ [1]. In other words, we have two groups of meanings with two central 
sememes ‘(common) cause, affair (that unifies everyone)’ (primary sememe) and ‘meeting, 
gathering’ (secondary sememe), that gave rise to ‘court’. 

Previously mentioned legal («court») meanings are fixed in the system of cognate 
terminological composite words, cf.: O. Engl. ing-hūs ‘court-house’ that is ‘a building containing 
law courts’ and hūs-ting ‘meeting’, ‘court’, which is structurally reversed to the previously 
mentioned compound. This word can also be used as a productive stem in compounds, cf.: ing-
rden ‘intercession’, ‘advocacy’, ‘pleading’, ‘intervention’, ing-stede ‘a place where a meeting is 
held’, ing-stōw ‘a place of meeting’, ‘a public place’ [1: 1060–1062; 5; 6]. 

O. Engl. hūs-ting ‘meeting’, ‘court’, ‘tribunal’ is of Scandinavian origin (Icel. hūs-ing 
‘council or meeting to which a king, earl or captain summoned his people or guardsmen’). Cf. «Mid 
hundeahtigum marcan hwītes seolfres be hūstinges gewihte». It is clearly understandable that 
O. Engl. hūs-ting is a compound word, consisting of two root morphemes – hūs and ting. It is so 
called apparently from its being held within a building when other courts were held in the open air. 
Such motivation can be proved by the fact that hūs was used as a separate word, meaning ‘house’, 
‘family’, and it was often used as a component in compound words. It is interesting that in King 
Cnut’s reign (1016–1035) the hustings-weight set the standard for precious metals [1: 568–569]. 
The word husting (usually plural) was later used to designate the highest court of London; also the 
temporary platform from which nominations for Parliament were made; hence, the parliamentary 
election proceedings. In addition it should be mentioned that there was such a notion as hustings 
courts ‘often but not always found in most boroughs, this court originally was set up for the 
settlement of trading matters and disputes arising from trade’. Now the word hustings (usually, the 
hustings) is used in politics and has the following meaning ‘the process of trying to persuade people 
to vote for you by making speeches’. 

The Scottish term lawting ‘the supreme court of judicature in Orkney and Shetland, in ancient 
times’ denotes the same investigated term. It also consists of two elements: law and ting. 

We should mention the Slavonic etymological parallels to the previously stated Germanic 
lexemes: Old Russian т#жьба ‘court, trial’, ‘litigation’, ‘struggle’, which is derived from т#жатис# 
‘have legal proceedings’, ‘litigate’, ‘work’, ‘be zealous, take pains’ by a regular word-formative 
model with the suffix -ьb-. This word-formative pair shows the same semantic development (‘pull’ 
 ‘litigate’) in the productive verb [3, 3: 1102–1103]. In the Slavonic language we have a very 
similar development of the legal meaning: ‘to gather for a common cause, affair, a common work’ 
 court of justice as a trial (legal proceedings)’. 

II.  One more semantic model (represented by the reflexes of the I.-E. root *dhē- ‘set, put, 
do’, notably Germ. *dōmaz, Proto-Slav. *sǫdъ) can be defined as following: 

DSM ‘rule’, ‘law’, ‘regulations’  ‘court’, ‘court of justice’ 
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Cf.: O. Engl. dōm ‘doom’, ‘judgement’, ‘judicial sentence’, ‘law’; ‘ruling’, ‘governing’, 
‘command’; ‘might’, ‘power’, ‘majesty’, Goth. dōms ‘judgement’, ‘sentence’, ‘glory’, ‘fame’, 
dōmjan ‘to sentence’, ‘to condemn’, O.-H.-Germ. tuom ‘court, court of law’, ‘judgement’, 
‘sentence’, tuomen* ‘to judge’, ‘to try (in jurisdiction)’, ‘pass judgment’ [1: 207–208]. 

Except legal meanings, the O. Engl. lexeme dōm has other meanings, e. g., ‘glory’, 
‘magnificence’, ‘honour’, ‘praise’, ‘dignity’, ‘authority’; ‘will’, ‘free will’, ‘choice’; ‘sense’, 
‘interpretation’ [1: 207–208]. Some of these meanings can be explained as the result of the further 
evolution of such sememes: 

1) ‘law, right’ (further – as ‘choice’, ‘will’, ‘wish’), cf. similar development in the Slavonic 
languages, where we have, for instance, Old Slavonic с@дъ ‘law’, ‘right’, Old Russian сuдъ, с@дъ 
‘the right of justice’, on the one hand, and Old Russian судъ ‘will’, ‘wish’, on the other hand [3, 3, 
ч. 1: 603–607; 4: 244, 249, 250]; 

2) ‘court as judgement, opinion’ (further – as ‘sense, feeling, sensation’, ‘mind, 
consciousness’, ‘interpretation’). The development of the secondary semantics (‘judgement’, 
‘opinion’) on the basis of proper terminological legal meaning (‘court, court of justice’) (as, for 
example, in Danish dom ‘sentence, verdict’ and ‘judgement’) has its analogy in the Slavonic 
languages, cf. Old Russian судъ ‘judgement’ alongside with ‘opinion’, ‘reasoning’ and Old 
Slavonic с@дити ‘judge’ alongside with ‘think’, ‘decide’, ‘consider’, ‘arrive at a conclusion’ 
[4: 244, 249, 250]; 

The history of the appearance of the sememes ‘fame’/‘glorify’, ‘respect’/‘to honour’, 
‘success’, ‘prosperity’, ‘magnificence’, ‘(to) praise’, ‘dignity’ in the investigated lexemes is still 
unclear. They might have appeared (rather late) in the composition of some phraseological phrases, 
but also it is not ruled out that they have appeared as the result of enantiosemy: (‘court (judicial) 
judgement’, ‘conviction’, ‘blame’ →) ‘abuse’ →‘fame, glory’, ‘honour’ and further – ‘prosperity’, 
‘magnificence’, ‘praise’, ‘dignity’, ‘pride’, ‘respect, esteem’. Cf. the possibility of the usage суд as 
blame, reproach: Old Russian судъ ‘abuse, blame’ [4: 244]. The same can be applied to the verbal 
semantics: ‘to blame, censure’  ‘to abuse, revile’  ‘to praise, extol’, ‘to glorify’, ‘to honour’, ‘to 
respect’. 

Returning to the question of the typology of the development of the semantics in the 
Germanic and Slavonic languages, we should state one more similarity, i. e. – the generality of the 
shift here ‘court, court of justice’ → ‘fate’ and ‘death’, cf. O. Engl. dōm ‘doom’, ‘fate’, ‘destiny’, 
Engl. doom ‘the same’, ‘death’ and Old Russian судъ ‘sentence, verdict, judgement, court decision, 
blame, censure’ alongside with ‘death, decease’ [4: 244, 249, 250], сuдъ, с@дъ ‘the same’ [3, III, 
ч. 1, с. 603–607], and also their derivatives сuдьба, с@дьба ‘court, court of justice/law’, ‘justice’, 
‘trial’, ‘sentence, verdict’, ‘decision’ and ‘predestination’ [3, III, ч. 1, с. 608]. 

We have analyzed here two groups of legal terms going back to common for the Germanic 
and Slavonic languages I.-E. roots. The generality of the semantic development in these language 
groups is determined by several reasons: 1) by the realization of the common regularities in the 
Slavonic and Germanic languages, which were laid down as far back as the I.-E. period, when the 
ancestors of the Slavs and Germanic people had contacts within one narrow area; 2) by the areal 
Germanic and Slavonic contacts in the period of the development of separate I.-E. languages. 
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НАИМЕНОВАНИЯ КВН: ВОПРОСЫ СЕМАНТИКИ 

Виктория ВАЩЕНКО (Днепр, Украина) 
В статті в загальному вигляді розглядаються проблеми семантичного вивчення найменувань груп 

осіб (КВК). Наведено ряд прикладів найменувань груп осіб, що займаються комерційною, політичною, 
творчою діяльністю, що ілюструють типи КВК. Надаються перспективи досліджень.  

Розгляд семантики назв творчих колективів КВК неможливий без аналізу системи мовних форм, 
якими передається значення назв творчих колективів КВК, а також специфіки створюваних значень в 
назвах творчих колективів КВК (відповідно до їх функціональних особливостей). У питанні назв 
творчих колективів КВК-слів важливо визначати головне значення слова - те, яке в найменшій мірі 
залежить від контексту, тобто знаходиться в позиції мінімальної обумовленості від оточення. 
Контекст нами розуміється як відрізок тексту, необхідний і достатній для певного значення того чи 
іншого слова або поєднання слів. Головне значення слова є реалізацією первинної семантичної функції 
слова. У цьому сенсі воно може бути названо первинним. Вторинні (або часткові) значення слова 
більшою мірою обумовлені своїм оточенням: в них семантичному змісту головного значення як би 
приєднуються ще елементи контексту. Семантика номінацій груп осіб - система відносин між 
планом позамовних змісту (концептом) і планом формального мовного вираження позамовних змісту. 

Ключові слова: денотат, сигнификат, номінація, семантика, назва, семантична функція слова.  
 
В статье в общем виде рассматриваются проблемы семантического описания названий 

творческих коллективов КВН. Приводятся различные примеры наименований групп лиц, которые 
иллюстрируют типологию названий творческих коллективов КВН. Сделаны некоторые выводы о 
перспективах исследований названий творческих коллективов КВН. 

Рассмотрение семантики названий творческих коллективов КВН невозможно без анализа 
системы языковых форм, которыми передается значение названий творческих коллективов КВН, а 
также специфики создаваемых значений в названий творческих коллективов КВН (в соответствии с 
их функциональными особенностями). В вопросе названий творческих коллективов КВН-слов важно 
определять главное значение слова − то, которое в наименьшей степени зависит от контекста, т.е. 
находится в позиции минимальной обусловленности от окружения. Контекст нами понимается как 
отрезок текста, необходимый и достаточный для определенного значения того или иного слова или 
сочетания слов. Главное значение слова является реализацией первичной семантической функции 
слова. В этом смысле оно может быть названо первичным. Вторичные (или частичные) значения 
слова в большей степени обусловлены своим окружением: в них семантическому содержанию главного 
значения как бы присоединяются еще элементы контекста. Семантика номинаций групп лиц − 
система отношений между планом внеязыкового содержания (концептом) и планом формального 
языкового выражения внеязыкового содержания.  

Ключевые слова: денотат, сигнификат, номинация, семантика, название, семантическая функция 
слова. 

 
The problem considered in this article has to do with the development of semantic description of 

nominations of people groups. Language material consists of variety of names of humorous clubs. Different 
examples of the names of various people groups (leading commercial, political, creative activities) are 
suggested to illustrate their types. Prospects of the research are presented in the article.  

Consideration of the semantics of the names of the creative teams of the KVN is impossible without an 
analysis of the system of language forms, by which the meaning of the names of the creative teams of the KVN 
is transferred, as well as the specifics of the created values in the names of the creative teams of the KVN (in 
accordance with their functional characteristics). It is necessary to dwell on some aspects of the development 
of semantic theories in order to understand the differences with modern cognitive semantics, but at the same 
time to represent a commonality of tasks and methods of linguistic and cognitive semantics. In the question of 
the names of creative groups of KVN-words, it is important to determine the main meaning of the word - the 
one that is least dependent on the context, i.e. is in the position of minimum conditionality from the 
environment. Context we understand as a piece of text, that is necessary and sufficient for a certain meaning of 
a word or a combination of words. The main meaning of the word is the realization of the primary semantic 
function of the word. In this sense, it can be called primary. Secondary (or partial) meanings of a word are 
more conditioned by their surroundings: in them the semantic content of the main meaning is, as it were, 
supplemented by elements of the context. The semantics of nominations of groups of persons is the system of 
relations between the out-of-language content plan (concept) and the plan for formal linguistic expression of 
extralinguistic content. 

Key-words: denotat, significat, nomination, semantics, name, semantic function of a word.  
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