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ПЛАТФОРМА ПРОЕКТУ І ПЛАТФОРМА 
ІНІЦІАТИВ
 У «житті» багатозначних слів трапляються періоди, коли 

одне зі значень стає актуалізованим, тобто більш реалізованим, 
помітнішим у нових контекстах. Це на сьогодні можна сказати і 
про слово платформа, яке відоме як назва технічних пристроїв 
(бетонний поміст, перон вздовж залізничної колії, настил на 
колесах для перевезення чогось – залізнична платформа, 
платформа полустанка), поняття геології (ділянка земної 
кори – геологічна платформа, давня платформа, антарктична 
платформа), взуттєвого виробництва (взуття на платформі, 
модель з платформою). Розширюється уживання слова 
платформа у сфері програмування (середовище розроблення 
і реалізації програмного забезпечення – ядро платформи, 
архітектура освітньої платформи, онлайн-платформа, 
інтернет-платформа проекту; краудінвестингова 
платформа, краудфандингова платформа (‘механізми 
залучення інвестицій’), міжнародна платформа, 
платформа розширеного клієнта), пор. цитату: Наразі 
розробляється онлайн-платформа проекту, що дасть змогу 
проводити дистанційне навчання в рамках курсу (з Інтернету). 

Крім того, слово платформа вживається в переносному 
значенні – ‘програма дій, система поглядів, ідейні, політичні, 
мистецькі та ін. вимоги якої-небудь партії, групи тощо’. Нині 
як лексико-семантичні варіанти цього напрямку вживання 
слова платформа варто розглядати ‘позначення певних локацій 
у Мережі’ (наприклад, Кожна гривня з продажу товарів на 
нашій платформі іде на фінансування потреб волонтерських 
організацій (з Інтернету)), ‘назви партійних, громадських 
організацій’. У зв’язку з активізацією громадських рухів в 
Україні, орієнтацією спільноти на формування громадянського 
суспільства, утворенням мікроспільнот за інтересами не можна 
не помітити, що на радіо, телебаченні, у мережевій комунікації 
поширюються сполуки платформа проекту – комунікаційна, 
інвестиційна, освітня, мистецька і под.; громадська 
платформа («Майдан», «Нова Україна» і под.), пор. також 
цитати: Зараз Мистецька Платформа має офіційний статус 
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молодіжної громадської організації, має свою печатку, рахунок, 
статус неприбуткової громадської організації (з Інтернету), 
Допомагати доопрацьовувати та реалізовувати запропоновані 
полтавцями проекти будуть експерти Відкритої громадської 
платформи «Нова Полтава» (з Інтернету), Всеукраїнська 
громадська організація «Громадянська платформа», 
Платформа ініціатив «Теплиця» тощо.

Отож, розширення сфер спілкування і зміни в їхньому 
технічному забезпеченні продукують зміни в семантиці 
відомих слів.

Світлана Бибик

ПІДПИСНИК, ПІДПИСЧИК, ПІДПИСАНТ, 
АБОНЕНТ ЧИ ПЕРЕДПЛАТНИК, АБО КОГО 
«НАКРУЧУЮТЬ» У СОЦМЕРЕЖАХ?
Майже щодня кожний користувач всесвітньої «павутини», 

опрацьовуючи матеріали в електронних книгозбірнях, 
реєструючись у соціальних мережах, щось купуючи в Інтернет-
магазинах, викладаючи фото в Instagram чи переглядаючи 
стрічку новин за кавою, бачить різні слова на позначення 
поняття, якому відповідає англ. subscribe – підписуватися, 
приєднуватися. На російськомовних сайтах зазвичай це 
подписчик («Сервисы для накрутки лайков и подписчиков» 
(novall.net)), а на українськомовних трапляються варіанти: 
підписник («Користувачі Instagram можуть бачити своїх 
підписників» (webstudio2u.net)), підписчик («І всім це вигідно: 
автор отримує підписчиків і можливість доносити до них 
цікаві та останні відомості, підписчики отримують потрібну 
для них інформацію в зручному форматі» (studopedia.com.
ua)), підписант («Через сторінки сайту на порталі Місця 
можна постійно, хоч кілька разів на день, інформувати Ваших 
клієнтів-підписантів» (ua.sstmarket.com)), абонент («Відкрити 
оновлений особистий кабінет абонента КП «Дніпроводоканал» 
(vodokanal.dp.ua)), передплатник («Безкоштовна накрутка 
лайків і передплатників Instagram» (liudyna.com)). 


