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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Українські пам‟ятки XVI–XVIII ст. – безцінне джерело дослідження 

мовних процесів і явищ минулого. Для мовознавства ХХІ ст. важливим є 

вивчення давніх текстів у площині нових наукових парадигм, зокрема 

комбінаторної лінгвістики, основне завдання якої – висвітлити питання 

сполучуваності одиниць різних функційних рівнів, насамперед лексичного і 

синтаксичного. Слова, що зберігають досвід носіїв мови, є основними 

елементами системи, тими субстратами, які цементують мовленнєві 

утворення, зокрема словосполучення. Тож сполучуваність трактуємо як 

комбінаторно-когнітивне явище, що характеризує мовні процеси відповідно 

до їх зв‟язку зі сприйняттям людини, її уявою, емоціями, мисленням, адже 

мова – не ізольований об‟єкт вивчення, а засіб доступу до ментальності 

кожного мовця та суспільства загалом. 

Комбінаторика (сполучуваність) дає змогу дослідникові здійснити 

ґрунтовний семантичний опис; водночас вона сама слугує доказом, 

підтвердженням правильності цього опису. Аналіз сполучуваності дозволяє 

достовірно встановити семантичну структуру будь-якого слова – 

зафіксованого і не зафіксованого лексикографічно. Окрім цього, 

сполучуваність є основним і надійним способом визначення обсягу 

семантики багатозначних слів, саме тому значення, встановлене за 

контекстом, часто різниться від поданого у словниках. 

У мовознавчих працях ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. серед 

різноманітних проблем частково порушено питання сполучуваності мовних 

одиниць (Л. Гумецька, І. Керницький, М. Худаш, В. Німчук, У. Єдлінська, 

І. Вихованець, К. Городенська, П. Гриценко, Л. Гнатюк, Н. Клименко, 

Є. Карпіловська, Н. Дарчук, Ф. Бацевич, С. Єрмоленко, П. Білоусенко, 

В. Ґрещук, О. Пономарів, Л. Ткач, В. Передрієнко, Д. Гринчишин, І. Чепіга, 

М. Демський, М. Чікало, Г. Войтів, М. Скаб, Н. Гуйванюк, А. Загнітко, 

О. Демська, З. Купчинська, Л. Кислюк, В. Шульгач, І. Кочан, Г. Наєнко, 

В. Мойсієнко, А. Свашенко, С. Гриценко, О. Тищенко, Н. Пуряєва, Т. Крехно 

та ін.). 

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю 

комплексного аналізу сполучуваності в українській мові XVI–XVІII ст. із 

особливою увагою до причин виникнення і формування комбінаторних 

зв‟язків на прикладі ад‟єктивно-субстантивних словосполучень (далі – АСС). 

Вивчення комбінаторики в українській мові XVI–XVIIІ ст. на матеріалі 

словосполучень одного типу в подальшому актуалізує потребу зіставлення 

лексико-синтаксичних комбінаторних змін в українській мові різночасових 

етапів її розвитку як необхідну передумову створення узагальнювальної 

праці зі сполучуваності.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми відділу української 

мови Інституту українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України 

“Українська історична та діалектна лексикологія і лексикографія”, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер державної 

реєстрації 0108U010868).  

Мета роботи – виявити особливості комбінаторики (сполучуваності) в 

українській мові XVI–XVIIІ ст. і встановити лінгвальні та позалінгвальні 

чинники її виникнення; з‟ясувати, зокрема, комбінаторну цінність 

компонентів АСС, виражених, з одного боку, в синтагматичних, із другого – 

у парадигматичних відношеннях між ними; осмислити необхідність і 

закономірність появи таких словосполучень та продемонструвати можливість 

їх лексикографічної інтерпретації. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність виконати такі 

завдання:  

1) концептуально осмислити підстави виокремлення XVI–XVIII ст. як 

періоду функціювання української мови, найбільш прийнятного для 

повноцінного опису її сполучуваності;  

2) проаналізувати жанрове багатство українських пам‟яток XVI–

XVІII ст. як умову проведення комплексних студій;  

3) встановити термінологічну базу для опису сполучуваності в 

діахронії з позицій комбінаторної лінгвістики; 

4) визначити статус ад‟єктива як атрибутивного компонента 

аналізованих словосполучень (основні функції, номінаційний потенціал і 

дискурсивні характеристики); 

5) описати АСС із погляду комбінаторної лексикології та синтаксису, 

окреслити основні напрями дослідження таких одиниць мови; 

6) змоделювати атрибутивну панораму українського тексту XVI–

XVIII ст. на матеріалі ексцерпованих АСС і з‟ясувати особливості поєднання 

їх компонентів; 

7) виявити типи АСС і відповідно до цього побудувати шкалу 

комбінаторної семантики; 

8) схарактеризувати АСС перехідного типу за основними 

диференційними та інтеграційними ознаками, подати їхню класифікацію; 

9) укласти принципи і структуру “Комбінаторного словника 

української мови XVI–XVIII століть”, визначити його специфіку як явища 

історичної і комбінаторної лексикографії.  

Об’єктом дослідження є комбінаторика (сполучуваність) в українській 

мові XVI–XVIІI ст. як реалізація взаємозв‟язку синтагматики і 

парадигматики одиниць мови; предметом – комбінаторні особливості АСС 

української мови XVI–XVIІI ст. у мовній та мовленнєвій традиції українців. 

Джерельною базою слугували:  
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1) картотека “Словника української мови XVI – першої половини 

XVII ст.” (зберігається у відділі української мови Інституту українознавства 

ім. І. Крип‟якевича НАН України, м. Львів); 

2) картотека “Історичного словника українського язика” за ред. 

Є. Тимченка (зберігається у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, м. Львів); 

3) різножанрові рукописні та опубліковані пам‟ятки української мови 

XVI–XVІII ст.; 

4) комбінаторні словники і словники сполучуваності англійської, 

німецької та російської мов, а також матеріали історичних, етимологічних та 

діалектних словників.  

Методологічну базу дослідження становлять теоретичні положення 

про: 1) антропоцентричність мови та визначальну роль її носія 

(В. фон Гумбольдт, О. Потебня, М. Гайдеґґер, В. Німчук), 2) мову як цілісну 

систему елементів (Ф. де Соссюр, А. Білецький, Н. Клименко, І. Вихованець, 

П. Гриценко, К. Городенська, Є. Карпіловська, П. Білоусенко), 3) історичний 

розвиток мови (І. Бодуен де Куртене, Є. Тимченко, В. Німчук, О. Мельничук, 

Г. Півторак, В. Ґрещук, Л. Гнатюк, Ю. Мосенкіс, О. Ніка, З. Купчинська), 4) 

ментальний простір як умістилище базових знань відповідно до засад 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології (О. Кубрякова, Дж. Лакофф, 

Ю. Степанов, Ф. Бацевич, Л. Гнатюк, Л. Ткач, С. Гриценко); 5) формальні та 

семантичні аспекти сполучуваності (М. Влавацька, Н. Клименко, 

Є. Карпіловська, Н. Дарчук, М. Скаб, Г. Войтів, М. Чікало); 6) узус та 

мовлення (В. Плунгян, І. Свєнціцький, Є. Карпіловська, Г. Наєнко, 

В. Мойсієнко, Л. Кислюк). 

Для розв‟язання цих завдань використано такі методи: описовий 

(прийоми спостереження, зіставлення, інтерпретації, класифікації і 

систематизації матеріалу), методи компонентного, дефініційного та 

функційного аналізу, дистрибутивний метод і метод лексикографічного 

конструювання. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше комплексно 

досліджено комбінаторику (сполучуваність) в українській мові XVI–XVІII ст. 

із позицій комбінаторної лінгвістики в поєднанні зі здобутками когнітивної 

лінгвістики, напрацьовано й застосовано для цього низку методів і прийомів, 

вивчено природу, механізми, джерела та чинники побудови зв‟язків між 

словами на прикладі компонентів АСС; запропоновано застосовувати шкалу 

комбінаторної (композиційної) семантики до аналізу сполучуваності в 

діахронії; уперше розроблено принципи комбінаторного словника 

української мови XVI–XVIII століть.  

Теоретичне значення роботи полягає в доведенні можливості 

ефективного поєднання комбінаторної лінгвістики та історичної лексикології 

і лексикографії; у системному вивченні комбінаторики (зокрема лексико-

синтаксичної сполучуваності) в українській мові окресленого періоду на 
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матеріалі писемних пам‟яток; у доведенні тісного зв‟язку комбінаторики з 

іншими мовознавчими дисциплінами, зокрема з когнітивною лінгвістикою.  

Практичне значення дисертації полягає в застосуванні її теоретичних 

положень для створення узагальнювальних праць з історичної лексикології і 

лексикографії української мови, комбінаторної та когнітивної лінгвістики; 

матеріали дослідження можуть бути використані в лінгводидактиці (курси 

загального мовознавства, лексикології і лексикографії, історії мови; спецкурс 

із комбінаторної лінгвістики); у лексикографічній практиці (укладання 

історичних тлумачно-перекладних і комбінаторних словників української 

мови). Дослідження побудоване на формулюванні й обґрунтуванні 

авторської концепції доцільності поєднання комбінаторної лінгвістики й 

історії мови для вивчення сполучуваності в українській мові XVI–XVІII ст. і 

її лексикографічної кодифікації.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційної праці представлено в доповідях на 25 міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях: “Язык и культура” (Москва, 17–21 

вересня 2003 р.), “История и культура славян в зеркале языка: славянская 

лексикография” (Москва, 21–25 жовтня 2005 р.), “Галичина: простір, люди, 

мови” (Львів, 28–29 березня 2008 р.), “Говори південно-західного наріччя у 

слов‟янському контексті” (Львів, 15–16 травня 2008 р.), “Українська 

діалектна лексика як об‟єкт словникарства та лінгвогеографії” (Ужгород, 16–

17 жовтня 2008 р.), “Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, 

perspektywy” (Краків, 21–22 вересня 2010 р.), “Пам‟ятка як джерело вивчення 

історії мови” (Львів, 7–8 жовтня 2010 р.), “Славянская диалектная 

лексикография” (Санкт-Петербург, 19–23 вересня 2011 р.), “На початку було 

Слово…” (до 200-ліття від народження о. Маркіяна Шашкевича) (Рим, 8–9 

грудня 2011 р.), “Ukraina na przestrzeni wieków” (Ґорліци, 10–11 травня 

2012 р.), “Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях” 

(Львів, 4–5 жовтня 2012 р.), “Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле 

і сучасність” (Берегове, 18–19 жовтня 2012 р.), “Пам‟ятки української мови: 

текст і контекст” (Львів, 10–11 жовтня 2013 р.), “Діалекти в синхронії та 

діахронії: загальнослов‟янський контекст” (Київ, 31 березня – 2 квітня 

2014 р.), “Пам‟ятки української мови: стилі та жанри” (Львів, 1–2 жовтня 

2015 р.), “Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 22–23 жовтня 

2015 р.), “Мова як світ світів” (Київ, 7–8 грудня 2015 р.), “Лінгвістичне 

франкознавство в контексті сучасних філологічних студій” (Дрогобич, 24–25 

листопада 2016 р.), “Сучасна українська нація : мова, історія, культура” 

(Львів, 16 березня 2016 р.), “Книжки про слова. Історична та діалектна 

лексикографія” (Львів, 14–15 вересня 2017 р.), “Рідне слово в 

етнокультурному вимірі” (Дрогобич, 19–20 жовтня 2017 р.), “Художній 

текст: лексика, граматика, стилістика” (Харків, 15–16 травня 2018 р.), 

“Українська філологія: школи, постаті, проблеми” (Львів, 4–6 жовтня 

2018 р.), “Język w regionie – region w języku. III” (Познань, 22–23 листопада 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 5 

2018 р.), “Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. Іn memoriam 

professoris Slavomiri Gala” (Лодзь, 7–8 грудня 2018 р.); на Міжнародній 

науковій школі-семінарі “Метамова словників різних типів: будова та 

застосування” (Київ, 5–6 червня 2018 р.) у рамках спільних проектів 

Інституту української мови НАНУ та Інституту славістики ПАН “Онлайн-

бібліографія світового славістичного мовознавства” і “Лексичні, словотвірні 

та фразеологічні інновації у слов‟янських мовах”, на 6 всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях: “Діалектне суміжжя як об‟єкт 

мовознавчих студій” (Умань, 24–25 жовтня 2007 р.), “Історична 

лексикографія” (Львів, 6–7 жовтня 2011 р.), “Іван Ковалик та українське 

мовознавство: історія, школи, проблеми” (Львів, 26–27 жовтня 2017 р.), “Нові 

дослідження козацької доби в Україні” (Київ, 21–22 березня 2018 р.), “Теорія 

і практика української та слов‟янської лексикографії: традиції і сьогодення. 

До 90-річчя Г.М. Гнатюк” (Київ, 7–8 грудня 2017 р.), “Феномен Памви 

Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні 

тлумачення” (Самбір; Дрогобич, 17 жовтня 2018 р.); на Наукових читаннях 

ім. академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, 11–12 березня 2011 р., Львів, 3–6 березня 

2014 р., Львів, 5–7 березня 2018 р.) та на щорічних березневих засіданнях 

Мовознавчої комісії НТШ (Львів, 2010–2018 рр.). 

Публікації. Теоретичні положення й практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено в одноосібній монографії 

“Комбінаторика української мови XVI–XVІII ст.: теорія, практика, словник” 

(Львів, 2018. – 688 с.) і в одноосібному “Комбінаторному словнику 

української мови XVI–XVIII століть” (Львів, 2018. – С. 503–687), у колек-

тивних словниках “Лексикон львівський: поважно і на жарт” (Львів, 2009. – 

672 с.; Львів, 2012. – 852 с.; Львів, 2015. – 896 с.) і “Гуцульські світи: 

лексикон” (Львів, 2013. – 668 с.), “Українські краєвиди: слово – текст – 

словник” (Львів, 2015. – 384 с.) та в 38 одноосібних статтях, із яких 14 

опубліковано в наукових виданнях України, затверджених МОН як фахові, 7 

статей – в іноземних виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п‟яти 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку джерел, 

словників, довідників, списку використаної літератури (872 позиції), двох 

додатків. Повний обсяг дисертації – 680 с., обсяг основного тексту – 361 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У “Вступі” обґрунтовано актуальність вивчення комбінаторики 

(сполучуваності) в українській мові XVI–XVIII ст. для побудови цілісної 

картини розвитку і стану мови зазначеного періоду; сформульовано мету й 

завдання дослідження; визначено об‟єкт і предмет, методи, наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення дисертаційної праці та окреслено її 

джерельну базу; відзначено особистий внесок автора, апробацію здобутих 

результатів, подано структуру дисертації. 
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У першому розділі “Українська мова XVI–XVIII ст.: традиційне і 

нове в дослідженні” розкрито підходи до вивчення українських писемних 

текстів. Пам‟ятки необхідно аналізувати з позицій реконструйованої мовної 

свідомості староукраїнського суспільства, а не оцінювати їх із погляду носія 

української літературної мови, орієнтованого на сучасну норму. Мовна 

свідомість давніх українців опредметнена передусім у текстах, для 

відповідного прочитання яких потрібне ґрунтовне вивчення мовно-

культурного контексту епохи. 

У другому параграфі “Пам’ятки XVI–XVIII ст. і питання періодизації 

української мови” проаналізовано міркування лінгвістів щодо доцільності 

виокремлення XVI–XVIII ст. як окремого періоду для вивчення мовних 

процесів і явищ. Докладний розгляд мовознавчих праць дав змогу дійти 

висновку, що часові межі реферованого дослідження (XVI–XVIII ст.) 

уможливлюють широке хронологічне тло і залучення численних писемних 

джерел, на матеріалі яких проаналізовано деякі аспекти сполучуваності слів 

тогочасної української мови. Період XVI–XVIII ст. поєднує “другий золотий 

вік українського письменства”, його розквіт та занепад, а також якнайкраще 

відображає тісні мовно-культурні контакти на карті Європи. 

Як і проблема періодизації, не вирішеним до кінця в історичній 

лінгвістиці є питання вибору терміна-кваліфікатора мови XVI–XVIII ст. 

Учені використовують низку лінгвономенів; часто кілька термінів виявлено в 

того самого дослідника: староукраїнська мова / староукраїнська 

літературна мова, стара українська мова, середньоукраїнська мова, 

українська мова ранньомодерної доби, українська мова / українська 

літературна мова XVI–XVIII ст., руська мова, руська мова середньої доби, 

проста мова та ін. На нашу думку, стосовно пам‟яток XVI–XVIII ст. 

доцільно використовувати лінгвономен українська мова як найбільш 

загальний і точний; він є усталеним терміном в історичній лексикографії, 

зокрема у фундаментальному “Словнику української мови XVI – першої 

половини XVII ст.”, над яким працюють історики-лексикографи відділу 

української мови Інституту українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН 

України: М. Чікало (відп. ред.), Г. Войтів (відп. ред.), Н. Багнюк, 

О. Варфоломієва, О. Заневич, О. Кровицька, Ю. Осінчук, І. Черевко, 

Г. Дидик-Меуш. 

До широкого наукового обігу введено багату джерельну базу 

української мови XVI–XVIII ст. Пропоноване дослідження зі сполучуваності 

виконане на матеріалі 2000 текстів, різних за обсягом та жанрами 

(документи, літописи і хроніки, художні твори, наукова і науково-популярна 

література тощо), що дає змогу всебічно схарактеризувати мову того часу та 

особливості сполучуваності слів. Найбільше проаналізовано текстів ділового 

стилю: 1) актові книги з різних міст України (600 записів); 2) документи 

Львівського ставропігійського братства (511 записів); 3) офіційно-ділові 

документи Брацлавського воєводства (496 записів). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 7 

Активне залучення пам‟яток до різноаспектних досліджень зумовлене 

також тим, що сучасні лінгвісти виявляють посилену увагу до нової моделі 

мови, однією з найістотніших рис якої є зміна теоретичних пріоритетів: 

перехід від “системи” до “узусу”, від “мови” до “мовлення”. А тому 

мовознавці для підтвердження своїх гіпотез повинні мати в розпорядженні 

достатню кількість писемних пам‟яток, тобто корпус (чи корпус текстів), що 

слугує не тільки достовірним джерелом опису, а й “новою ідеологією”. Саме 

узус (тексти) формують надійну базу науки про мову, тобто є об‟єктом, 

доступним безпосередньому аналізу, а вивчення писемних пам‟яток набуло у 

зв‟язку з усім, сказаним вище, першорядного значення. 

У другому розділі “Комбінаторна лінгвістика: термінологічна база” 

окреслено основні засади комбінаторної лінгвістики, яка вивчає 

сполучуваність (або комбінаторику, комбінаторно-синтагматичні 

властивості) одиниць мови, їх синтагматичні відношення та комбінаторний 

потенціал. В Україні комбінаторна лінгвістика ще не набула належного 

розвитку, як, наприклад, у Німеччині, США, Великобританії, Росії, проте 

завдяки зусиллям деяких українських учених (зокрема Н. Клименко, 

Є. Карпіловської, Н. Дарчук та ін.) у цьому напрямі помітні здобутки. 

Комбінаторна лінгвістика ґрунтується на синтагматиці (правила 

сполучуваності мовних одиниць одного рівня) та комбінаториці (складання 

комбінацій мовних одиниць відповідно до змісту), а об‟єкт її вивчення – 

синтагматичний план мови і мовлення, що формується з наповнених 

комбінаторно-синтагматичними властивостями елементів (одиниць мови), які 

сприяють реалізації когнітивної діяльності і мовленнєвої комунікації. 

Пропонована праця зосереджена передусім на комбінаторній лексикології і 

комбінаторній лексикографії. 

Терміни комбінаторної лінгвістики – синтагматика, комбінаторика, 

валентність, сполучуваність, контекст, дистрибуція – формують основу 

термінологічної бази реферованого дослідження: 

1 .  С и н т а г м а т и к а  стосується мови (реалізується у валентності) і 

мовлення (виявляється у сполучуваності), тобто синтагматика поєднує 

валентність (рівень мови; мовна синтагматика) і сполучуваність (рівень 

мовлення; мовленнєва синтагматика). Контекст і дистрибуція пов‟язані зі 

сполучуваністю і формують привативну опозицію.  

2 .  К о м б і н а т о р и к а  – cполучуваність у загальному розумінні – 

пов‟язана зі складанням та вивченням комбінацій мовних одиниць, які 

підпорядковані встановленим завданням комунікації за наявних умов їх 

реалізації і які можна утворити від конкретної кількості одиниць. Із двох 

основних понять комбінаторної лінгвістики синтагматика – ширше, тому 

що стосується всіх можливих позицій одиниць одного рівня в лінійній 

послідовності; комбінаторика – вужче, адже входить до поняття 

синтагматики частково через деякі обмеження щодо: 1) вирішення завдання 
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комунікації та умов його реалізації; 2) вибору конкретного “комплекту” 

мовних одиниць для вираження думки. 

3. В а л е н т н і с т ь  і  с п о л у ч у в а н і с т ь  – рівні синтагматики: 

валентність – це потенційна сполучуваність одиниць мови, тобто потенційна 

можливість їх поєднання в мовленні, закладена безпосередньо в системі 

мови; сполучуваність – реалізація валентності слова в мовленні, тобто його 

реальна сполучуваність. Комбінаторику української мови XVI–XVIII ст. 

можна вивчати тільки за наявності доступних текстів (свідчень тогочасного 

мовлення), тому в реферованому дослідженні визначальним є поняття 

“сполучуваність” – реалізація зв‟язку одиниць мови на рівні мовлення і 

взагалі здатність слів поєднуватися між собою. На сполучуваність впливають 

граматичні (синтаксичні), лексичні та семантичні чинники. Через те 

виокремлюють синтаксичну, семантичну та лексичну сполучуваність слів. 

Синтаксична сполучуваність є сукупністю наявних при слові семантико-

синтаксичних позицій, а поширювачем його значення можна вважати інше 

слово, яке визначає (відтворює, конкретизує) семантику певної лексико-

семантичної одиниці та уможливлює її використання в мовленні: свободная 

(„яка не має власника‟) рѣчъ – свободный („вільний від роботи‟) день – 

свободный (ʻвільний, незалежний‟) мужъ та ін. У межах синтаксичної 

сполучуваності можна виокремити різні її типи. Прикметникові в АСС 

належить не тільки другорядна роль. Через те для реферованого дослідження 

основним став поділ на активну і пасивну сполучуваність відповідно до 

активної та пасивної валентності: при активній валентності слово 

“заповнює” валентність іншого слова, будучи синтаксично залежним від 

останнього, а валентне слово здатне приєднувати залежний елемент; при 

пасивній валентності слово “заповнює” валентність іншого слова, не 

підпорядковуючись, а навпаки – підпорядковуючи його собі (Схема 1). Це 

характерно насамперед для АСС з ад‟єктивованим дієприкметником: 

виголена потилица, выданыи писма та ін.  
Схема 1. 

Активна і пасивна сполучуваність 

 

Слово 

Слово-поширювач 1 

 

 

 

Слово-поширювач 2 

Слово-поширювач n-n  

Активна сполучуваність 

Слово Слово-поширювач 

Пасивна сполучуваність 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 9 

П а с и в н а  валентність властива прикметникові, прислівникові, 

прийменникові, сполучникові, які, на відміну від актантів, є сирконстантами 

(за Л. Теньєром, другорядними учасниками ситуації).  

Розмежування семантичної та лексичної сполучуваності є 

принциповим тому, що семантична сполучуваність безпосередньо пов‟язана 

із вказівкою на сему, яка має бути у значенні всіх слів, що заповнюють 

відповідну синтаксично-семантичну позицію (на відміну від лексичної 

сполучуваності). Лексична сполучуваність має таку особливість, як 

вибірковість, що залежить від внутрішніх характеристик головного слова, 

закладених у його значеннєвій базі. Іноді складно пояснити причини 

сполучуваності, наприклад: сѣяти страхъ / сѣяти панѣку / сѣяти неславу; 

розвѣяти смутокъ / розвѣяти сумненє та ін. У таких випадках доцільно 

брати до уваги не тільки чинники ідіоматичності, а й вияв “випадковості” у 

поєднанні слів. Для опису лексичної сполучуваності слова необхідно 

визначити коло тих слів, із якими воно поєднується, та умови реалізації 

сполучень, указати на мотивацію сполучуваності та причини її обмеження 

тощо. Мова має спеціальні механізми для регулювання лексичної 

сполучуваності: предметно-логічні зв‟язки, власне лексичні обмеження, 

норми слововжитку та ін. 

Дотримуємося думки, що лексична і семантична сполучуваність – різні 

типи сполучуваності, однак послуговуємося терміном лексико-синтаксична 

сполучуваність, який позначає нерозривну єдність цих двох типів і 

найточніше відображає особливості поєднання слів в АСС. Отже, 

синтаксична сполучуваність – це система наявних при слові позицій, які в 

мовленні здатні замінюватися іншими словами, а лексична сполучуваність – 

набір слів, які заповнюють ці позиції. Об‟єктивним критерієм розмежування 

семантики слова слугуватиме саме лексична сполучуваність: фѣалковый 

(ʻналежний рослині фіалці; фіалковий‟) корень, фѣалковоє (ʻвиготовлений із 

фіалок; фіалковий‟) вино, фѣалкова (ʻкольору фіалки; фіолетовий‟) рыза та 

ін. 

Вивчаючи сполучуваність слів у мові XVI–XVІII ст., важливо 

трактувати цей процес як комбінаторно-когнітивне явище. Когнітивний 

підхід до мови розуміємо, за О. Кубряковою, як спробу характеризувати всі 

явища і процеси, одиниці та категорії відповідно до їхнього зв‟язку з іншими 

когнітивними процесами: зі сприйняттям та уявою людини, її емоціями, 

мисленням. 

4. Контекст – оточення мовної одиниці, умови й особливості 

використання її в мовленні. Контекст, необхідний для опису АСС в 

українській мові XVI–XVIII ст., поділяємо на мікроконтекст (по-перше, 

АСС як мінімальне оточення ад‟єктива, в якому останній реалізує своє 

значення; по-друге, речення із предикативним центром, звідки можна 

ексцерпувати словосполучення з ад‟єктивом в атрибутивній функції 

(ад‟єктиви-предикати до уваги не беруться)) і макроконтекст (кілька речень 
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або більший фрагмент писемної пам‟ятки), який сприяє встановленню 

відповідної атрибутивної функції ад‟єктива в тексті загалом. 

5. Дистрибуція – сукупність усіх оточень аналізованої одиниці. 

Дистрибутивний аналіз мовних явищ – це метод лінгвістичного дослідження, 

за яким класифікацію мовних одиниць і вивчення їхніх властивостей 

здійснюють на основі їх виокремлення в потоці мовлення, тобто розглядають 

у контексті. Застосування дистрибутивного методу для аналізу семантики 

слова дає змогу визначити ступінь спорідненості між словами, сформувати на 

цій основі семантичні класи, встановити багатозначність і термінологічність 

слів, ступінь стійкості поєднаних компонентів. 

У третьому розділі “Ад’єктив XVI–XVIII ст. у площині 

комбінаторики: статус атрибутивного компонента словосполучення” 

розглянуто АСС, засвідчені в текстах українських пам‟яток XVI–XVIII ст. 

для номінації об‟єктів та явищ дійсності, конкретних і абстрактних понять. 

Корпус із майже 40 000 таких АСС слугує матеріалом пропонованого 

дослідження: высокопарный орєлъ, прєвысокоє бозство, небесный лѣкаръ, 
вєликый рыболовъ, небо звѣздоносноє, дѣло вєликочоудовноє; старожитный 
порӕдокъ, мєщаны лвовскиє, дыдаскали школныє, скарбъ ѡсобливый, 

чорновзорыстый аксамитъ, законъ свӕтый грєчєский, ӕрославъский 
ӕрмарокъ та ін.  

АСС у текстах українських пам‟яток XVI–XVIII ст. мають високу 

частоту використання, адже вони точні, лаконічні та “економні”, що 

відповідає вимогам мовців до лексичних одиниць; до того ж АСС, з одного 

боку, вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, з другого – 

припускають значну довільність у формулюванні думки: ангельский спѣвъ, 
бѣсовкая пыха, масныи потравы, добрый повѣдачъ, матерацъ атъласовый, 

колдра турецкая, астрологове превыборныє та багато ін. АСС виконують 

особливу функцію ідентифікації нових реалій із довкілля людини, тому їх 

необхідно вивчати з позицій комбінаторної лінгвістики з елементами 

когнітивної лінгвістики. 

Поєднання компонентів у АСС називають по-різному, що свідчить про 

його складну природу: атрибутивне словосполучення, ад’єктивне 

словосполучення, субстантивно-ад’єктивне словосполучення, синтаксема, 

атрибутивна синтагма, атрибутивна метафора, прикметникова 

метафора; атрибутивно-іменникове сполучення; прикметниково-іменникова 

група; композиційна ідіома; мовний стереотип та ін. Аналізовані АСС в 

українській мові XVI–XVIII ст. кваліфіковано як прості двочленні об‟єднання 

слів зі стрижневим компонентом-субстантивом і контактно чи дистантно 

розташованим залежним компонентом-ад‟єктивом, поєднаним зв‟язком 

узгодження. У реферованому дослідженні застосовано традиційне 

визначення АСС і класифікацію словосполучень за семантико-

синтаксичними відношеннями (зокрема атрибутивні), в яких головне слово 

позначає предмет, а залежне – його ознаку. 
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АСС в українській мові XVI–XVIII ст. розглядаємо в рамках не тільки 

традиційного, а й функційно-комунікативного підходу. Традиційні граматики 

не беруть до уваги комунікативного рівня (саме він “вирішує” питання 

конкретної реалізації тієї чи тієї моделі речення тощо), а також не 

враховують участі АСС у членуванні складнішої мовної одиниці, у реалізації 

порядку слів, не розглядають питання, чому певне словосполучення 

використане в реченні, що і є завданням функційно-комунікативного 

синтаксису. 

Завдяки своїй продуктивності й частотності АСС постійно 

перебувають у полі зору лінгвістів. Одні дослідники надають перевагу 

субстантиву, оскільки саме він підпорядковує собі ад‟єктив; інші дослідники 

головну роль в АСС відводять ад‟єктиву. На підтвердження цього аналізують 

зазвичай атрибутивні словосполучення типу забороненная аппеляція, в яких 

ад‟єктив є п р е д и к а т н и м  с л о в о м  із семантичною валентністю носія 

ознаки, і цю валентність заповнює субстантив (у наведеному прикладі – 

аппеляція) усупереч синтаксичному закону підпорядкування прикметника та 

дієприкметника іменникові. З огляду на це лінгвісти послуговуються 

термінами активна сполучуваність та пасивна сполучуваність (про що 

йшлося вище), тобто на семантичному рівні слово забороненный має активну 

сполучуваність, а на синтаксичному рівні зберігає її як пасивну. 

Ад‟єктив-атрибутив обмежує субстантив, сприяє його спеціалізації, 

уточненню. У зв‟язку з цим мовознавці вивчають, до прикладу, “логіку 

ад‟єктива”, його “креативний і комунікативний потенціал” та “нетривіальну 

семантику”. Як свідчать пам‟ятки української мови XVI–XVIII ст., ад‟єктив 

виконує такі функції: 1) номінаційну (позначає об‟єктивні властивості та 

якості об‟єкта); 2) оцінну та підсилювальну (надає об‟єктові властивостей та 

якостей, які йому присвоює суб‟єкт); 3) видільну (виокремлює об‟єкт із класу 

однотипних). 

Важливим є питання дискурсивних (текстових) характеристик 

ад’єктива: їх трактуємо як усі мовленнєві ситуації, що пов‟язані з появою 

атрибутивів у тексті пам‟яток і стосуються їхніх основних функцій та причин 

використання в українській мові XVI–XVIIІ ст. Установлені текстові 

характеристики (вивчено 550 фрагментів обсягом від 100 до 200 слів кожний) 

сприяють описові ад‟єктивів у трьох аспектах: 1) основні функції – первинна 

чи вторинна; 2) здатність наповнювати текст; 3) сполучуваність та 

послідовність в атрибутивному ланцюжку. 

Граматисти вважають, що за своїми основними функціями ад‟єктив у 

тексті вторинний і з‟являється тільки у зв‟язку з потребою надати смислового 

навантаження субстантивові. Аналізовані тексти пам‟яток української мови 

XVI–XVIIІ ст. дають змогу заперечити таке категоричне твердження: поява 

ад‟єктивів і загалом АСС на позначення осіб, об‟єктів, явищ тощо є такою ж 

первинною, як і поява стрижневого субстантива, тому що у спілкуванні 
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мовець використовує переважно готовий вираз (наприклад, свѣжий хлѣбъ, 
чиста сорочка, право митноє, сиропусная недѣля та ін.). 

Ад‟єктив має здатність наповнювати текст. Для аналізу поведінки 

ад‟єктивів у тексті (дискурсі) важливою є статистика їх використання. 

Різножанровість джерельної бази сприяє встановленню такої закономірності: 

що докладнішої характеристики вимагає об‟єкт, то більш точний опис реалій 

він отримує за допомогою ад‟єктивів. У проаналізованих фрагментах вони 

становлять до 20 % одиниць (1/5 усього тексту), що свідчить про значущість 

цієї частини мови. Безперечно, насамперед це стосується художніх творів, 

зокрема поетичних. У роботі детально простежено, як ад‟єктив наповнює 

епістолярні, ділові, а також неканонічні євангельські тексти. 

Третя дискурсивна характеристика ад‟єктива – участь в ад‟єктивно-

атрибутивному ланцюжку, який трактуємо як наявність двох і більше 

ад‟єктивів при субстантиві (добрая, терпеливая, милая мати; червоноє, 
оксамитноє золоченоє новоє євангелиє та ін.). Виявлено чіткий порядок 

розташування ад‟єктивів в атрибутивній зоні АСС: на початку ланцюжка (у 

постпозиції – безпосередньо при субстантиві, у препозиції – навпаки) 

розташовуються ад‟єктиви, які виражають оцінку, а за ними – ті, які 

характеризують (за О. Афанасьєвою) “стан справ”, відомі факти та їхні 

особливості. Як свідчать українські пам‟ятки XVI–XVIII ст., ад‟єктиви на 

позначення розміру стоять перед тими, які характеризують форму, вік, колір 

та ін. Безпосередньо при субстантиві розміщуються ад‟єктиви на позначення 

національності та матеріалу. У реферованому дослідженні зроблено спробу 

узагальнити деякі спостереження щодо майже 300 атрибутивних ланцюжків, 

вибраних із різножанрових текстів XVI–XVIII ст. Ад‟єктиви в атрибутивних 

ланцюжках проаналізовано з огляду на: 1) їхню семантику та належність до 

семантичних груп (кольору, розміру, форми, оцінки); наші міркування 

стосувалися переважно їхньої позиції всередині ланцюжка та назви, яку вони 

характеризують; 2) закономірності розташування ад‟єктивів із різною 

семантикою в тих чи тих позиціях кожного з аналізованих атрибутивних 

ланцюжків. 

Лише в 40 % ланцюжків ад‟єктиви “дотримуються” раніше 

встановлених закономірностей сполучуваності, а в 60 % проаналізованих 

ланцюжків виявлено відхилення від традиційної послідовності. Порушення 

порядку атрибутивів у лінійному ланцюжку залежить від того, наскільки 

описувана ознака є інгерентною. Значущою виявляється не стільки 

онтологічна інгерентність ознаки, скільки її інгерентність у сприйнятті 

мовця, тож визначальною стає комунікаційна інгеренція мовця, і точкою 

відліку розподілу атрибутивів стосовно ядра є те, як мовець сприймає об‟єкт. 

Порядок розташування атрибутів залежить також від значущості тієї чи тієї 

ознаки, яку мовець виокремлює в об‟єкті під час мовлення, вважаючи саме її 

на той момент найбільш істотною. Попри все, онтологічна інгерентність 

описуваної ад‟єктивом ознаки теж достатньо важлива. Ближчими до ядра 
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комплексу є ті атрибутиви, що описують властивості й ознаки, які можна 

виявити безпосередньо, які є об‟єктивними і “впізнаваними”. За ними 

розташовані ті, які виражають ставлення мовця до чого-небудь, його оцінку. 

Правила побудови ланцюжків достатньо гнучкі, проте повинні 

відповідати законам сполучуваності української мови XVI–XVIII ст. 

У четвертому розділі “Ад’єктивно-субстантивні словосполучення в 

українській мові XVI–XVIII ст. як об’єкт комбінаторної лексикології і 

синтаксису” схарактеризовано напрями дослідження АСС у сучасній 

лінгвістиці: власне лінгвістичний, психолінгвістичний, лінгвокультуроло-

гічний та лінгвокогнітивний.  

Лексико-синтаксична сполучуваність в українській мові XVI–

XVIII ст. – неоднорідне і багатогранне явище, для вивчення якого 

використано два напрями аналізу: 1) лінгвокультурологічний напрям дає 

змогу стверджувати, що АСС посідають помітне місце в концептосфері 

українця та в українському культурному просторі XVI–XVIII ст., ядром якого 

є національна когнітивна база – “сукупність знань та національно маркованих 

і культурно детермінованих уявлень”, обов‟язкових для всіх представників 

національно-лінгвокультурної спільноти; 2) лінгвокогнітивний напрям (за 

Дж. Лакоффом, “у концептуальній та в мовній системі людини більшість 

об‟єктів мотивовані”, а “мотивація – центральний феномен пізнання”) із 

застосуванням двох його аспектів – семантико-когнітивного та 

комбінаторно-когнітивного, або композиційно-когнітивного, – допомагає 

вивчити особливості комбінаторики АСС у когнітивно-культурологічному 

просторі української мови XVI–XVIII ст. і побудувати шкалу комбінаторної 

(композиційної) семантики АСС та визначити в ній місце і статус кожного 

словосполучення. 

На наше переконання, основні напрями дослідження АСС можна 

повноцінно застосовувати для аналізу текстів українських пам‟яток XVI–

XVIII ст. А обов‟язкове поєднання допоміжних напрямів з основним – 

напрямом комбінаторної лінгвістики (зокрема комбінаторної лексики та 

синтаксису) – засвідчує, що синтагматика і комбінаторика становлять основу 

не тільки комбінаторної лінгвістики, а й корпусної, комп‟ютерної, 

когнітивної, а також психолінгвістики. 

Із широким залученням лінгвокультурології проведено дослідження 

атрибутивної панорами українського тексту XVI–XVIІI ст. на підставі 

комбінаторно-культурологічного і комбінаторно-когнітивного описів АСС 

скрушене серце, чиста душа, побожный умиселъ; АСС жива вѣра, досконала 
надѣя і взаємна любовъ; АСС всемогучий Богъ, доброчинный чоловѣкъ і 

жива церковъ, які мають у своєму складі субстантивні компоненти – назви 

концептів як відображення загального культурного спадку українців і їхньої 

християнської церковно-богословської традиції. Аналіз ад‟єктивів засвідчує 

стійкість традиційних ознак та необхідність появи нових. На підтвердження 

сказаного вище слугують укладені глосарії ад‟єктивів-атрибутивів, 
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виявлених у пре- та в постпозиції при стрижневих іменниках сердце, душа, 

умыселъ; вѣра, надѣя, любовъ; Богъ, церковъ, чоловѣкъ (т.зв. ментальна 

лексика, або лексика з ментальною семантикою). Глосарії якнайповніше 

репрезентують і семантичну базу ад‟єктивів, й особливості сполучуваності 

компонентів АСС, і різноаспектне їх функціювання. Лексико-семантичний і 

структурний аналіз мікроконтекстів засвідчує, з одного боку, різноманітне 

зовнішнє, формальне оформлення атрибутивних компонентів, з другого – 

однотипність їх семантики. Загалом АСС із субстантивами сердце, душа, 

умыселъ; вѣра, надѣя, любовъ; Богъ, церковъ, чоловѣкъ можна розглядати як 

семантичне ціле: семантична взаємозалежність настільки значна, що такі 

конструкції, безперечно, стосуються одного поняття, будучи єдино 

можливим варіантом його позначення. У досліджуваних пам‟ятках усі 

проаналізовані атрибутиви є переважно образними, і ця образність, яка 

спричинила звуження семантики ад‟єктивних компонентів, виникла під 

впливом мікро- та макроконтекстів. Ці контексти засвідчують, що ад‟єктиви-

атрибутиви – один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова 

тривалий час зберігає основні “параметри” культурно-ментальних понять, 

вербалізованих як сердце, душа, умыселъ; вѣра, надѣя, любовъ; Богъ, 

церковъ, чоловѣкъ у дусі передусім християнської церковно-богословської 

практики. 

Важливою частиною дослідження став аналіз АСС за створеною 

ш к а л о ю  к о м б і н а т о р н о ї  ( к о м п о з и ц і й н о ї )  с е м а н т и к и  

(далі – ШКС) ад‟єктивно-субстантивних словосполучень (Схема 2). 

Дослідження АСС стосуються переважно двох основних і чітко 

протиставлених груп – вільних (відтворюваних, нефіксованих) і невільних 

(невідтворюваних, фіксованих, стійких) словосполучень. Особливо 

важливою залишається досі не розв‟язана проблема класифікації 

словосполучень, або лексико-синтаксичних виразів (із позицій комбінаторної 

лінгвістики), які поділяються на дві групи: найчисельніша – група вільних 

словосполучень – і велика, проте все ж обмежена, група фіксованих 

словосполучень. 

Лексична сполучуваність одиниць, об‟єднаних в однакових, на перший 

погляд, конструкціях, сприяє появі різних семантичних явищ. Результати 

залежать не так від лексичних значень компонентів АСС, як від 

концептуальної взаємодії та від взаємовпливу елементів конструкції. Тож 

важливий результат і підсумок реферованого дослідження становить шкала 

комбінаторної (композиційної) семантики перехідних (проміжних) типів 

АСС, побудована за комбінаторно-когнітивним (композиційно-когнітивним) 

принципом інтеграції “смислів” – залежно від ступеня вивідності / 

невивідності комбінаторної (композиційної) семантики із суми значень 

компонентів словосполучення. 

У системі АСС опозиційні типи словосполучень не ізольовані, між 

ними існує зона перехідності (синкретизму). С и н т а к с и ч н о  ц і л і с н і  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 15 

АСС – синкретичні конструкції, що взаємодіють із с е м а н т и ч н о  

н е в і л ь н и м и  (стійкими) АСС та с и н т а к с и ч н о  в і л ь н и м и  АСС. 

Мовний матеріал дає змогу виокремити групи синтаксично цілісних 

конструкцій і встановити їхнє розташування стосовно інших АСС. 

Відношення між різними групами синтаксично цілісних АСС чи між АСС у 

межах однієї групи мають нестійкий та змінний характер. Вивчати АСС 

перехідного типу необхідно, тому що під час опису системних зв‟язків у мові 

важливо виявляти не тільки стабільність, стійкість та чіткість системи, а й 

суперечності, змінність та неоднозначність явищ у її межах. 

Схема 2. 

Шкала комбінаторної (композиційної) семантики  

 

На одному кінці ШКС розміщені вільні (вивідні) АСС: деревѧноє 

начиньє, весняна вода, галузистоє дерево, сорочка фалендишовая та ін. На 

протилежному кінці ШКС – повністю ідіоматичні та немотивовані одиниці, 

традиційно кваліфіковані як фразеологічні, для яких характерна невивідність 

значення цілого із суми значень його частин: пѣромъ березовымъ 
[выписувати]; холера ясна [взяла] та ін. Фразеологічні одиниці у формі АСС є 

нечисленними. Проте не надто часто в пам‟ятках української мови XVI–

XVIII ст. можна натрапити і на вільні АСС, адже у свідомості мовця чимало 

Композиційно вільні  

vs мовно невільні 

Словосполучення 

композиційні 

Словосполучення 

декомпозиційні 
 

Композиційно невільні 

vs мовно вільні 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ 
 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

 

ВІЛЬНІ  

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
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таких словосполучень “зархівовані” як єдине ціле, як один номінаційний знак 

із неподільним значенням, хоча семантико-синтаксичні зв‟язки компонентів 

таких АСС залишаються “живими” (за Н. Юдіною): остатняя година, 
смертная коса, страшный судъ та багато ін. Аналіз АСС дав підстави дійти 

висновку, що сполучення головного слова з означенням у багатьох випадках 

утворює один вираз, але обидва члени (значною мірою завдяки, звичайно, їх 

асоціації з відповідними словами за межами цих словосполучень) зберігають 

самостійність. 

Тож більшість таких виразів розташована в п е р е х і д н і й  

(п р о м і ж н і й ) з о н і  – між повністю вільними і повністю зв‟язаними 

словосполученнями. Складність опису таких перехідних / напіввільних АСС, 

статус яких не визначено дотепер, полягає в тому, що вони не вкладаються в 

рамки традиційної класифікації. Тому необхідно брати до уваги і мовні, і 

позамовні чинники утворення та вживання АСС, зокрема лінгвокогнітивні 

особливості АСС. 

На підставі сучасного мовного матеріалу АСС перехідного типу 

поділяють на к о м п о з и ц і й н і  та д е к о м п о з и ц і й н і . У пропонованій 

роботі вперше використано доступний історичний лексичний матеріал саме 

для такого аналізу і виявлено особливості поведінки АСС перехідного типу в 

українській мові XVI–XVIII ст. У межах композиційних АСС можна 

виокремити: 1) композиційно вільні vs мовно невільні АСС; 2) композиційно 

невільні vs мовно вільні АСС. 

К о м п о з и ц і й н о  в і л ь н і  v s  м о в н о  н е в і л ь н і  (або 

референтно-обмежені) АСС детально вивчені в лінгвістиці, їх виявлено на 

матеріалі різних мов, описано в порівняльно-зіставному аспекті й 

зафіксовано лексикографічно. До цієї групи належать, зокрема, АСС конь 
буланъ / кляча буланая; шабля бүлатная / карвашъ бүлатный; волосъ 
шедивый (тільки в: ◊ до шедивого волоса „до старості‟) та ін. Із погляду 

композиційної семантики такі АСС не становлять особливого зацікавлення, 

адже характеризують наявність чітко закріпленої сполучуваності 

субстантивів з ад‟єктивами конкретної мови (пор., наприклад: рос. карие 
глаза, каштановые волосы, серые глаза, седые волосы та ін.), і, отже, в їх 

основі лежить знання тієї мови та вільне володіння нею, про що може 

свідчити, наприклад, “Словник ентокультурних колокацій” О. Архипової. За 

нашим спостереженням, із погляду комбінаторики це все-таки вільні 

словосполучення, а друга частина їх терміноназви – м о в н о  н е в і л ь н і  – 

підкреслює належність АСС до конкретної мови (у реферованому 

дослідженні – української), а не до мови загалом. 

Іншими є одиниці другого типу – к о м п о з и ц і й н о  н е в і л ь н і  v s  

м о в н о  в і л ь н і , специфіка “неволі” яких визначається уявленням людини 

про світ, її досвідом. На підставі корпусу АСС, сформованого за текстами 

пам‟яток XVI–XVIII ст., можна стверджувати, що композиційно 

невільні vs мовно вільні АСС мають розгалужену структуру, відповідно до 
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якої детально проаналізовано такі з них: номінаційні, етикетні, клішовані, 

традиційно-епітетні, стереотипні. 

Н о м і н а ц і й н і  АСС формують найчисельнішу групу в межах 

композиційно невільних vs мовно вільних АСС і функціюють як спеціальні 

найменування з різних галузей життя та діяльності українського суспільства 

XVI–XVIII ст. Це, зокрема, юридичні назви (рокъ завитый „остаточний 

судовий термін, що не підлягає відтермінуванню‟, рокъ препелзлыи „судове 

засідання, яке не відбулося‟, роки земскиє михаиловскиє „судові сесії 

земського суду, які тривали протягом двох тижнів після 29 вересня‟, роки 
земскиє светотроицкиє „судові сесії земського суду, які тривали протягом 

двох тижнів після Трійці‟, роки подкоморскиє „судові сесії підкоморського 

суду‟ та ін.), торгово-економічні назви (грошъ литовський „монета 

литовського карбування; литовський гріш‟, грошъ полский „монета 

польського карбування; польський гріш‟, грошъ широкий „срібна монета 

чеського карбування; широкий чеський гріш‟, гроши готовыє „готівка‟ та ін.; 

берестейська мѣра ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Бересті‟, кіевская мѣра 

ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Києві‟, мера Житомирская ʻодиниця виміру 

сипких тіл у м. Житомирі‟ та ін.), ботанічні (брасилїйскоє дерево, дерево 
бумагородноє / древо бумажноє / бумажнородноє / древо коробумажноє, 

древо кадилноє, древо терново, корабелноє древо та ін.; вербїє італійскоє, 

кропъ італїйский, орѣхъ італійскій, осетъ італійскій [зел] та ін.), зоологічні 

(баранъ морскїй, єжъ морский, [желвъ] ракъ морский, карась морскій, [китъ] 
звѣръ морский, коникъ морскїй, конь морскій, лисъ морскій [рыба], свиня 
морская, морскїй плющъ [рыба], песъ морскїй [рыба] та ін.), побутові (вино 
вареноє, вино италійскоє, вино красноє, вино крѣпкоє, вино молоде, вино 
нецерковноє, вино слабоє, вино сладкоє, мушкатне вино, ренскоє вино, 

сикилїйскоє вино, староє вино, столовоє вино, терпкоє вино, фіалковоє вино, 

хмѣлноє вино, чистоє вино та ін.) тощо. 

Е т и к е т н і  АСС – вирази, у складі яких ад‟єктиви-атрибутиви 

набули статусу постійних епітетів, тож такі АСС функціюють як штампи 

мовного етикету, як засоби вираження гоноративності, слова і формули 

ввічливості: велебный (велебны) ʻпреподобний, достойний‟ (у складі титулу 

перев. духовних осіб), великоименитый ʻславний, знаменитий‟, зацный 

ʻдостойний, шановний, поважаний‟, яснепревелебный ʻ преподобний, 

достойний‟ та ін. 

К л і ш о в а н і  АСС функціюють у звичному для мовця середовищі – 

переважно в текстах документів, окрім цього, в усталеній формі непрямих 

відмінків: длӕ пожитку болшого <и лепшого>, длӕ болшоє певности, для 
болшоє учтивости, для болшого свядецства, на болшую певность; борзимъ 
дѣломъ, въ борзомъ часѣ, по болшой части та ін. Представники різних 

галузей користувалися своїми виразами-кліше. Релігійно-богословські 

тексти, наприклад, містять характерні клішовані АСС, які вже на той час 

набули статусу загальновживаних фраз: блаженной памяти, з допущенія 
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божеского, по благословению божию, подъ боязню божою, волєю божїєю, за 
волєю божєю, з волѣ божєй, во имя божьє, въ ласцѣ божой, з ласки Божоє, 

божию милостию / з милости божеє, во славу Божию, длӕ хвалы божєи, на 
хвалу божію та ін. 

Т р а д и ц і й н о - е п і т е т н і  АСС – стійкі синтагми-формули, до 

складу яких входять постійні епітети, стійкі атрибутиви; таким АСС 

притаманні постійне та обмежене використання в давньому українському 

тексті: буйный вѣтеръ, буйнесенький вѣтеръ, синєє море, ясныє очи, бѣлый 
день, до самого бѣлого свѣта та ін. 

С т е р е о т и п н і  АСС об‟єднують такі групи найменувань: а) 

національно марковані АСС, які стосуються різних культур та речей побуту 

(китайская ваза, китайскоє начинє, коберци аджамскиє) чи національних рис 

(нѣмецкий порядокъ, швабская точность, полская пиха, польский норовъ, 
французский прононсъ, неволя бѣсурменская); б) регіонально марковані: 

львовский ӕрмарокъ, ӕрославский ӕрмарокъ та ін.; в) гендерно марковані: 

дѣвичая цнота, бѣлоголовскиє слабости, бѣлоголовский розумъ, цноты 
бѣлоголовскиє, мужская сила та ін.; г) родинно марковані: сынъ братний, 

жона братняя; прабабный братъ, прадѣдный братъ, прадѣдная мати, 
прадѣдный отецъ, кровный приятель „родич‟ та ін.; ґ) релятивно марковані: 

материнскаӕ любовъ, хата батковская, батковъ хлѣбъ, указъ батьковъ та ін.; 

до прикладу, ад‟єктиви-пароніми братский / братерский / братний позначали 

чотири види релятивності: між братами – близькими родичами (згода 
братская [именє роздѣлити]), між братами-християнами (любовъ братняя // 
любовъ братская <христианская>; милость братская, згода братерская), між 

братами – ченцями (молитва братняя) і між братчиками – членами братств 

(статутъ братский, судъ братский, церковъ братская <успенская> та ін.). 

Д е к о м п о з и ц і й н і  АСС – такі словосполучення, композиційна 

семантика яких вимагає декомпозиції семантичних структур і які пов‟язані з 

поняттям заперечення. До таких АСС належать: сполучення-модифікації 

(святый отець „папа Римський‟, святе Тѣло <Христово> „Святе Причастя‟ / 

Тѣло Пресвѧтоє [Христа] / Кровь Прєнайдорожшаѧ [Христа] ʻтс.‟ та ін.), 

словосполучення-імітації (залѣзна ружа, древнянный конь, шклѧна завѣса та 

ін.), словосполучення-оксюморони (старый младенецъ, молодый старецъ, 
горкаӕ радость, горкоє веселиє, риба многоногая та ін.), словосполучення-

анулювання (бивший сотникъ, бывый игуменъ, прежний отецъ, зешлый 
король та ін.), словосполучення-фальсифікації (пророки лживыє, 
лжеименныє пастырє, омилноє учениє, фалшивыє боги, фалшивая вѣра та 

ін.), словосполучення-перифрази. Особливу увагу привертають АСС-

перифрази, базовані на метонімічному перенесенні ознаки; це, зокрема, 

синекдохічні конструкції зі стрижневим компонентом рука (руки), які в 

українській мові XVI–XVІII ст. мали високу частоту використання та різні 

семантико-граматичні характеристики і функціювали як: 1) номінаційні АСС 

на позначення особи (істоти), а кваліфікатор-ад‟єктив сигналізував про її 
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характеристики (такі АСС є вільними мовно, проте зв‟язаними композиційно 

на основі стереотипних уявлень, культурологічних, релігійних чи історико-

хронологічних маркерів та ін.): рука Божая / рука Панская / рука Господня 

„Бог‟; руки людскиє „людина; людський рід‟; рука королевская „король‟ та 

ін.; 2) прислівникові конструкції (зокрема вирази-штампи), що є обставинами 

способу дії переважно в текстах ділового стилю: рукою власною „власноруч‟, 

оборонно рукою „захищаючись‟, рукою посполитою „спільно, разом‟; 3) 

вільні й композиційно, і мовно (15 % від усіх вибраних АСС із субстантивом 

рука): руки материнскиє, рука сухая, руки неумытыє. 

Значення декомпозиційних АСС не можна вивести із суми значень 

їхніх частин, проте вони мотивовані ними. Тож такі конструкції – потенційні 

стійкі структури завдяки своїй семантичній унікальності та одиничності. 

Вивчення АСС різних типів із застосуванням ШКС засвідчує 

важливість аналізу кожного такого словосполучення, складність внутрішньої 

структури АСС перехідного типу і необхідність подальших досліджень у 

цьому напрямку. 

У п‟ятому розділі “Комбінаторний словник української мови XVI–

XVIII століть”: принципи укладання і структура” окреслено засади 

створення “Комбінаторного словника української мови XVІ–XVIII століть” 

(далі – КомСУМ
16-18

) – першого комбінаторного словника в українській 

лексикографії загалом і в історичній зокрема. Він поєднує особливості 

лексиконів двох типів: з одного боку, є історичним словником, із другого – 

комбінаторним, тобто словником сполучуваності. 

КомСУМ
16-18

 як історичний словник української мови виконує 

подвійну функцію – суто наукову та загальнокультурну – і має такі риси 

історичного словника: 1) відображає мову тільки за доступними для опису 

писемними текстами; 2) оперує кожноразовою актуалізацією загального 

поняття, знаком якого є слово, тільки певним слововживанням, отже, часто 

тільки оказіональним значенням; 3) розглядає значення слова тільки в 

контексті; 4) незначною мірою використовує відомості сучасної мови. Отож 

історичний словник ґрунтується на таких трьох засадах: окресленні 

хронологічних рамок, установленні джерельної бази і визначенні складу 

(наповнення) словника. За загальною подібністю значень приховано 

справжні, хоча й не завжди очевидні відмінності в смисловому обсязі слова, 

які можна виявити в сукупності мовленнєвих контекстів, за цим криється й 

відмінність лексичної сполучуваності, різне місце цих т.зв. синонімів у 

синонімічних рядах. Пропонований словник сполучуваності, укладений на 

матеріалі текстів XVI–XVIII ст., допоможе виявити такі розбіжності слів і 

лексикографічно їх упорядкувати. 

Водночас “Комбінаторний словник української мови XVІ–XVIII 

століть” – явище комбінаторної лексикографії, яка є самостійним напрямом у 

межах загальної теорії лексикографії, а одне із її базових понять – 

“лінгвістична комбінаторика” (виявлення, складання та вивчення комбінацій 
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слів, які підпорядковані конкретним комунікативним завданням за 

необхідних умов їх реалізації і які можна скласти з певної кількості слів). У 

cучасній лексикографічній практиці існує особливий тип словників, 

призначення яких – подати якнайповніший (порівняно з іншими словниками) 

обсяг відомостей про словосполучення, об‟єднані асоціаціями довкола 

стрижневих слів. Порівняльний аналіз комбінаторних словників (далі – 

КомС) засвідчує низку способів фіксації сполучуваності слів, а також те, що 

вибір способу залежить від типу сполучуваності або від типу наведених 

значень у загальних словниках. Автори КомС демонструють сполучуваність 

відповідно до власного розуміння цього явища і до мети його відображення. 

Через те в лінгвістиці існує різнобій у назвах: комбінаторний словник, 

тлумачно-комбінаторний словник, тлумачний словник сполучуваності, 

словник сполучуваності, словник валентності та дистрибуції, словник 

словосполучень, словник колокацій та ін.  

КомС поділяють на: а) системні; б) ортологічні; в) навчальні. Увагу 

привертає перший тип – системний КомС (зокрема тезаурус) – 

лінгвоцентричний словник, адресований спеціалістам-філологам, 

призначення якого – відтворити зв‟язки слова з усіма наявними в мові 

поширювачами. Відсутність такого словника відкриває перспективу для 

лексикографічної роботи. До того ж неусталеність вимог до КомС та 

відсутність таких лексиконів дає укладачеві свободу вибору і щодо об‟єкта та 

предмета опису, і щодо принципів.  

КомСУМ
16-18

 відповідає 6 основним принципам КомС: 1) мета і 

призначення; 2) відображення сполучуваності; 3) тип сполучуваності; 4) опис 

сполучуваності; 5) розташування лексичних одиниць; 6) спосіб репрезентації 

значень слова. Учені залишають поза своєю увагою не менш важливий 

принцип – джерельну базу словника. У реферованому дослідженні 

класифікація за 7 принципами сприяє найбільш повній і точній 

характеристиці КомС. 

Для підтвердження встановлених засад КомСУМ
16-18

 проаналізовано 

спосіб інтерпретації сполучуваності в історичних словниках та у словничках-

глосаріях до опублікованих текстів пам‟яток XVI–XVIII ст. Відсутність 

критеріїв розмежування словосполучень у межах одного класу (вільне – 

невільне, відтворюване – невідтворюване, стійке – нестійке та ін.) відповідно 

спричинила відсутність єдиних принципів, прийомів та способів презентації 

у словниках будь-яких АСС. Останні становлять особливий об‟єкт 

лексикографії, який потребує чітких принципів лексикографічного опису 

(вільне АСС – АСС перехідного типу – невільне АСС) і, зокрема, 

розмежування “лексичної” та “фразеологічної” частин словника, вивчення 

т.зв. “зони стійкості” словникової статті. Огляд словникових матеріалів 

доводить таке: 1) АСС привертають пильну увагу укладачів; 2) відсутні єдині 

підходи до обґрунтування ступеня стійкості АСС і 3) відсутні чіткі засади 
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лексикографічного опису, а тому очевидним є різнобій у лексикографічній 

кодифікації.  

Уведення АСС до тлумачних словників можна пояснити тим, що вони 

максимально наближені до слова відповідно до своєї функції: АСС уживають 

як номінаційні одиниці. Це зумовлено вже самою граматичною природою 

сполучуваних слів, адже субстантив слугує іменем предметів-субстанцій, 

ад‟єктиви ж називають їхні ознаки (постійні і змінні, зовнішні і внутрішні). 

“Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть” максимально 

повно відтворює базу АСС, виходячи від ад‟єктива, що є реєстровим словом 

КомСУМ
16-18

. Через те визначальним є врахування поняття “сполучуваність 

реєстрового ад‟єктива” (кількість інших елементів – субстантивів, із кожним 

із яких ад‟єктив може вступати в певні відношення, наприклад, бути 

залежним від нього чи, навпаки, бути ним зумовленим, інакше кажучи, 

ідеться про згадану вище активну та пасивну сполучуваність). КомСУМ
16-18

 

особливо важливим є відображення статусу кожного АСС: 1) нестійкі 

(неідіоматичні) словосполучення; 2) стійкі (неідіоматичні) словосполучення і 

3) словосполучення “малої” ідіоматичності; 4) ідіоми. Такі мовні одиниці 

визначаються лексичною сполучуваністю. 

Пропонований КомСУМ
16-18

 є історичним, комбінаторним, тлумачним 

(частково – перекладним та енциклопедичним), за розміщенням лексичного 

матеріалу – прямим (алфавітним), за характером опису сполучуваності – 

лінгвоцентричним. Він відображає лексико-синтаксичий і лексико-

фразеологічний (частково) тип сполучуваності; до того ж лексичні одиниці, 

описані тут, мають різний ступінь стійкості та переосмислення: вільні АСС, 

перехідні АСС і фразеологічно зв‟язані АСС. Лексикографічну інтерпретацію 

АСС здійснено за допомогою лінгвістичного, культурологічного і 

лексикографічного опису. 

Концепцію КомСУМ
16-18

 реалізовано в його макроструктурі 

(передмова; список скорочень; словник; список джерел) і мікроструктурі 

(словникова стаття). Призначення КомСУМ
16-18

 – подати детальну 

семантичну характеристику ад‟єктива, зафіксувати контекстні та 

синтагматичні зв‟язки, помістити слово в його фразеологічне поле і 

засвідчити різний ступінь зв‟язності тих чи тих значень. 

Наприклад: 

буратиковый ʻбуратиковий‟ 

[буратикъ ʻвовняна або шовково-вовняна узорчаста 

декоративна тканина‟] 

• поручє буратиковоє (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• рызы буратиковыи (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

буратовый ʻбуратовий‟ 

[буратъ те саме, що буратикъ] 

• рызи буратовыє (Густин, 1638 АЮЗР ІІІ, 20) 

буратый брунатний, бурий 
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• барва буратая (серед. XVII ст. Луц. 543) 

буряковый (бораковый, бураковый)  

1. ʻбуряковий, пов‟язаний із буряком‟ 

• листя бураковоє (ХVIII ст. Лѣк. 55 // КТ) 

2. ʻбуряковий, виготовлений із буряка‟ 

• водка бораковая [на серце] (XVIII ст. Лѣк. 90 // КТ) 

• розсолъ бураковый (1667 Ак.Полт.Гор.Ур. І, 118 // КТ) 

• сокъ бураковый (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 28 // КТ) 

3. ʻтемно-червоний, кольору буряка‟ 

• луданъ бураковый (XVIII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 

• сподница бураковая <златоглавная> (1744 Арх.Сул. 279 // КТ) 

бурячый ʻнищівний, руйнівний‟ 

• дело бурячеє (Вільна, 1599 Ант. 759) та ін. 

Словниковій статті КомСУМ
16-18

 можна дати таку розгорнуту 

характеристику: 

1) реєстрове слово – ад‟єктив (рідше – ад‟єктивований дієприкметник) 

у найбільш уживаній фонетико-графічній формі; 

2) значення – тлумачення одно- чи багатозначного ад‟єктива здійснене 

за допомогою сучасних літературних відповідників, за їх відсутності – 

описовим способом;  

3) основна частина – АСС, що є ілюстраційним підтвердженням 

сполучуваності. Особливе призначення КомСУМ
16-18

 – інтерпретувати АСС 

перехідного типу. Ад‟єктив, який входить до складу такого АСС, має, окрім 

тлумачення, спеціальну ремарку – вказівку на особливий статус АСС та на 

його зв‟язок з об‟єктом певної галузі: алоєсовый ʻалоевий‟ (у складі 

ботанічної назви) […]; аметистовъ ʻаметистовий‟ (у складі мінералогічної 

назви) […]; антимисный ʻантимісний‟ (у складі релігійної назви) […] та ін.; 

4) джерело – місце і рік написання пам‟ятки, скорочення, сторінка; 

5) цитата-ілюстрація – її наведено у двох випадках: якщо затемнене 

реєстрове слово або образне значення реєстрового слова чи якщо наявні 

образність та оказіональність усього АСС у тексті;  

6) нижні індекси при деяких стрижневих субстантивах – цифра 

відповідає значенню, реалізованому в конкретному АСС; укладено “Словник 

малозрозумілих іменників”, який додано до КомСУМ
16-18

.  

“Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть” 

відтворює мовну картину світу українців. Лексикон унікальний за ідеєю та 

формою, а для зручного користування він функціюватиме в “паперовому” 

форматі та в електронній версії. 

 

ВИСНОВКИ 

Писемні пам‟ятки – перша й необхідна умова для студій з історичного 

мовознавства, найнадійніший матеріал для вивчення будь-яких мовних 
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процесів і явищ. Питання вибору джерел тісно пов‟язане з окресленням 

часових меж дослідження. Межі пропонованої праці – XVI–XVIII ст. – 

свідчать про широке хронологічне тло і про численні писемні джерела, на 

матеріалі яких досліджено деякі аспекти сполучуваності слів тогочасної 

української мови. Стосовно мови пам‟яток XVI–XVIII ст. доцільно 

використовувати лінгвономен українська мова як найбільш загальний і 

точний; окрім цього, таким є усталений термін-назва в історичній 

лексикографії. 

Існує багата джерельна база для вивчення української мови XVI–

XVIII ст. Дослідження з комбінаторики виконане на основі 2000 текстів, 

різних за обсягом та жанрами, що дало змогу всебічно схарактеризувати 

українську мову того часу та особливості лексико-семантичної 

сполучуваності. Найбільше проаналізовано текстів ділового стилю: 1) актові 

книги (600 записів); 2) документи Львівського ставропігійського братства 

(511 записів); 3) офіційно-ділові документи Брацлавського воєводства (496 

записів). 

Роботу зосереджено загалом на двох аспектах – на комбінаторній 

лексикології і комбінаторній лексикографії – і базовано на таких основних 

поняттях комбінаторної лінгвістики: синтагматика, комбінаторика, 

валентність, сполучуваність, контекст і дистрибуція. Синтагматика 

об‟єднує валентність (рівень мови; мовна синтагматика) і сполучуваність 

(рівень мовлення; мовленнєва синтагматика); контекст і дистрибуція 

пов‟язані зі сполучуваністю і формують привативну опозицію. 

Комбінаторика – cполучуваність у широкому розумінні – стосується 

складання і вивчення комбінацій мовних одиниць, які підпорядковані 

встановленим завданням комунікації за наявних умов їх реалізації і які 

утворюються від визначеної кількості мовних одиниць.  

Комбінаторику в українській мові XVI–XVIII ст. можна вивчати тільки 

за наявності доступних текстів (свідчень того, як говорили українці), саме 

тому у пропонованому дослідженні домінантним є поняття сполучуваність – 

зв‟язок одиниць мови на рівні мовлення і взагалі здатність слів поєднуватися 

між собою. Іншими словами, сполучуваність – це реалізована валентність на 

мовленнєвому рівні. Визначальним став поділ сполучуваності на активну і 

пасивну (відповідно до активної та пасивної валентності). При активній 

сполучуваності синтаксично залежне слово “заповнює” валентність 

головного слова; при пасивній сполучуваності синтаксично залежне слово 

“заповнює” валентність головного слова, не підпорядковуючись йому, а 

навпаки – підпорядковуючи його собі. Пасивна сполучуваність характерна, 

зокрема, для ад‟єктива-атрибутива, що важливо з огляду на викладені нижче 

міркування. 

Аналіз лексико-синтаксичної сполучуваності виконано на прикладі 

однієї з найбільш регулярних і продуктивних конструкцій – ад‟єктивно-

субстантивних словосполучень зі стрижневим субстантивом та залежним 
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ад‟єктивом в атрибутивній функції, що пов‟язаний із субстантивом зв‟язком 

узгодження. У роботі основну увагу зосереджено на ад‟єктивах-атрибутивах. 

Вивчення цих одиниць мови дало змогу виявити їх поведінку в тексті. 

Установлені текстові характеристики (550 фрагментів обсягом від 100 до 200 

слів кожний) сприяють описові ад‟єктивів з урахуванням: 1) основних 

функцій (первинної чи вторинної); 2) здатності наповнювати текст; 3) 

послідовності сполучення в атрибутивному ланцюжку. 

Ад‟єктив детально описано з огляду на його функціювання в АСС. 

Високу частотність АСС у мові XVI–XVIII ст. можна пояснити тим, що 

вони – точні, лаконічні та “економні”, а це відповідає вимогам мовців до 

одиниць номінації: субстантив – опорне слово АСС, граматичний і 

смисловий центр відповідного АСС, указує або на родову належність 

позначуваного об‟єкта (згідно зі своєю сигніфікативною співвіднесеністю він 

відповідає різним уявленням людини про світ), або на належність до певного 

класу, а залежний ад‟єктив пов‟язаний із субстантивом у межах конкретної 

одиничної назви і вказує на його істотну та характерну ознаку, що свідчить 

про нероздільність понять “предмет” та “ознака”. Такі АСС, з одного боку, 

вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, із другого – допускають 

значну довільність мовця у формулюванні думки. 

Зацікавлення обраними АСС і бажання детально їх описати з позицій 

комбінаторної лінгвістики зумовлене кількома причинами: 1) такі 

словосполучення становлять одну з найбільш регулярних, продуктивних і 

частотних груп у більшості мов флективного типу; 2) лексичну 

сполучуваність вивчають переважно на основі комбінацій дієслова з іншими 

частинами мови, очевидно, з огляду на зручність опису синтагматики 

дієслова з позицій структуралізму; 3) коротких студій про АСС доволі багато, 

однак останні спеціальні монографічні праці датовані 1950-60-ми рр.; усе ще 

не представлено цілісного погляду на АСС; 4) більшість сучасних 

мовознавчих праць про сполучуваність виконано на підставі відомостей 

різних мов, важливі статті стосуються власне української мови, проте немає 

спеціальних досліджень з історії української мови; 5) атрибутивний зв‟язок – 

найбільш тісний вид зв‟язку, коли компоненти максимально зливаються 

(формують цілісну одиницю в реченні й допускають членування лише 

всередині того комплексу, який утворюють) і оформлюють не речення 

загалом, а відомий комплекс у його межах. 

Особливу увагу зосереджено на ад‟єктивно-субстантивних 

словосполученнях перехідного типу, які відповідно до запропонованої шкали 

комбінаторної (композиційної) семантики розташовані між вільними та 

невільними (фразеологічно зв‟язаними) словосполученнями, що підтверджує 

основне припущення: у системі АСС опозиційні типи словосполучень не 

ізольовані, між ними існує зона перехідності (синкретизму).  

АСС перехідного типу мають такі диференційні ознаки: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 25 

1) у ментальному лексиконі мовця функціюють переважно як цілісні 

одиниці із притаманною їм комбінаторною (композиційною) єдністю; 

2) поєднують ознаки вільних словосполучень (два повнозначні слова-

компоненти поєднані підрядним зв‟язком; граматична роздільність в 

оформленні; номінаційність; непредикативність; аналітичність семантики; 

проте, на відміну від вільних словосполучень, де ад‟єктив функціює як 

означення, яке встановлює певну “межу” і яке наділяє об‟єкт ознакою, 

перехідні АСС слугують не так для опису цього об‟єкта, як для виокремлення 

його з-поміж кількох подібних) та фразеологізмів (часткова стійкість, 

часткова відтворюваність, зрушення в семантиці компонентів); 

3) на шкалі комбінаторної (композиційної) семантики розташовані в 

центрі й об‟єднують дві групи АСС – композиційні і декомпозиційні; у 

межах композиційних АСС виокремлено композиційно вільні vs мовно 

невільні словосполучення і композиційно невільні vs мовно вільні 

словосполучення (номінаційні, етикетні, клішовані, традиційно-епітетні, 

стереотипні); у межах декомпозиційних АСС виокремлено словосполучення-

модифікації, словосполучення-імітації, словосполучення-оксюморони, 

словосполучення-анулювання, словосполучення-фальсифікації, словосполу-

чення-перифрази; 

4) відповідно до композиційної семантики не є звичайною сумою 

компонентів, а мотивовані й частково “передбачувані” для носіїв мови; 

5) окрім основного семантичного наповнення, більшість містить ще й 

культурологічний і національний компоненти; культурологічний чинник 

можна вивести з фонових, часто національно забарвлених знань індивіда; для 

встановлення значення таких АСС необхідно зважати на досвід мовця чи 

слухача; 

6) мають високу когнітивну насиченість, інформативність; 

7) зазнають доволі вільного інтерпретування, проте не можуть бути 

точно підраховані; 

8) відображають можливості ад‟єктива створювати нові категорійні 

одиниці, а тому можуть набувати статусу субкатегоризаторів; 

9) презентують найменування, які виникли завдяки новим знанням 

носія мови та розширенню сфери його діяльності. 

АСС є цінним матеріалом для лексикографічної інтерпретації, про що 

свідчить створення “Комбінаторного словника української мови XVI–

XVIII століть” (його фрагмент подано в Додатку 2 до дисертації). Це перша 

спроба у слов‟янській лексикографії загалом і в українській зокрема 

кодифікувати лексико-синтаксичну сполучуваність на матеріалі писемних 

текстів. “Комбінаторний словник української мови XVІ–XVIII століть” 

поєднує особливості лексиконів двох типів (є історичним словником і 

водночас комбінаторним, тобто словником сполучуваності) і посідає, з 

одного боку, належне йому місце в системі комбінаторної лексикографії, з 

другого – має окремішню позицію, оскільки всі відомі сьогодні комбінаторні 
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словники створені переважно з дидактичною метою на сучасному 

лексичному матеріалі і є, як правило, двомовними. 

Застосування засад комбінаторної лінгвістики в історичному 

мовознавстві є актуальним і перспективним для дослідження української 

мови в діахронії. 
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3. Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, 

О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2009. – 672 с. (2,3 а.а. – 

одноосібні авторські словникові статті Дидик-Меуш Г.М.). 

4. Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, 

О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш; вид. 2-е, змінене і доповнене. – 

Львів, 2012. – 852 с. (2,7 а.а. – одноосібні авторські словникові статті Дидик-

Меуш Г.М.). 

5. Лексикон львівський : поважно і на жарт / Укл. : Н. Хобзей, 

О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш; вид. 3-є, змінене і доповнене. – 

Львів, 2015. – 896 с. (2 а.а. – одноосібні авторські словникові статті Дидик-

Меуш Г.М.). 

6. Гуцульські світи : лексикон / Укл. : Н. Хобзей, О. Сімович, 

Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. – Львів, 20013. – 688 с. (2,5 а.а. – одноосібні 

авторські словникові статті Дидик-Меуш Г.М.). 

7. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. : слово – текст – 

словник / Укл. : Г. Дидик-Меуш, О. Слободзяник. – Львів, 2015. – 400 с. 

(30,1 а.а. – одноосібні авторські словникові статті Дидик-Меуш Г.М.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 
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8. Дидик-Меуш Г. Закарпатські говіркові риси в мовній тканині 

неканонічного євангельського тексту XVI ст. / Г. Дидик-Меуш. // Cучасні 

проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. – 

Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2008. – Вип. 12. – С. 131–133. 

9. Дидик-Меуш Г. Вільний атрибутив чи термінологічно 

зв‟язаний елемент словосполучення в українському тексті XVI–XVIII cт. / 

Г. Дидик-Меуш. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : 

Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2011. – Вип. 24. – C. 114–117. 

10. Дидик-Меуш Г. Українські медичні назви XVI–XVIII ст. і 

їхні паралелі в гуцульських говірках / Г. Дидик-Меуш. // Вісник 

Прикарпатського університету / Гол. редкол. В. Матвіїшин. – Івано-Фран-

ківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 33–36. 

11. Дидик-Меуш Г. Староукраїнська номінація: усталена 

структура – нова семантика / Г. Дидик-Меуш. // Нові дослідження пам‟яток 

козацької доби в Україні : Збірник наукових статей / Відпов. ред. О.М. Ти-

това. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 476–482. 

12. Дидик-Меуш  Г. Львівські пам‟ятки ділового стилю XVI–

XVII ст. як джерело вивчення історії граматичних класів слів / Г. Дидик-

Меуш. // Нові дослідження пам‟яток козацької доби в Україні : Збірник 

наукових статей / Відпов. ред. О.М. Титова. – Вип. 24. – Київ, 2015. – С. 471–

481. 

13.  Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр (за текстом львівської 

пам‟ятки 1631 р.) / Г. Дидик-Меуш. // Проблеми гуманітарних наук. Збірник 

наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія “Філологія” / Гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2015. – 

Вип. 36. – С. 173–180. 

14. Дидик-Меуш Г. Українські складені найменування XVI–

XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Г. Дидик-Меуш. // 

Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник / Відпов. ред. 

А.К. Мойсієнко. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – C. 42–49. 

15.  Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 3 (за текстом львівської 

пам‟ятки ІІ половини XVII ст.) / Г. Дидик-Меуш. // Лінгвістика : Збірник 

наукових праць / Гол. ред. К.Д. Глуховцева. – Старобільськ : ДЗ “ЛНУ імені 

Тараса Шевченка”, 2016. – № 2 (35). – С. 5–15. 

16.  Дидик-Меуш Г. Писемні пам‟ятки в оцінці І. Франка: 

прикметник-означення і мандрівний євангельський сюжет / Г. Дидик-

Меуш. // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія “Філологія” / Гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ВВ ДДПУ, 2016. – 

Вип. 38. – С. 92–100. 

17.  Дидик-Меуш Г. Прикметник-атрибутив в українській мові 

XVI–XVII  ст. як
 
когнітивно-дискурсивне явище / Г. Дидик-Меуш. // Рідне 
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слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Гол. рел. М. Федурко. – 

Дрогобич : Пóсвіт, 2016. – С. 80–89. 

18.  Дидик-Меуш Г. Українська мова XVI–XVIII ст. у сфері 

комбінаторної лінгвістики: ад‟єктивно-субстантивні словосполучення і їх 

лексикографічна інтерпретація / Г. Дидик-Меуш. // Лінгвістичні 

дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Гол. ред. К.Ю. Голо-

бородько. – Харків, 2017. – Вип. 46. – С. 199–205. 

19. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVІII ст. Спроба лексикографічного опису. 2 / Г. Дидик-Меуш. // Вісник 

Львівського університету : Серія філологічна / Гол. ред. Т. Салига. – Львів, 

2017. – Вип. 64. – Ч. І. – С. 369–377. 

20. Дидик-Меуш Г. Староукраїнська номінація : усталена 

структура – нова семантика. 2 / Г. Дидик-Меуш. // Українська мова на осі 

часу. Василеві Німчукові / Упор. : Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – Київ : КММ, 

2017. – С. 167–174. 

21. Дидик-Меуш Г. Атрибутивно-субстантивний комплекс в 

українській мові XVI–XVII cт. : первинна чи вторинна функція ад‟єктива в 

тексті / Г. Дидик-Меуш. // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний 

збірник з регіональних проблем / Гол. ред. : В. Єршов, В. Мойсієнко. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2017. – Вип. 28. – С. 139–145. 

22. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика в українській мові XVI–

XVIII ст.: ад‟єктивно-субстантивні словосполучення і шкала композиційної 

семантики / Г. Дидик-Меуш. // Лінгвістичні дослідження : Збірник праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / 

Гол. ред. К.Ю. Голобородько. – Харків, 2018. – Вип. 48. – С. 68–75. 

 

Статті в іноземних періодичних фахових виданнях: 

23. Дидик-Меуш Г. Інтерпретація частин мови у “Словнику 

української мови XVI – І половини XVII ст.” / Г. Дидик-Меуш. // Badania 

histirycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy / Pod red. B. Dunaja i 

M. Raka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. – T. 14 : Biblioteka 

“LingVariów”. – S. 209–216. 

24.  Дидик-Меуш Г. Топоапелятиви XVI–XVIII ст. як 

відображення культури і традиції українців / Г. Дидик-Меуш. // Értékek és 

kihívások. A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális 

sokszínűség Kelet-Közép-Európában : érték és kihívások című konferencián 

elhangzott előadások anyagai. – I. kötet : Nyelvtudomány / Szerkesztette: Gazdag 

Vilmos, Karmacsi Zoltán, Tóth Enikő. – Autdor-Shark, Ungvar, 2016. – I. kötet : 

Nyelvtudomány. – S. 25–32. 

25. Дидик-Меуш Г.М. Український текст XVI–XVII ст. : 

прикметникові атрибутиви-композити / Г. Дидик-Меуш. // Studia Russica. – 

Budapest, 2016. – V. XXV. – Р. 121–127. 
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26. Дидик-Меуш Г. Образ – слово – фраза в пам‟ятці української 

мови із Галичини / Г. Дидик-Меуш. // Słowo u słowian. Wpływ języków 

sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne / Pod red. 

A. Budizak і W. Hojsak. – Kraków, 2016. – T. 11 : Studia ruthenica 

cracoviensia. – S. 181–194. 

27. Дидик-Меуш Г. Атрибутиви в українській мові XVI–XVII 

століть : ад‟єктивна маркованість виразу і ад‟єктивна насиченість тексту / 

Г. Дидик-Меуш. // Język w regionie – region w języku. 2 / Pod red. 

B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. – 

Poznań 2017. – S. 85–102. 

28. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVII століть: атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія / Г. Дидик-

Меуш. // Gwary dziś : Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej / Red. 

naczelny J. Sierociuk. – Poznań, 2016. – Z. 8. – S. 159–166. 

29. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVІII ст. Спроба лексикографічного опису / Г. Дидик-Меуш. // Studia Slavica 

Hungarica. – Budapest, 2017. – V. 62 /2. – Р. 401–408. 

 

Наукові праці апробаційного характеру: 

30. Дидик-Меуш Г. До питання про вживання слів літургійчний 

та літургічний / Г. Дидик-Меуш // Єдиними устами. Вісник Інституту 

богословської термінології та перекладів Львівської богословської академії / 

Гол. ред. М. Петрович. – Львів, 2000. – № 4. – С. 72–80. 

31. Дыдык-Меуш А. “Словарь украинского языка XVI–

XVII веков” : от бумажного к электронному варианту / А. Дыдык-Меуш // 

Международная научная конференция “Язык и культура”: Тезисы докладов 

(Москва, 17–21 сентября 2003 г.). – Москва, 2003. – С. 425–426. 

32. Дидик-Меуш Г. Історичний та діалектний аспекти 

лексикографічного вивчення медичних номенів / Г. Дидик-Меуш. // 

Діалектологічні студії. 1 : Мова в часі і просторі / Відпов. ред. : П. Гриценко, 

Н. Хобзей. – Львів, 2003. – С. 155–159. 

33.  Дидик-Меуш Г. Семантика слова і давньоукраїнський 

писемний текст / Г. Дидик-Меуш. // Діалектологічні студії. 3 : Збірник 

пам‟яті Я. Закревської / Відпов. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 

2003. – С. 156–163. 

34. Дыдык-Меуш А. Украинский язык XVI–XVII вв.: развитие 

полемического и научно-теологического стилей / А. Дыдык-Меуш. // История 

и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография : Тезисы 

докладов и выступлений ІІІ чтений памяти акад. О.Н. Трубачева из цыкла 

“Славяне : язык, история” (Москва, 21–25 октября 2005 г.). – Москва, 2005. – 

C. 45–46. 

35.  Дидик-Меуш Г. Раритетні медичні словнички Прокопа 

Адаменка та Олени Курило / Г. Дидик-Меуш. // Діалектологічні студії. 7 : 
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Традиції і модерн / Відпов. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2008. – 

С. 185–204. 

36. Дидик-Меуш Г. Бойківські риси в мовній тканині 

неканонічного євангельського тексту XVI ст. / Г. Дидик-Меуш. // 

Діалектологічні студії. 8 / Відп. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 

2009. – С. 7–13. 

37. Дыдык-Меуш А. Диалектизмы как вспомогательное средство 

при составлении “Словаря украинского языка XVI–XVII веков” / А. Дыдык-

Меуш. // Славянская диалектная лексикография : Материалы конференции / 

Отв. ред. : С.А. Мызников, О.Н. Крылова, И.В. Бакланова. – Санкт-

Петербург, 2011. – С. 32–33. 

38. Дидик-Меуш Г. Велми и докторсто єсть потрѣбно на свѣтѣ: 
Жє кождыи бы доктора хотѣлъ собѣ мѣти  (староукраїнські назви осіб, які 

лікують хворих) / Г. Дидик-Меуш. // У силовому полі мови. Інні Петрівні 

Чепізі / Упор. Г. Воронич. – Київ, 2011. – С. 209–213. 

39. Дидик-Меуш Г. Скрушене серце, чиста душа і побожный 
умиселъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 1 / Г. Дидик-

Меуш. // Писемні пам‟ятки: сучасне прочитання / Відпов. ред. Г. Дидик-

Меуш. – Львів, 2011. – С. 40–68. 

40. Дидик-Меуш Г. Жива вѣра, досконала надѣя і любовъ 
взаємна. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 2 / Г. Дидик-

Меуш. // Писемні пам‟ятки : від картотеки до словника / Відпов. ред. 

Г. Дидик-Меуш. – Львів, 2013. – С. 7–28. 

41. Дидик-Меуш Г. Жіночі образи в документах Львівського 

ставропігійського братства (із циклу “Мова львівських пам‟яток”) / Г. Дидик-

Меуш. // Мовні обрії : Пам‟яті Левка Полюги / Відп. ред. О. Сімович. – Львів, 

2013. – С. 49–59. 

42. Дидик-Меуш Г. Лемківські говіркові риси в мовній тканині 

староукраїнського неканонічного євангельського тексту / Г. Дидик-Меуш. // 

Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов‟янський контекст / За заг. 

ред. П.Ю. Гриценка. – Київ : КММ, 2014. – С. 172–175. 

43. Дидик-Меуш Г. Всемогучий Богъ, доброчинный чоловѣкъ і 

жива церковъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 3 / Г. Дидик-

Меуш. // Писемні пам‟ятки: текст і контекст / Відпов. ред. Г. Дидик-Меуш. – 

Львів, 2015. – С. 41–70. 

44. Дидик-Меуш Г. Про словник / Г. Дидик-Меуш. // Г. Дидик-

Меуш, О. Слободзяник. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. Слово. Текст. 

Словник. – Львів : Коло, 2015. – С. 5–14. 

45. Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 2 (за львівськими 

пам‟ятками І половини XVII ст. / Г. Дидик-Меуш. // У координатах мови. 

Збірник наукових праць на пошану Лідії Коць-Григорчук / Відпов. ред. 

О.М. Костів. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 171–180. 
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46. Дидик-Меуш Г. Здоров‟я фізичне і духовне: до мовного 

портрету людини у львських пам‟ятках XVI–XVII ст. / Г. Дидик-Меуш. // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна 

українська нація : мова, історія, культура” (Львів, 16 березня 2016 р.) / 

Відпов. ред. Т. Єщенко. – Львів, 2016. – C. 23–26. 

АНОТАЦІЯ 

Дидик-Меуш Г.М. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIIІ 

століть: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018.  

У дисертації на матеріалі українських писемних пам‟яток різних стилів 

і жанрів досліджено комбінаторику (сполучуваність) української мови XVI–

XVIІI ст. із позицій комбінаторної лінгвістики із залученням досягнень 

когнітивної лінгвістики.  

Вивчено природу, механізми, джерела та чинники побудови зв‟язків 

між словами на прикладі компонентів ад‟єктивно-субстантивного 

словосполучення; запропоновано застосовувати шкалу комбінаторної 

(композиційної) семантики до аналізу сполучуваності в діахронії; уперше 

розроблено принципи комбінаторного словника української мови XVI–

XVIII ст. Удосконалено класифікацію словосполучень, методологію 

дослідження лексико-синтаксичної сполучуваності, принципи диференціації 

валентності та сполучуваності. Встановлено термінологічний інструментарій 

та термінологічний апарат комбінаторної лінгвістики. Доведено можливість 

ефективного поєднання комбінаторної лінгвістики та історичної лексикології 

і лексикографії, а також системного вивчення комбінаторики (зокрема 

лексико-синтаксичної сполучуваності) в українській мові XVI–XVIII ст. на 

підставі писемних пам‟яток; обґрунтовано тісний зв‟язок комбінаторики з 

іншими мовознавчими дисциплінами, зокрема з когнітивною лінгвістикою. 

Ключові слова: сполучуваність, комбінаторика, комбінаторна 

лінгвістика, історія мови, писемні пам‟ятки, ад‟єктив-атрибутив, ад‟єктивно-

субстантивне словосполучення, шкала комбінаторної семантики. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дыдык-Меуш А.М. Комбинаторика в украинском языке XVI–

XVIIІ веков: теория, практика, словарь (адъективно-субстантивные 

словосочетания). – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 

2018. 
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В диссертации на основании украинских письменных памятников 

разных стилей и жанров исследована комбинаторика (сочетаемость) 

украинского языка XVI–XVІІІ вв. с позиций комбинаторной лингвистики и с 

использованием достижений когнитивной лингвистики. 

Изучены природа, механизмы, источники и факторы построения 

связей между словами на примере компонентов адъективные-субстантивных 

словосочетаний; составлена шкала комбинаторной (композиционной) 

семантики для анализа сочетаемости в диахронии; впервые разработаны 

принципы комбинаторного словаря украинского языка XVI–XVIII веков. 

Усовершенствована классификация словосочетаний, методология 

исследования лексико-синтаксической сочетаемости, принципы 

дифференциации валентности и сочетаемости. Установлен 

терминологический инструментарий и терминологический аппарат 

комбинаторной лингвистики. Доказана возможность эффективного сочетания 

комбинаторной лингвистики и исторической лексикологии и лексикографии; 

а также системного изучения комбинаторики (в частности лексико-

синтаксической сочетаемости) в украинском языке XVI–XVIII вв. по 

материалам письменных памятников; обоснована тесная связь 

комбинаторики с другими дисциплинами, в частности с когнитивной 

лингвистикой. 

Ключевые слова: сочетаемость, комбинаторика, комбинаторная 

лингвистика, история языка, письменные памятники, адъектив-атрибутив, 

адъективно-субстантивное словосочетание, шкала комбинаторной семантики. 

 

SUMMARY 

Dydyk-Meush H. M. Combinatorics in the Ukrainian language of the 

16th–18th centuries: theory, practice, vocabulary (adjective-substantive 

phrases). – Manuscript.  

The thesis for the degree of Doctor of Philology at speciality 10.02.01 

“Ukrainian language”. – Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 

2018.  

On the basis of the Ukrainian written sources of different styles and genres 

the сombinatorics (compatibility) of the Ukrainian language of the 16th–18th 

centuries in accordance with combinatory linguistics and cognitive linguistics, was 

studied. 

Scientific novelty of the thesis is that the first time combinatorics 

(compatibility) in the Ukrainian language of the 16th–18th centuries was studied 

comprehensively on the basis of combinatorial linguistics in combination with 

cognitive linguistics; substantive phrases. In this paper, for the first time, a scale of 

combinatorial (compositional) semantics was proposed for analyzing the 

compatibility in diachrony; for the first time the principles of the combinatorial 

dictionary of the Ukrainian language of the 16th–18th centuries were developed. 
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The Ukrainian language of the 16th–18th centuries was described on the 

basis of 2000 texts – different in size and genre, due to which a complete 

description of the Ukrainian language of that time was obtained, as well as analysis 

of the features of lexical-semantic compatibility. 

The thesis is devoted to two main aspects: combinatorial lexicology and 

combinatorial lexicography. That is why the basic concepts of combinatorial 

linguistics are syntax in the dissertation: syntagmatics, combinatorics, valence, 

compatibility, context and distribution. Syntagmatics combines valence (level of 

language; language syntagmatics) and compatibility (level of speech; speech 

syntagmatics); context and distribution are compatible and form a private 

opposition. Combinatorics in the Ukrainian language of the 16th and 18th centuries 

can be studied only by the example of ancient texts that testify to the Ukrainian 

language of that period. Compatibility is speech-level valency. The decisive factor 

was the distribution of compatibility between active and passive (which 

corresponds to active and passive valence). In the case of active valence, one word 

“fills” the valence of the word, syntactically dependent on the most valence word, 

and the word can add an element that is ready to obey; in the case of passive 

valence, one word “fills” the valence of a word that does not obey it, on the 

contrary, subordinates it to itself. Passive compatibility is decisive, in particular, 

for the adjectival attribute, which is important in accordance with the theses set 

forth below. 

The adjective is described in detail in the aspect of its functioning within the 

adjective-substantive phrases. The high frequency of these phrases in the Ukrainian 

language of the 16th–18th centuries is explained by the fact that they are accurate, 

concise, economical, which meets the speaker‟s requirements for nomination units: 

substantive – the supporting word adjective-substantive word-combination, the 

grammatical and semantic center of adjective-substantive word-combination 

indicates the generic affiliation of the designated object (in accordance with its 

significative correlation corresponds to a person‟s different ideas about the world), 

at the same time the dependent adjectiv is related with a substantive within a 

particular single name and indicates its essential and characteristic feature. All this 

testifies to the continuity of the concepts “subject” and “attribute”. 

The main attention is paid to adjective-substantive transition-type phrases, 

which, in accordance with the constructed scale of combinatorial (compositional) 

semantics, are placed between free and non-free (phraseologically related) word 

combinations. And this confirms the main assumption: in the system of adjectivally 

substantive phrases, opposition types of phrases are not isolated, between them 

there is a zone of transitivity (syncretism). Adjective-substantive transition-type 

phrases have some differentiation features. In the mental lexicon of the speaker, 

they function primarily as integral units with their inherent combinatorial 

(compositional) unity. As units of a language, they combine the attributes of free 

phrases and phraseological units: a) with free phrases they are united by the 

following characteristics: the presence of two full-valued words-components; 
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grammatical division in the design; nomination, non-predicativeness, subordinate 

connection between components; analytical semantics; b) adjective-attribute 

transition-type phrase phrases inherited partial stability, partial reproducibility and 

a certain shift in the semantics of lexical components. 

On the scale of combinatorial (compositional) semantics, adjectival-

substantive transitional type combinations are placed in the center and combine 

two groups – compositional and decomposition phrase combinations. Composite 

adjective-substantive phrases are divided into compositionally free vs linguistically 

non-free and compositionally non-free vs linguistically free phrases (nomination, 

etiquette, clichéd, traditionally epithetically, stereotyped). Decomposition 

adjective-substantive phrases are divided into phrases-modifications, phrases-

mitations, phrases-oxymorons, phrases-cancellations, phrases-falsifications, 

phrases-para-fractions. Adjective-substantive phrases of a transitional type, in 

accordance with the laws of compositional semantics, are not the usual sum of 

components, but are motivated and partially “predicted” for native speakers. In 

addition to the main semantic content, the majority also accumulates a cultural and 

national component; linguoculturological component can be reproduced from the 

background, often nationally colored knowledge of the individual. 

Adjective-substantive phrases of a transitional type have high cognitive 

strength, informativeness, some complexity associated with an implicit increase in 

meaning; they are subject to sufficiently free interpretation, but are not subject to 

exact counting at the level of the language and in the knowledge system of a 

particular person. 

Adjective-substantive phrases provide valuable material for lexicographical 

interpretation, as evidenced by the “Combinatorial Dictionary of the Ukrainian 

Language of the 16th–18th centuries” – the first attempt in Slavic lexicography in 

general and in Ukrainian lexicography in particular to codify lexical-syntactic 

compatibility on the material of written monuments. “Combinatorial Dictionary of 

the Ukrainian Language of the 16th–18th centuries” combines the features of two 

lexicons: the combinatorial dictionary is a historical dictionary and a combinatorial 

(compatibility) dictionary dictionary. 

Keywords: written monuments, combinatorics, compatibility, adjectiv, 

adjective-substantive phrases, transition-type phrases, combinatorial semantics 

scale. 
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