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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

Проблема дослідження мовної діяльності, зокрема вивчення тексту як 

комунікативної одиниці, набуває особливої актуальності у сучасній лінгвістиці. На 

початку ХХІ століття відбувається переорієнтація зусиль науковців на ідеї мовної 

прагматики та теорії дискурсу, на аналіз характеристик тексту з позицій носія мови, 

його потреб у процесі спілкування, а дослідження тексту було уведено до 

антропоцентричної парадигми опису мовних явищ. Відповідно, змінилося розуміння 

тексту як об’єкта аналізу, його почали розглядати разом із ознаками контексту, 

визначаючи специфіку комунікативних, структурних, змістових характеристик 

текстових різновидів. 

Актуальність дослідження лінгвотекстової проблематики зумовлюється 

необхідністю вивчення різновидів тексту, зокрема наукового гуманітарного, 

встановлення його структурних, функційних, семантичних ознак, виявлення мовних 

засобів і способів передавання, сприйняття наукової інформації, дослідження ролі 

стійких сполучень слів у формуванні та функціонуванні текстових різновидів. 

У сучасній лінгвістиці активізувалася увага дослідників до проблем теорії 

тексту, зокрема до питань категоризації дискурсивних, семіотичних та функційних 

ознак текстових структур. Вивчення цієї проблематики знаходимо у наукових 

працях вітчизняних та зарубіжних мовознавців А. Е. Бабайлової, Л. С. Бархударова, 

М. М. Бахтіна, Н. С. Болотнової, Ф. С. Бацевича, Н. С. Валгіної, О. П. Воробйової, 

Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітка, Н. В. Зелінської, Н. Л. Івасенка, А. П. Коваль, 

Н. Ф. Непийводи, Т. В. Радзієвської, О. О. Селіванової та інших дослідників. Теорія 

та практика наукового гуманітарного тексту перебували в центрі уваги таких 

лінгвістів, як К. Ажеж, Л. О. Івасенко, В. І. Клінг, Л. Р. Омарова, І. А Синиця, 

В. Є. Чернявська та інших учених. Водночас питання теорії аналізованого текстового 

різновиду потребує комплексних досліджень із подальшим встановленням 

специфіки структурування й функціонування його категорійних ознак. 

У науковій літературі стійкі сполучення слів ставали об’єктом аналізу таких 

науковців, як М. Ф. Алефіренко, Н. Н. Алієв, М. В. Балко, О. Г. Беляєвська, 

Н. О. Бойченко, М .  Б . Воробйова,  І. Р. Вихованець, Д. В. Горбачук,  В. Б. Гошилик, 

Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко, Н. Л. Іваницька, М .  М .  Кожина, Г. Я. Ситар, 

І. І. Слинько, І. І. Чернишова, К. Ф. Шульжук та інших дослідників, які переважно 

розглядали їх як фразеологічні чи синтаксичні одиниці. Однак, питання статусу 

стійких сполучень слів на лінгвотекстовому рівні залишається недостатньо 

дослідженим. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертація 

відповідає профілю науково-дослідних робіт факультету української філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в межах 

наукової теми “Лексика і граматика в синхронії та діахронії” (номер державної 

реєстрації 0116U000113). 
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Мета дисертаційної праці полягає у комплексному дослідженні стійких 

сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті та 

встановленні їхніх структурно-семантичних і функційних характеристик. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

–   обґрунтувати сутність поняття “текст” у сучасній текстолінгвістиці; 

–   схарактеризувати специфіку наукового тексту, визначивши принципи 

виділення текстових різновидів; 

–   з’ясувати структурно-семантичні та функційні параметри наукового 

гуманітарного тексту; 

–   виділити критерії диференціації стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті; 

–   встановити структурно-семантичні та стилістичні особливості стійких 

сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті; 

–   схарактеризувати функційні можливості стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті. 

Об’єкт дослідження – стійкі сполучення слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті. 

Предмет дослідження – структурно-семантичні та функційні характеристики 

стійких сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті. 

Матеріалом дослідження стали близько 3 тисяч стійких сполучень слів в 

українськомовній науковій гуманітарній літературі (історії, мовознавстві, літературі, 

політології, психології, релігієзнавстві, риториці, соціології, філософії). 

Методи дослідження зумовлені метою та завданнями, а також специфікою 

досліджуваного матеріалу. У роботі застосовано комплексний підхід, що синтезує 

низку методів, методик і прийомів аналізу. При виділенні стійких сполучень слів, які 

функціонують в українськомовному науковому гуманітарному тексті, переважно 

використовувався індуктивний метод – від аналізу конкретного текстового матеріалу 

до подальшої ідентифікації одиниць. При формуванні вибірки стійких сполучень 

слів, а також при сумарному виділенні загального корпусу одиниць у аналізованому 

текстовому різновиді, ми брали за основу характерні ознаки, властиві стійким 

сполученням слів різних структурно-семантичних типів, а саме 

нарізнооформленість, стійкість, переосмислення, значення складників стійких 

сполучень слів. Аналізуючи текстовий матеріал, ми враховували також частотність 

вживання одиниць в українськомовному науковому гуманітарному тексті, що 

визначало специфіку окремих структурно-семантичних груп. 

З метою характеристики функційних параметрів досліджуваних мовних 

одиниць використовувалися методика трансформаційного аналізу, прийоми 

контекстуального, а також стилістичного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в 

лінгвоукраїністиці зроблено спробу виділити, описати, систематизувати та 

визначити статус структурно-семантичних типів стійких сполучень слів у структурі 
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українськомовного наукового гуманітарного тексту, зокрема за допомогою 

обґрунтованого комплексу загальнонаукових та спеціальних лінгвістичних методів і 

прийомів визначено диференційні ознаки українськомовного наукового 

гуманітарного тексту; встановлено структурно-семантичні та стилістичні 

особливості стійких сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті; обґрунтовано функційний потенціал стійких сполучень слів у аналізованому 

текстовому різновиді. 

Теоретичне значення дисертації полягає у тому, що її результати стануть 

вагомим внеском у подальше опрацювання теорії лінгвістики тексту, оскільки вони 

деталізують взаємозалежність текстових і стильових характеристик у межах 

комунікативного акту, конкретизують роль стійких сполучень слів у формуванні та 

функціонуванні наукового гуманітарного тексту, а також визначають важливість для 

лінгвістики тексту питань структурно-семантичної та функційної специфіки 

дієслівних, іменних та адвербіальних стійких сполучень слів, способів і засобів 

вираження вказаних відношень в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті. 

Практична цінність наукового дослідження полягає в можливості 

використання спостережень та висновків, одержаних у результаті аналізу 

лінгвістичного матеріалу, у навчальному процесі, зокрема у вишівських курсах 

лінгвістики тексту, стилістики, культури мови, лексикології, фразеології, 

термінознавства, синтаксису сучасної української літературної мови та ін. Матеріали 

дослідження можуть бути використані при написанні підручників, посібників із 

визначених курсів, а також у лексикографічній практиці. 

Особистий внесок автора. Усі етапи дослідження (збір, систематизація, аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) авторка здійснила самостійно. Шість наукових 

публікацій із семи з теми дисертації написані без співавторства, одна у співавторстві 

(80% особистого внеску). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри практичного мовознавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 

22 червня 2017 року), а також на таких міжнародних та всеукраїнських наукових і 

науково-практичних конференціях: Регіональна міжвузівська конференція, 

присвячена 30-річчю Вінницького національного аграрного університету, “Мова, 

культура та освіта” (Вінниця, 2012); Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених “Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки” 

(Київ, 2012); Всеукраїнська науково-практична конференція “Лінгвістичне 

портретування сучасного соціуму” (Вінниця, 2012); ХХІІ Міжнародна наукова 

конференція імені Сергія Бураго “Мова і культура” (Київ, 2013); ІІ Міжнародна 

конференція “Проблемы лексико-семантической типологии” (Росія, Воронеж, 2013); 

Міжвузівська науково-практична конференція викладачів та студентів “Мова, 

культура та освіта” (Вінниця, 2014); IV Міжнародна наукова Інтернет-конференція 
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“Актуальні проблеми прикладної лінгвістики” (Умань, 2016); VІІ Міжнародна 

наукова конференція “Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” 

(Кам’янець-Подільський, 2017); Міжнародна наукова конференція “Ідеї Харківської 

філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і 

новаторство” (Харків, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 7 публікаціях, з них 4 

опубліковано в провідних наукових фахових виданнях, що входять до переліку ДАК 

України, 1 – у науковому закордонному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (401 позиція) та 

списку ілюстративного матеріалу (66 позицій). Загальний обсяг роботи становить 

218 сторінок друкованого тексту, зокрема – 175 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, відзначається ступінь її 

дослідженості, визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет, матеріал дослідження, 

методи, теоретичне значення, структура наукового дослідження, розкриваються 

наукова новизна і практичне значення роботи, подається апробація результатів 

дослідження та публікації. 

Проблема мовної діяльності, зокрема вивчення тексту як комунікативної 

одиниці, набуває особливої актуальності у сучасних дослідженнях із теорії тексту, в 

яких все активніше використовують міждисциплінарний підхід, що враховує 

досягнення функційної стилістики, прагматики, семіотики, теорії комунікації, 

риторики, соціолінгвістики та інших наук. 

У першому розділі – “Теоретичні засади вивчення текстових одиниць в 

українській та зарубіжній лінгвістиці” – проаналізовано наукові дослідження з 

лінгвістики тексту в українській та зарубіжній лінгвістиці, обґрунтовано поняття 

“науковий текст”, “науковий гуманітарний текст”, “стійке сполучення слів”; 

встановлено основні лінгвотекстові характеристики, класифікаційні ознаки, 

категорійні поняття та параметри текстових різновидів, зокрема наукового 

гуманітарного тексту; визначено основні характеристики наукового тексту як 

лінгвістичної одиниці; встановлено специфіку наукового гуманітарного тексту; 

зроблено спробу обґрунтувати й систематизувати лінгвостилістичні особливості 

наукових гуманітарних текстів в українській мові, а також пояснити механізми 

вербалізації наукових знань у гуманітарній сфері, осмислити сутність наукової 

діяльності. 

Зацікавленість науковців вивченням різних аспектів наукового гуманітарного 

тексту пояснюється зрослою увагою дослідників до концепції антропоцентризму та 

необхідністю встановлення й систематизації лінгвостилістичних ознак цього 
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різновиду наукового тексту в мові, що пояснює механізми вербалізації наукових 

знань. 

Неоднозначність трактування поняття “текст” у різні періоди лінгвістичної 

науки зумовлено різними підходами до його вивчення, складністю та 

багатоаспектністю цього лінгвістичного феномену. Відомо, що лінгвотекстова 

тематика почала активно досліджуватися у другій половині ХХ століття, коли текст 

розглядався як найвищий ярус мовної системи (фонетичні одиниці → морфеми → 

лексеми → речення → текст) і центр уваги учених було перенесено з мовної системи 

на мовленнєву діяльність, продуктом якої є текст. 

У дисертації текст розглядаємо як окремий цілісний об’єкт, що є складною 

динамічною системою, яка має ідею, яка відображає авторський задум і формує 

цілісність тексту – гіперконцепт. Текст має низку категорійних ознак, серед яких 

основними є цілісність, зв’язність, логічність, точність, ясність, зрозумілість, 

доступність, інформативність, смислова завершеність, змістовність, прагматичність, 

темпоральність та інші. Усі вищевказані характеристики постійно перебувають у 

полі зору науковців, однак деякі з них є недостатньо опрацьованими у теорії 

лінгвістики тексту. 

Типологія текстів нині залишається недостатньо дослідженою. Найбільш 

послідовною та аргументованою виглядає типологія текстів, основою якої є теорія 

функційних стилів, що передбачає аналіз комунікативно-прагматичних умов 

текстотворення, адже саме функційна стилістика максимально враховує 

співвідношення екстралінгвальних та інтралінгвальних факторів у різних 

соціокомунікативних різновидах тексту. 

Підвищена зацікавленість дослідників вивченням різних аспектів наукового 

тексту, що спостерігається в українській і зарубіжній лінгвістиці в кінці ХХ ст., 

пояснюється намаганнями обґрунтувати й систематизувати лінгвостилістичні 

особливості текстових різновидів в українській мові та бажанням пояснити 

механізми вербалізації наукових знань, осмислити сутність наукової діяльності. 

Наявність детальної та послідовної класифікації різновидів наукових текстів 

уможливлює вироблення усталеної лінгвотекстової теорії, адже одна й та сама 

інформація може подаватися у формі тез, у звіті, статті, підручнику, монографії чи у 

спогадах ученого, тому що структура і семантика, функційні й стилістичні 

характеристики текстових різновидів виявляють авторську специфіку. 

Характерними ознаками наукового тексту є спосіб його викладу, метою якого є 

доведення істин, виявлених у результаті дослідження фактів дійсності, що 

поєднуються з формально-логічним способом подання інформації, 

цілеспрямованістю, прагматизмом, відсутністю експресії, ясністю, стислістю. Тому 

кожне слово чи вираз у науковому тексті підпорядковані певній меті: не тільки 

якомога точніше, але й стисліше донести сутність інформації. 

Мова і стиль наукового тексту характеризуються чіткістю викладу, послідовним 

використанням поняттєвого апарату, притаманного певній галузі науки. Крім цього, 
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важливим елементом теорії текстових одиниць є врахування специфіки взаємодії 

його різнорівневих елементів, зокрема лексики, фразеології, синтаксису. 

У літературі, присвяченій історії науки, загальним проблемам її природи й 

розвитку, обґрунтовано так званий тричленний поділ наук на природничі, технічні та 

гуманітарні. Такий поділ об’єктивно відображає предметні зв’язки між ними і 

закріплений у циклах навчальних дисциплін, що згруповані за спільністю об’єктів 

вивчення – суспільство (людина), природа, техніка. Гуманітарні науки принципово 

відрізняються специфікою пізнавальних засобів, що використовуються ними, а 

також засадничими дослідницькими принципами. 

Науковий гуманітарний текст у дисертації тлумачиться як один із різновидів 

наукового тексту, що містить суспільну інформацію про явища чи події, формуючи 

семантичну структуру висловлень, метою яких є доведення істин, виявлених у 

результаті дослідження конкретних наукових фактів, а також є цілісною системою 

необхідних знаків, що описують зовнішню сторону тексту, його цілей, ідей, які 

висвітлюють внутрішню змістовну сторону і дають можливість адресату визначити 

спрямованість аналізованого тексту. Саме цілісність тексту дозволяє сприймати, 

розуміти й осмислювати передану інформацію. Тому науковий гуманітарний текст є 

особливою мовною системою, що складається з ідей, поданих в упорядкованому 

логічному порядку, які несуть в собі певний зміст і спрямовані на реалізацію цілей 

гуманітарної науки. 

Головними завданнями наукового гуманітарного тексту є інтелектуальна 

зацікавленість читача у проблематиці, що актуалізується системою спеціалізованих 

конотаційних характеристик, та доступність пізнавальної інформації про сутність 

явища чи процесу, у якій елементи образності, експресивності, оцінності успішно 

реалізуються за допомогою синтаксичних мовних формул, притаманних 

конкретному текстовому різновиду. 

Одним з важливих питань теорії наукового гуманітарного тексту є встановлення 

властивих йому типологічних ознак, так званих категорій, які характеризують його 

як одиницю зв’язного мовлення, відображають його загальні, а також головні ознаки 

та дозволяють пізнати й зрозуміти його онтологічні, гносеологічні й структурні 

властивості. 

Основними ознаками наукового гуманітарного тексту є багатоаспектність, 

поліфункціональність, особистість автора, фактор адресата, мета повідомлення, 

комунікативне цілеспрямування тексту, сфера використання, цілісність, зв’язність, 

членованість, логічна організація інформації, послідовність, інформативність, 

цілеспрямованість, прагматична мета автора, використання “чужої мови”, 

структурність, гіпотетичність, персональність / інперсональність, об’єктивна та 

суб’єктивна модальності, стильова і жанрова належність тексту. Вагомого значення 

у вивченні наукового гуманітарного тексту набувають такі його семантико-

комунікативні ідентифікатори як текст – ланка процесу комунікації, проміжний 

елемент між адресантом і адресатом мовлення; текст – спосіб пізнання дійсності, 
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відображення мовної картини світу; текст – смислова єдність, семантична зв’язність 

та цілісність, що актуалізуються на етапах породження висловлювання. 

Найважливішою стильовою ознакою наукового гуманітарного тексту є те, що 

такий вид тексту характеризується приналежністю до наукового функційного стилю 

і оформлюється за допомогою тих мовних засобів, які використовує цей стиль. Будь-

яке несвідоме відхилення від норм стилю призводить до ускладнення комунікації, 

спотворення змісту тексту на етапі адресант-адресат. Свідоме, цілеспрямоване 

відхилення від системи норм цього стилю здійснюється лише для досягнення 

більшої інформативності, емоційності, експресивності, контекстуальної появи 

підтексту, “другого плану”, який, однак, не завжди сприймається адресатом. Тому 

стилістична однорідність як характеристика наукового гуманітарного тексту є 

необхідною умовою сприйняття тексту як єдиного цілого. 

Специфіка наукового гуманітарного тексту зумовлює особливості 

представлення інформації різного прагматичного призначення, що важливо 

враховувати при дослідженні стійких сполученнях слів. Тому українськомовний 

науковий гуманітарний текст розглядаємо як один із різновидів наукового тексту, що 

репрезентує індивідуально-особистісні, психологічні, соціальні, лінгвістичні 

характеристики мовця, відзначаючись виразною антропологічною спрямованістю, і 

формуючи структурно-семантичне впорядкування лінгвотекстових одиниць, метою 

яких є доведення істин, виявлених у результаті дослідження конкретних наукових 

фактів. 

У другому розділі – “Структурно-семантичні характеристики стійких 

сполучень слів у науковому гуманітарному тексті” – досліджено структурні та 

семантичні характеристики стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті; встановлено специфіку категорійних понять лінгвотекстового 

рівня (зв’язність, цілісність, логічність, точність, зрозумілість, доступність, 

інформативність, змістовність, регулятивність, інтегративність та ін.) на матеріалі 

стійких сполучень слів українськомовного наукового гуманітарного тексту; 

визначено основні типи стійких сполучень слів за структурно-семантичними 

ознаками (дієслівні, іменні, адвербіальні) у аналізованому текстовому різновиді; 

описано граматичні моделі, лексичний склад, основне призначення найуживаніших 

дієслівних, іменних та адвербіальних стійких сполучень слів в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті. 

Однією з важливих особливостей мови наукової літератури є використання 

неоднорідних за складом і семантикою стійких сполучень слів, що посідають 

особливе місце серед засобів експлікації культурологічного простору в 

українськомовних наукових гуманітарних текстах. Виконуючи ряд текстових і 

стилістичних функцій, вони є засобом адаптації спеціальних знань до певного 

середовища, а також вживаються відповідно до комунікативних завдань з 

урахуванням рівня компетенції носія певної мови. Стійкі сполучення слів є 

невід’ємним елементом українськомовного наукового гуманітарного тексту, що 
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допомагає у реалізації таких його стильових рис, як узагальненість, точність та 

інформативність викладу. 

Природа стійких сполучень слів є складною та неоднорідною. Однією з 

визначальних розрізнювальних ознак стійких сполучень слів, вжитих в 

українськомовних наукових гуманітарних текстах, є властивість точно та 

недвозначно називати поняття, дії, ситуації без експресивно-оцінювальних відтінків 

значення (змістовне навантаження, забезпечення доступу, примноження знань та 

ін.). 

Стійкі сполучення слів характеризуються такими структурно-семантичними 

ознаками, як стійкість, відтворюваність, образність, виразність, еліптичність, 

термінологічність, афористичність, контекстологічність, ідіоматичність, 

сполучуваність, нерегулярність, комплікативність, а також відзначаються 

різноманітністю структури та лексико-граматичною співвіднесеністю. 

В аналізованому науковому гуманітарному тексті виділено три основні групи 

стійких сполучень слів. До першої, найчисленнішої групи належать дієслівні стійкі 

сполучення слів, які є одиницями непрямої номінації, що складаються переважно з 

дієслівного компонента, який містить переосмислене вихідне значення та іменного 

компонента. Дієслівні стійкі сполучення слів є еквівалентами реальних чи 

потенційних дієслів, складними найменуваннями дії, стану чи процесу і 

функціонують як явище мовної синонімії. 

У нашій праці ми виділяємо такі моделі дієслівних стійких сполучень слів в 

українськомовних наукових гуманітарних текстах української мови: 

1) безприйменникові: a) V+N4 Sing (вести боротьбу, відчувати потребу, робити 

аналіз та ін.); б) V+N4 Sing/Pl (висловити прохання, ставити питання, давати 

відповідь(і) та ін.); в) V+N2 Sing (зазнати поразки, завдати шкоди, доходити 

висновку та ін.); г) V+N2 Sing/Pl (зазнати втрат, завдати збитків та ін.); ґ) V+N5 

Sing/Pl (займатись справами, служити знаком, обростати зв’язками та ін.); 

2) прийменниково-іменникові: a) V+ рrep. в+N4 Sing (йти в наступ, вступати в 

процес, перебувати в контакті та ін.); б) V+ рrep. на+N4 Sing (прийти на допомогу, 

виступати на захист, заслуговувати на увагу та ін.); в) V+ рrep. в+N6 Sing (мати в 

основі, поставати в образі, висвітлювати в контексті та ін.); г) V+ рrep. до+N2 

Sing (зводити до мінімуму, залучати до акту, брати до уваги та ін.); ґ) V+ рrep. 

з(зі)+N5 Sing (входити зі значенням, перегукуватися з мотивом, пов’язувати з 

поглядами та ін.); д) V+ рrep. з+N2 Sing (витісняти з ужитку, видобувати з пам’яті, 

вихоплювати з минулого та ін.); е) V+ рrep. під+N4 Sing (взяти під сумнів, 

потрапити під вплив та ін.); є) V+ рrep. під+N5 Sing (розуміти під терміном, бути 

під контролем та ін.). (V – дієслово, N2-6 Sing/Pl – іменник у непрямому відмінку в 

однині чи множині (при цьому N2 – іменник у родовому відмінку, N4 – іменник у 

знахідному відмінку, N5 − іменник в орудному відмінку, N6 – іменник у місцевому 

відмінку), рrep. – прийменник). 
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За тематикою виділяємо такі дієслівні стійкі сполучення слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті: сполучення зі значенням дії: а) 

дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на позначення фізичної дії, 

напр.: робити, вести, здійснювати, наносити та ін. (робити шкоду – шкодити, 

вести дії – діяти, здійснювати набіг – набігати та ін.); б) дієслівні стійкі 

сполучення слів із опорним компонентом на позначення дії, пов’язаної з мовленням, 

напр.: давати, ставити, піддавати, висловлювати та ін. (давати інформацію – 

інформувати, ставити до відома – повідомляти, піддавати критиці – критикувати 

та ін.); в) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на позначення дії, 

пов’язаної з пізнанням, напр.: ставити, вносити, давати, робити та ін. (ставити 

запитання – запитувати, вносити корективи – коригувати, давати оцінку – 

оцінювати та ін.); г) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на 

позначення дії, пов’язаної із соціальними процесами, напр.: вести, займатись, 

проводити та ін. (вести пропаганду – пропагувати, проводити бесіду – бесідувати 

та ін.); та сполучення зі значенням стану, напр.: піддавати, відбивати, мати, 

виражати, відчувати, плекати, проявляти, виказувати, виявляти, впадати та ін. 

(піддавати сумніву – сумніватися, відбивати розгубленість – розгубитися, не мати 

сумніву – не сумніватися та ін.). 

Враховуючи особливості частиномовного статусу залежного компонента, 

поділяємо досліджувані стійкі сполучення слів на такі: 1) із залежним інфінітивом; 

2) із залежним іменником у формі родового відмінка без прийменника; 3) із 

залежним прийменниково-іменним комплексом: а) рrep. у/в+N6, б) рrep. на+N4, 

в) рrep. до+N2, г) рrep. для+N2. 

Використання дієслівних стійких сполучень слів є однією з найважливіших 

структурно-семантичних рис українськомовного наукового гуманітарного тексту, 

специфіка якого зумовлюється відповідними внутрішньомовними та позамовними 

чинниками. 

Такі ж характеристики стосуються й іменних стійких сполучень слів, які 

складають другу групу, наближаючись за своєю семантичною структурою до 

термінологічних словосполучень. Релевантною ознакою таких текстових одиниць є 

те, що за лексико-граматичними ознаками вони співвідносні з розрядом іменників. 

Структурно-семантична організація конструкції досягається за рахунок уточнення та 

конкретизації значення іменника, який є граматично панівним компонентом, а також 

завдяки закріпленості у сфері наукового стилю суспільно апробованого мовного 

знака за певним поняттям, явищем чи об’єктом наукової комунікації. 

Іменні стійкі сполучення слів в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті є одним з основних засобів спеціальної номінації. Вони визначають наукові 

поняття розчленовано, тобто за допомогою двох або кількох слів, що пов’язані між 

собою за допомогою відповідних синтаксичних зв’язків. 

У нашому дослідженні виділяємо такі компонентні моделі іменних стійких 

сполучень слів:  



10 

 

 

 

1. Субстантивно-ад’єктивна модель N1+Adj1: а) складені іменні стійкі 

сполучення слів, у яких іменник – загальновживане слово, а прикметник – термін 

(аналітичний погляд, синтаксична позиція, словотвірне гніздо, виховний момент та 

ін.); б) складені іменні стійкі сполучення слів, у яких іменник – термін, який виражає 

родове поняття, а прикметник – загальновживане слово (мандрівні сюжети, відкрита 

система, близьке звучання, якісне віршування та ін.); в) складені іменні стійкі 

сполучення слів, у яких іменник і прикметник мають термінологічний характер 

(адекватне відображення, ритмічний акцент, категорична вимога, феміністична 

критика та ін.); 

2. Модель Partic+prep.+N5/6 (закладений в тенденціях, відбитий в тексті / у 

свідомості, зв’язаний з розвитком та ін.). Такий тип іменних стійких сполучень слів 

у гуманітарному науковому тексті є менш продуктивним. 

3. Модель N1+N2, у якій головне семантичне навантаження передає стрижневий 

компонент, виражений іменником з об’єктно-атрибутивним значенням. Для цієї 

моделі характерні лексеми як термінологічного, так і нетермінологічного характеру 

(характер функції, межа розуміння, запас слів та ін.). Така модель іменних стійких 

сполучень слів може містити також прийменники (N1+prep. (на, до, з)+N2/5/6 

(ставлення до проблеми, ознайомлення з літературою, наголошення на моменті та 

ін.). 

Рідше в українськомовних наукових гуманітарних текстах вживаються 

трикомпонентні іменні стійкі сполучення слів, які утворюються на основі 

двокомпонентних, і реалізуються за такими моделями: 1) Adj1+Adj1+N1/2, 

(безумовна позитивна увага, обумовлена позитивна увага та ін.); 2) модель 

N1+Adj2+N2 (вимірювання особистісної орієнтації, оцінка величного твору та ін.); 

3) модель N1+N2+N2 (відрубність розвитку літератури, заготовки матеріалу 

твору, принципи аналізу тексту та ін.). 

Структурні та семантичні характеристики таких стійких сполучень слів 

встановлюють специфіку родо-видових відношень у межах компонентів текстових 

одиниць, відіграючи важливе значення для формування загальної структури тексту, 

що допомагає визначити комунікативні характеристики аналізованих текстових 

одиниць. 

Третю групу формують адвербіальні стійкі сполучення слів, що виражають 

обставинну характеристику явищ чи процесів. У досліджених наукових 

гуманітарних текстах вживаються адвербіальні стійкі сполучення слів, які 

використовуються для вираження темпоральних, причинових, допустових, цільових, 

логічних, обставинних та інших адвербіальних відношень (за умов свободи, з погляду 

доцільності, в ролі спостерігача та ін.). 

Серед первинних прийменників, за нашими спостереженнями, продуктивними у 

адвербіальних стійких сполученнях слів є: з (із) (з погляду, з огляду, з метою та ін.); 

у (в) (у зв’язку з (зі), у ролі, в межах та ін.); на (на підставі, на погляд, на думку та 
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ін.); за (за поглядами, за рахунок, за словами та ін.); до (до міри, до часу та ін.); під 

(під кутом, під назвою, під впливом та ін.). 

Найпоширенішими похідними прийменниками, які використовуються у стійких 

сполученнях слів українськомовного наукового гуманітарного тексту є: з метою, за 

ініціативою, в умовах, у зв’язку з, згідно з, на підставі та ін. (з метою надання, за 

ініціативою осіб, в умовах авторитаризму та ін.), оскільки вони характеризуються 

більшою конкретністю та повнозначністю, порівняно з іншими. 

Адвербіальні стійкі сполучення слів якнайкраще сприяють більш ефективному 

спілкуванню у науковій сфері, роблячи переконливими ті чи інші положення, 

підкреслюючи найбільш важливі для викладу моменти висловлювання. 

У третьому розділі – “Функційні характеристики стійких сполучень слів у 

науковому гуманітарному тексті” – здійснено аналіз функційних характеристик 

стійких сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті на 

основі опису їх предикатних та релятивних відношень; досліджено специфіку 

використання стійких сполучень слів, визначених нами структурно-семантичних 

типів, у різних за своєю прагматичною спрямованістю частинах українськомовного 

наукового гуманітарного тексту, розглянуто та проаналізовано роль стійких 

сполучень слів у процесі формування аналізованого текстового різновиду, їхню 

участь у породженні та подальшій вербалізації потоку наукової гуманітарної 

інформації. 

У процесі дослідження українськомовних наукових гуманітарних текстів було 

виділено дві групи стійких сполучень слів, які, відповідаючи основним критеріям 

лінгвотекстових одиниць (нарізнооформленість, стійкість, відтворюваність, 

відповідність мовного знака позначуваному явищу, частота вживання), виражають 

предикатні та релятивні відношення. 

Стійкі сполучення слів, що виражають предикатні відношення у наукових 

гуманітарних текстах, поділяються на такі групи: 1) предикати дії (зробити 

висновки, здійснювати роботу, виробити настанови та ін.); 2) предикати стану 

(піддавати сумніву, впадати у гнів, уникати гніву та ін.); 3) предикати процесу 

(знайти поширення, зазнати наслідків, мати усвідомлення та ін.), 4) предикати 

якості (мати свободу, відзначатися оригінальністю та ін.). 

Предикатні стійкі сполучення слів у текстовому різновиді стають стандартом, 

ознакою стилю та набувають характеру постійно вживаних форм висловлювання, що 

дає підстави називати їх одним із важливих засобів стандартизації 

українськомовного наукового гуманітарного тексту. 

Стійкими сполученнями слів, які виражають релятивні відношення в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті, є конструкції, утворені шляхом 

поєднання прийменника з іменником для позначення граматичного значення 

релятивності. 

Виокремлюємо у досліджуваних стійких сполученнях слів українськомовного 

наукового гуманітарного тексту такі групи слів релятивної семантики: 1) слова 
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категорії стану, що виражають обов’язок, згоду, спроможність тощо (треба, варто 

та ін., наприклад: варто зауважити, треба відмітити та ін.); 2) кількісні, 

неозначено-кількісні, збірні числівники та іменники рахунку (чимало, багато та ін., 

наприклад: чимало зусиль, багато фактів та ін.); 3) іменники, що не належать до 

розряду рахунку, проте мають кількісне значення (більшість, решта та ін., 

наприклад: решта праць, більшість цитат та ін.); 4) числівник один у значенні 

“якийсь” (один з більшості / меншості, один з лідерів та ін.); 5) іменники, що 

використовуються для характеристики поняття, предмета чи дії (відтінок, погляд, 

доля та ін., наприклад: відтінок відношення, погляд сприйняття та ін.); 6) іменники з 

родовим значенням (зміст, думка, ідея, роль, слово та ін.), що поширюються назвою 

видового поняття (наприклад: глибокий зміст, вільна думка, висока ідея, прозора 

роль, гостре слово та ін.); 7) іменники на позначення часових відтінків (час, момент 

та ін., наприклад: останнім часом, виховний момент та ін.). 

Аналізовані релятивні стійкі сполучення слів виражають різні види логічного 

зв’язку, а саме: причинові, мети, погодження, умови, способу дії, темпоральності та 

ін. Причинові значення передають такі стійкі сполучення слів, як: у результаті+N2, 

у зв’язку з+N5, з огляду на+N4, на вимогу+N2, за ініціативою+N2, на доповнення 

до+N2 та ін. Для вираження відношень мети використовуються стійкі сполучення 

слів з метою+N2, на предмет+N2, у становленні+N2, на задоволення+N2, на 

формування+N2 та ін. Для вираження відношень погодження використовуються 

стійкі сполучення слів відповідно до+N2, у відповідності+N5, у відповідності 

до+N2, за погодженням з+N5, з використанням+N2, з урахуванням+N2, у 

межах+N2, за поданням+N2, у залежності від+N2, за твердженням+N2, залежно 

від+N2, згідно з+N5 та ін. Відношення умови передається за допомогою стійких 

сполученнях слів за умови+N2, за наявності+N2, за рахунок+N2, у разі+N2, у 

випадку+N2 та ін. Для вираження відношення способу дії використовуються стійкі 

сполучення слів на підставі+N2, у порядку+N2, з питань+N2, на основі+N2, на 

умовах+N2 та ін. Відношення темпоральності передається за допомогою стійких 

сполучень слів під час+N2, у період+N2, на період+N2 та ін. 

Відзначимо, що у складі аналізованих стійких сполучень слів досить 

поширеними є складені прийменники, які характеризуються більшою конкретністю 

та повнозначністю, на відміну від первинних. Серед таких прийменників 

виділяються відсубстантивні (у результаті, згідно з (зі), у доповнення до та ін.), 

віддієслівні (незважаючи на, зважаючи на та ін.) та відадвербіальні (відповідно до, 

залежно від, незалежно від та ін.). 

Частотність, комунікативна значущість, формально-синтаксичні зв’язки стійких 

сполучень слів, що виражають релятивні відношення, зумовлюються формальною 

структурою та комунікативною метою висловлювання в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті. Прагматичні характеристики стійких сполучень 

слів в аналізованому текстовому різновиді зумовлюються завданнями кожної з його 

композиційних частин, які в межах абзаців реалізують інформацію, пов’язану з 
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об’єктом викладу, за допомогою тематично об’єднаних комплексів у вступі, 

основній частині та висновках. 

За нашими спостереженнями, прагматичні значення стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті чітко можуть передавати 

дієслівні стійкі сполучення слів, адже іменні та адвербіальні стійкі сполучення слів 

мають дуже умовні прагматичні значення, що часто збігаються з прагматичним 

значенням абзацу відповідної частини цього тексту. 

Стійкі сполучення слів, використовувані в абзацах вступної частини 

досліджуваного тексту, можуть передавати такі прагматичні значення, як: 

“встановлення проблеми” (приділяти увагу, встановити ідентичність, підняти 

питання та ін.); “висування поглядів” (заслуговувати на увагу, знайти висвітлення, 

(з)робити акцент та ін.); “визначення та викладення завдань / мети / предмета 

дослідження” (звернути увагу, надати уявлення, розробити систему та ін.). Стійкі 

сполучення слів у основній частині аналізованого тексту передають значення: 

“аргументація позиції” (зупинитися на питанні, знаходити підтвердження та ін.); 

“висвітлення наукових знань” (знаходити вияв, дати визначення, мати вплив та ін.). 

Стійкі сполучення слів у висновковій частині українськомовного наукового 

гуманітарного тексту передають прагматичне значення “привернення уваги до 

дослідження і його результатів” (зробити висновок(и), дати змогу, отримати 

відповідь та ін.). 

Стійкі сполучення слів у абзацах різних частин досліджуваного наукового 

гуманітарного тексту, завдяки відповідним прагматичним значенням, сприймаються  

адресатом як своєрідні сигнали у передачі наукової гуманітарної інформації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У Висновках узагальнено основні результати праці, визначено перспективи 

подальшого дослідження стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті. 

У дисертації текст визначається як писемний або усний мовленнєвий масив, що 

становить лінійну послідовність одиниць мовлення, побудованих за законами 

відповідної мови – висловлень, які розглядаються з урахуванням його 

комунікативної організації і об’єднуються у перспективі смисловими і формально-

граматичними зв’язками, а у загальнокомпозиційному, дистантному плані – 

спільною темою та сюжетною заданістю. Основними характеристиками тексту є 

зв’язність, цілісність, інформативність, інтегративність, змістовність, 

регулятивність, логічність, точність та ін. 

Науковий текст є способом відтворення наукової інформації, результатом 

наукового дослідження, який орієнтує на отримання нових знань, відображає певну 

проблему, висуває гіпотези, характеризується доцільністю та раціональністю усіх 

положень, вирізняється стислістю і ясністю викладу, спрямований на досягнення 
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дослідницької мети та завдань. Такий різновид тексту складається із суджень, 

умовиводів, побудованих за правилами логіки науки, має раціональний характер, 

орієнтований на сферу раціонального мислення. Призначення наукового тексту 

полягає в обґрунтуванні та аргументуванні істини, доведенні її. Науковий текст є 

чітко структурованим, поділяючись на відповідні текстові відрізки – розділи і 

параграфи, кожен з яких є самостійним науковим джерелом з певної загальної 

проблеми, що характеризується чіткою композиційністю і послідовністю. 

Науковий гуманітарний текст інформує про результати здобутків науковців у 

гуманітарних галузях знань, належить до основних форм комунікації і є ключовим 

поняттям у новій науковій лінгвістичній парадигмі. Цей різновид тексту передбачає 

чітку послідовність мислення, насамперед логічного, з урахуванням емоційно-

чуттєвого сприйняття інформації. У межах наукових стильових різновидів такий 

текст характеризується наявністю специфічних структурних, семантичних та 

стилістичних ознак. Основною функцією наукового гуманітарного тексту є 

пізнавально-інформаційна. 

Важливим елементом теорії українськомовного наукового гуманітарного тексту 

є специфіка використання стійких сполучень слів, що визначають рівень загальної 

культури мовця, забезпечуючи успішну соціопсихологічну адаптацію у професійній 

сфері. Стійке сполучення слів в аналізованому текстовому різновиді – це аналітична 

за структурою, але семантично і синтаксично цілісна мовна одиниця, що є засобом 

позначення понять, явищ і дій. 

У дисертаційному дослідженні дотримуємося таких правил виділення стійких 

сполучень слів: 1) стійке сполучення слів покликане точно і недвозначно називати 

поняття, дії, ситуації, виражати відношення; 2) цілісне значення стійкого сполучення 

слів формується завдяки накладанню значень другорядних компонентів на 

семантику стрижневого слова; 3) слова у стійкому сполученні слів мають фіксовану 

послідовність і сполучуваність. 

Специфіка структурно-семантичних характеристик стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті зумовлює функційні 

властивості досліджуваних синтаксичних одиниць, що виявляють себе на 

лінгвотекстовому рівні. За структурно-семантичними ознаками стійкі сполучення 

слів у досліджуваному текстовому різновиді поділяються на три основні групи: 

дієслівні, іменні та адвербіальні. 

З семантичного погляду стійкі сполучення слів мають кваліфікативне значення. 

Функція позначення родового поняття належить граматично незалежному 

компоненту сполучення. Залежний член виступає у ролі семантичного еквівалента 

означення: він обмежує обсяг позначуваного поняття, конкретизує його семантику і 

тим самим протиставляє родове визначення, зосереджене у граматично панівному 

слові, та видове поняття, яке формується сполученням лексем. 

Функційна зорієнтованість стійких сполучень слів і, відповідно закріплена 

комунікативною практикою жорстка відповідність мовного знака позначуваному 
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поняттю, явищу чи дії стає передумовою термінологізації таких одиниць. 

Формулюючи функційні класифікаційні ознаки цих текстових одиниць, можна 

стверджувати те, що найпоширенішими у стійких сполученнях слів, що 

функціонують в українськомовному науковому гуманітарному тексті, є предикатні 

та релятивні синтаксичні відношення. 

Важливою характеристикою наукового гуманітарного тексту є його 

прагматичний аспект, адже його автор має за мету доступно та зрозуміло донести 

інформацію до читача. Науковий гуманітарний текст виконує ряд прагматичних 

функцій, зокрема такі як: пізнавальну, інформаційну, істинності знань, доказовості, 

аргументативну, дидактичну, довідкову та ін. Досліджені стійкі сполучення слів є 

важливим засобом вияву та реалізації вказаних прагматичних функцій, адже вони 

функціонують у всіх прагматично орієнтованих частинах українськомовного 

наукового гуманітарного тексту, і відіграють важливу роль у розумінні читачем 

інформації, поданої автором у тексті. 

Аналіз прагматичних особливостей функціонування стійких сполучень слів у 

різних конструктивних частинах аналізованого наукового гуманітарного тексту 

дозволив встановити, що стійкі сполучення слів виступають в якості сигналів, які 

вказують на зміни прагматичної спрямованості частини тексту та на розгортання 

подальшої теми викладу, а прагматичні значення, що відображають думки, цінності, 

норми, оцінку автора, відношення змісту висловлювання до дійсності, автора та 

змісту висловлювання чітко можуть передавати лише дієслівні стійкі сполучення 

слів. 

Вибір контекстуально кращого стійкого сполучення слів відіграє значну роль у 

реалізації прагматичного спрямування українськомовного наукового гуманітарного 

тексту, сприяючи тим самим його логіко-змістовому членуванню, зокрема, 

відповідні стійкі сполучення слів розподіляються в усіх прагматично орієнтованих 

частинах досліджуваного текстового різновиду. 

Стійкі сполучення слів є характерними репрезентантами українськомовного 

наукового гуманітарного тексту, вживаючись на позначення відповідних наукових 

понять, явищ та дій, і визначаючи специфіку предикатних чи релятивних відношень 

у аналізованих лінгвотекстових одиницях. Встановлені властивості та особливості 

функціонування стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті носять характер загальних закономірностей і можуть бути 

використані для визначення специфіки текстів інших функційних стилів. 
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Юмачікова О. М. Стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному 

тексті: структура, семантика та функціонування. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено опису семантичних та системно-функційних 

характеристик стійких сполучень слів українськомовного наукового гуманітарного 
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тексту. У праці досліджено науковий гуманітарний текст як різновид 

лінгвотекстових одиниць та встановлено його структурно-семантичні та функційні 

характеристики, обґрунтовано сутність поняття “текст” у лінгвостилістичній 

парадигмі; описано типологію текстових різновидів та принципи їх виділення; 

визначено специфіку та основні характеристики наукового тексту; з’ясовано 

структурно-семантичні та функційні параметри наукового гуманітарного тексту; 

виділено критерії диференціації стійких сполучень слів в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті; встановлено структурно-семантичні та стилістичні 

особливості стійких сполучень слів в аналізованому науковому гуманітарному 

тексті; схарактеризовано функційні можливості стійких сполучень слів у 

дослідженому науковому гуманітарному тексті. 

 

Ключові слова: адвербіальне стійке сполучення слів, дієслівне стійке 

сполучення слів, іменне стійке сполучення слів, науковий текст, науковий 

гуманітарний текст, предикатне відношення, релятивне відношення, синтаксична 

функція, стійке сполучення слів, стійкість, структурно-семантична характеристика, 

текст, типологічна ознака, функційна характеристика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Юмачикова Е. М. Устойчивые сочетания слов в научном гуманитарном 

тексте: структура, семантика и функционирование. – Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченка МОН Украины, Киев, 2018. 

 

Диссертация посвящена описанию семантических и системно-

функциональных характеристик устойчивых сочетаний слов украиноязычного 

научного гуманитарного текста. В диссертации исследованы научный гуманитарный 

текст как разновидность лингвотекстових единиц и установлено его структурно-

семантические и функциональные характеристики, обоснованно сущность понятия 

“текст” в лингвостилистичной парадигме; описано типологию текстовых 

разновидностей и принципы их выделения; определена специфика и основные 

характеристики научного текста; выяснено структурно-семантические и 

функциональные параметры научного гуманитарного текста; выделены критерии 

дифференциации устойчивых сочетаний слов в украиноязычном научном 

гуманитарном тексте; установлено структурно-семантические и стилистические 

особенности устойчивых сочетаний слов в рассматриваемом научном гуманитарном 

тексте; охарактеризовано функциональные возможности устойчивых сочетаний слов 

в исследованном научном гуманитарном тексте. 
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Ключевые слова: адвербиальное устойчивое сочетание слов, глагольное 

устойчивое сочетание слов, именное устойчивое сочетание слов, научный текст, 

научный гуманитарный текст, предикатное отношения, релятивное отношения, 

синтаксическая функция, структурно-семантическая характеристика, текст, 

типологической признак, устойчивое сочетание слов, устойчивость, функциональная 

характеристика. 

 

ABSTRACT 

 

Yumachikova O. M. Steady combinations of words in the scientific humanitarian 

text: structure, semantics and functioning. – The manuscript. 

 

Thesis for the degree of a candidate of philological sciences on the specialty 

10.02.01 – Ukrainian language. – Kyiv National Taras Shevchenko University Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The dissertation is devoted to the description of semantic and system-functional 

characteristics of stable combinations of words of the Ukrainian scientific humanitarian 

text. In the dissertation the scientific humanitarian text is investigated as a kind of 

linguistic-textual units and its structural-semantic and functional characteristics are 

established, to scientific researches of the theory of linguistics of the text in Ukrainian and 

foreign linguistics have been analyzed, the concept “scientific text”, “scientific 

humanitarian text”, “steady combination of words” is substantiated; basic linguistic 

characteristics, classification marks, categorical notions and parameters of text varieties, in 

particular scientific humanitarian text, are established; the main characteristics of the 

scientific text as a linguistic unit are determined; specifics of scientific humanitarian text 

are specified among other text varieties; an attempt was made to substantiate and 

systematize linguisticistic features of scientific humanitarian texts in the Ukrainian 

language, as well as to explain the mechanisms of verbalization of scientific knowledge in 

the humanitarian sphere, to comprehend the essence of scientific creativity in general; the 

structural and semantic characteristics of stable combinations of words in the scientific 

humanitarian text are researched; the specificity of categorical concepts of the linguistic-

textual level (connectivity, integrity, logic, accuracy, comprehensibility, accessibility, 

informativeness, content, regulation, integrity, etc.) on the material of stable combinations 

of words in the scientific humanitarian text is established; the basic types of stable 

combinations of words according to structural-semantic features (verbal, nominal, and 

adverbial) are determined; the grammatical models and lexical composition of the most 

used verbal and registered verb conjugations of words in the scientific humanitarian text 

are described; it is established that stable communication of words with the basic verbal 

component has the main purpose – the most accurate expression of verbal and predicate 
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relationships; stable combinations of words with the nominal component in their semantic 

structure approach terminological phrases, their relative sign is the correlation between 

lexical and grammatical features with the level of nouns; the analysis of the functional 

characteristics of stable combinations of words in the scientific humanitarian text on the 

basis of description of their predicate and relative relations; the specificity of the use of 

stable combinations of words of the structural-semantic types determined by us in different 

parts of the scientific humanitarian text in its pragmatic direction was studied, the role of 

stable combinations of words in the process of formation of the scientific humanitarian 

text, their participation in the generation and further verbalization of the flow of scientific 

humanitarian information was considered and analyzed. 

 

Keywords: adverbial steady combination of words, scientific humanitarian text, 

functional characteristic, lexical and grammatical meaning, noun stable combination of 

words, predicate relation, relativistic relation, scientific text, scientific humanitarian text, 

structural and semantic characteristic, stable combination of words, stability, structural and 

semantic characteristic, syntactic function, text, typological characteristic, verbal steady 

combination of words. 


