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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Вивчення текстових структур художніх творів неможливе без урахування 

характеристик найрізноманітніших граматичних, зокрема синтаксичних, 
елементів у їх функціонально-стилістичному вираженні. У цій площині значний 
інтерес викликає явище експресивності як один із важливих системнотвірних 
чинників, наявний у самій системі мови і зорієнтований на особистісне 
представлення тієї чи тієї авторської текстової структури. Автор удається до 
певних мовних прийомів (шляхом залучення експресивних засобів), які б 
найкращим чином сформували смислову багатоплановість тексту і реалізували 
його творчий задум. Виявити і з’ясувати функціональне значення одиниць 
експресивного вираження у тексті означає встановити невидимий міст розуміння 
між мовцем і читачем.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження 
вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Арнольд, О. Ахманової, Н. Бойко, 
А. Бондаренко, Є. Галкіної-Федорук, Н. Гуйванюк, К. Ґуро, С. Єрмоленко, 
А. Загнітка, Е. Кітіс, М. Консонет, З. Коржак, Н. Лук’янової, Л. Мацько, 
А. Мойсієнка, О. Пономарева, В. Русанівського, Т. Скубалянки, Н. Сологуб, 
В. Телії, О. Турчак, С. Флейшман, В. Харченко, В. Чабаненка, В. Шаховського 
та ін., які розглядали мовну експресивність як категорійну ознаку, її структурно-
семантичні та стилістично-функціональні вияви в художніх структурах. 
Більшість вітчизняних мовознавчих досліджень, пов’язаних із питанням 
експресивності в мові, були сфокусовані довкола художніх текстів минулого 
століття, зокрема праці А. Бондаренко, Н. Дорогович, С. Єрмоленко, 
А. Мойсієнка, В. Чабаненка. У дослідженні мовної експресивності українських 
художніх текстів розглядалися експресивні одиниці окремих мовних рівнів, 
як-от: фонетичного – стаття А. Мойсієнка, лексичного – монографія Н. Бойко, 
фразеологічного – праця В. Співачук, синтаксичного – наукові розвідки 
З. Коржак, Л. Пришляк, І. Завальнюк.  

Актуальність теми визначена зорієнтованістю сучасних лінгвістичних 
досліджень на виявлення відображених у мові сприйняттєво-пізнавального, 
динамічного аспектів комунікативних процесів. Попри значну кількість наукових 
робіт, пов’язаних з мовною експресивністю, багато питань потребують детальнішого 
аналізу, порівняльно-узагальнювального та індивідуалізаційно-характеристичного 
опису. Постає необхідність не лише фіксації тих чи тих експресивних одиниць, а й 
поліаспектного вивчення їхніх ознак на структурному, семантичному та 
композиційно-образному рівні тексту, які засвідчують максимальну реалізацію 
експресивної функції мови в художніх ідіолектах.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах комплексної науково-дослідної теми № 18БП044-01М 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та 
синхронія», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації 
затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (витяг з протоколу № 7 від 24 березня 
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2015 року), уточнено і перезатверджено на засіданні Вченої ради Інституту 
філології (витяг з протоколу № 3 від 24 жовтня 2017 року).  

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні засобів експресивного 
вираження синтаксичного рівня мови у текстах сучасної української художньої 
прози, з’ясуванні закономірностей і особливостей їхнього функціонування у 
тексті, визначенні авторських інтенцій у доборі тих чи тих мовних засобів, 
простеженні ролі експресивної єдності в організації текстових структур. 
Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

1. Проаналізувати погляди мовознавців на теорію мовної експресивності та 
одиниці експресивного вираження. 

2. Виокремити експресивні засоби синтаксичного рівня мови як важливі 
чинники репрезентації експресивної функції мови у текстовій системі, 
обґрунтувати їхні структурно-семантичні характеристики та 
комунікативно-прагматичний потенціал. 

3. Визначити лінгвістичний статус, структурні особливості та можливості 
реалізації мовної експресивності незакінчених речень. 

4. Виявити виразовий потенціал парцельованих речень, схарактеризувати 
їхню роль у досягненні експресивної значущості тексту. 

5. Дослідити експресивні характеристики речень з повтором у художньому 
тексті. 

6. З’ясувати особливості взаємозв’язку експресивних одиниць синтаксичного 
рівня з експресемами інших рівнів мови (у експресивних єдностях). 

7. Простежити і описати особливості функціонування та стилістичну роль 
експресивних одиниць у прозових текстах сучасних українських авторів 
Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш. 

Джерельну базу дослідження становлять літературно-художні твори 
сучасних українських письменників, видані в період 2007–2017 рр., передусім 
прозові твори Ю. Винничука («Танґо смерті», «Мальва Ланда», «Аптекар»), 
А. Багряної («Етимологія крові», «Дивна така любов», «Дошкуляка»), Д. Матіяш 
(«Роман про батьківщину», «Історії про троянди, дощ і сіль») та спорадично 
твори Ю. Андруховича, Б. Жолдака, О. Забужко, О. Ірванця, М. Матіос, 
Т. Прохаська, І. Роздобудько та інших авторів. 

Об’єктом дослідження є синтаксичні засоби експресивного вираження у 
прозових текстах Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш. 

Предмет дослідження – структурно-композиційні, 
функціонально-стилістичні особливості синтаксичних одиниць експресивності в 
репрезентованих текстах Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш.  

Для досягнення визначеної мети й отримання необхідних результатів у 
розв’язанні поставлених завдань було застосовано загальнофілософські 
методи – індукції / дедукції, аналізу / синтезу  – для аналітичного опрацювання 
теоретичних джерел, виокремлення та висвітлення основних напрямів 
мовознавчого дослідження; лінгвістичні методи – структурно-функціональний 
метод – для визначення структури синтаксичних одиниць експресивного 
вираження, характеристики взаємодій між складниками експресивних єдностей 
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та функціонування досліджуваних одиниць у письменницьких ідіолектах; метод 
семантичного аналізу – для дослідження смислового наповнення одиниць 
синтаксичного вираження; метод кількісних підрахунків – для виявлення 
закономірностей уживання тих чи тих експресивно значущих синтаксичних 
одиниць у індивідуально-авторських стилях; описовий метод, що передбачає 
процедури загального аналізу та систематизування досліджуваних мовних явищ. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше здійснено 
комплексний аналіз експресивно-стилістичної ролі та лінгвопрагматичного 
потенціалу одиниць синтаксичного рівня мови у прозі Ю. Винничука, 
А. Багряної та Д. Матіяш; системно досліджено реалізацію експресивної 
функції мови шляхом увиразнення синтаксичних одиниць фонетичними, 
лексичними, фразеологічними експресивно маркованими структурами, вперше 
детально розглянуто і схарактеризовано типологію експресивних єдностей у 
межах окремого художнього ідіолекту.  

Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні наукових знань під час 
вивчення структурної організації експресивних одиниць синтаксичного рівня 
мови; з’ясуванні функції експресивних одиниць у текстотвірних процесах та 
узагальненні особливостей репрезентації ними авторської модальності у межах 
окремого тексту. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в можливості їхнього 
використання в курсах лінгвостилістики, стилістичного синтаксису, 
лінгвопрагматики, лінгвістики тексту. Результати дослідження також можуть 
зацікавити літературознавців у галузі української прозаїстики XXI століття. 

Основний внесок здобувача. Усі результати та публікації одноосібні. 
Апробація основних положень і результатів дисертації. Основні 

теоретичні положення та практичні результати висвітлено в доповідях, 
виголошених на 7 наукових конференціях: Всеукраїнській науковій конференції 
за участю молодих учених «Сучасна філологічна наука у міждисциплінарному 
контексті» (Київ, 2015), X Міжнародній науковій конференції «Мова як світ 
світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2015), Міжнародній 
науковій конференції «Актуальні проблеми філології та лінгвістики» (Будапешт, 
Угорщина, 2015), XI Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів: 
граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2016), III Міжнародній 
науково-практичній конференції «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі» 
(м. Переяслав-Хмельницький, 2017), XII Міжнародній науковій конференції 
«Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» (м. Київ, 2017); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Твори Олеся Гончара в сучасних 
інтерпретаціях» (Київ, 2018). 

Публікації. Найважливіші ідеї оприлюднено в 5 одноосібних наукових 
статтях, опублікованих у наукових виданнях, затверджених ДАК України як 
фахові та 1 одноосібній статті, опублікованій у науковому виданні Угорщини, 
що входить до науково-метричної бази Index Copernicus, а також індексується у 
базах INNO Space Scientific Journal Impact Factor, ISI (International Scientific 
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Indexing) Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global 
Serials Directory, Scribd, Academia.edu, Google Scholar. 

Обсяг і структура роботи зумовлені її метою та завданнями. Дисертація 
складається з анотацій (українською та англійською мовами), списку 
опублікованих праць автора за темою дисертації, вступу, трьох розділів з 
висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел (232 
позиції), лексикографічних джерел (8 позицій), джерел ілюстративного 
матеріалу (27 позицій), джерел інформаційного матеріалу (2 позиції) та 1 
додатка. Повний обсяг дисертації сягає 182 сторінок, з них 158 сторінок – 
основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено зв'язок теми 
дослідження з науковою проблематикою Інституту, сформульовано мету і 
завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, вказано 
джерельну базу, окреслено теоретичне та практичне значення, висвітлено 
методологічні засади та структуру роботи, наведено дані про апробацію та 
публікації результатів дослідження. 

У першому розділі «Питання експресивності мовних одиниць»  
здійснено критичний огляд українських та зарубіжних праць, присвячених 
питанню мовної експресивності, з’ясовано статус мовної експресивності, 
встановлено принципи розмежування понять «експресія», «експресивність» та 
«емоційність», визначено основні мовні одиниці експресивного вираження: 
фонетичні, лексичні, фразеологічні та синтаксичні. 

Експресивність у мові потрактовують як інтенсифіковану виразність, яка 
проявляється лише за умови взаємодії нейтральних та емоційно-наснажених 
одиниць. Так, на думку О. Ахманової, Г. Колесника, В. Григор’єва, 
В. Виноградова, К. Ґуро, експресивність у мові протиставляється стандарту, 
тобто є тими виразово-зображальними чинниками, які надають їй образності та 
емоційного забарвлення. С. Єрмоленко та В. Чабаненко розглядають мовну 
експресивність як явище бінарного характеру, тобто, експресивність – це з 
одного боку інтенсифікована виразність, підсилена почуттєвість мови, і 
водночас її виразово-зображальні властивості, закладені в лексичних, 
словотвірних, граматичних, стилістичних засобах.  

Термінологічне розмаїття, притаманне сучасному мовознавству, провокує 
змішення понять, що спостерігаємо, наприклад, при вживанні термінів 
«експресія» та «експресивність», «експресивність» та «емоційність». М. Ідзьо, 
Н. Дорогович та Т. Скубалянка вбачають основною відмінністю між поняттями 
«експресія» та «експресивність» їх категорійну належність. Експресивність – це 
властивість, внутрішня (інгерентна) або набута (адгерентна) характеристика 
мовного знака. Експресія, натомість – це процес вираження експресивності, 
процес підсилення (інтенсифікації) виразності. Теорія мовної експресивності 
бере початки з «Французької стилістики» Ш. Баллі, який пов’язував її з 
афективністю у мові. На розмежування зазначених явищ свого часу звернула 
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увагу Є. Галкіна-Федорук, визначивши, що для емоційно забарвлених мовних 
одиниць завжди характерна експресивність, але експресивні одиниці можуть 
втілювати не лише емоційність, але й волевиявлення, смисл.  

Експресивність у мові постає як складна лінгвостилістична категорія, 
сформована на основі синтезу психічних, соціальних і внутрішньомовних 
факторів, що характеризується інтенсифікованою виразністю і передбачає 
збільшення впливу повідомлення на суб’єкта. Інтенсифікована виразність може 
бути інгерентною – первинною, тобто стосуватися семантики мовного знака, та 
адгерентною – наданою мовцем з метою додаткового стилістичного 
увиразнення, такою, що залежить від оточення на синтагматичному рівні мови. 
Явище експресивності є інтегральною величиною і охоплює категорії 
емоційності, оцінності, виразності, інтенсивності, образності та стилістичної 
маркованості, які в тій чи тій мірі проявляються з конкретною мовно-естетичною 
та мовно-стилістичною метою в конкретній одиниці експресивного значення 
будь-якого рівня мови.  

На позначення мовної одиниці експресивного вираження пропонують 
поняття експресеми, в яку А. Бондаренко вкладає розуміння а) одиниці 
поетичної мови в її естетичній функції, б) елемента поетичної мови, для якого 
характерним є емоційно-логічне підсилення та виявлення основних компонентів 
експресивності, в) одиниці індивідуально-художньої системи. Експресеми 
функціонують на різних рівнях мови, становлять єдність 
семантико-стилістичних ознак мовних одиниць, а також є засобами 
суб’єктивного вираження ставлення мовця до адресата або до змісту мовленого. 

Так, експресивні одиниці фонетичного рівня мови представлені кількісною 
інтенсифікацією звуків, висотою, силою та м’якістю голосу, темпом, інтонацією 
тощо. Завдяки майстерному комбінуванню, повторенню чи концентрації звуків у 
невеликому текстовому фрагменті автор досягає створення необхідного 
слухового чи зорового образу, додаткової експресивізації мови тексту. 
Фонетичними експресемами є прийоми звуконалідування, звукові повтори 
(алітерація, асонанс, параномазія), звукова символіка. Наприклад, згідно з 
психолінгвістичними даними (О. Леонтьєв, Г. Гачев, К. Ленець, Л. Гаращук, 
Т. Беценко), звук л визначають як легкий, ніжний, добрий. Відповідно природна 
евфонія лексем «ласка», «леліяти», «линути» підсилюється їхнім приємним 
змістом, а шелестливе звучання ш накладається на відповідне «шум», «шелест», 
сумовите у – на семантику лексеми «смуток» тощо. Кореляція семантичного 
змісту слова та його асоціативно-звукового наповнення сприяє додатковій 
інтенсифікації мови тексту. Здатність певних звуків викликати спогади, уявлення, 
асоціації при відтворенні певних явищ позамовної дійсності у межах текстової 
канви значно увиразнює її цілісну художню структуру.  

Безпосереднім засобом репрезентації експресивної функції мови є 
експресивна лексика, покликана позначати й оцінювати лексичну індивідуальну 
чи ситуативно зумовлену виразність. Лексична експресивність виявляється у 
здатності лексеми набувати певних додаткових відтінків, які накладаються на її 
денотативне значення. Особливою експресивною напругою характеризуються 
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індивідуально-авторські утворення, що виникають як результат порушення 
мовної норми у процесі текстотворення. Експресивно-стилістична виразність 
одиниці лексичного мовного рівня досягається різними способами 
словотворення: морфологічним (афіксація, основоскладання – всебратськість, 
відеоапокліп (Ю. Андрухович), лексико-синтаксичним (конденсація цілісної 
синтаксичної конструкції в єдину лексему – одинізних (Ю. Андрухович), 
люди-після-роботи (Т. Прохасько) або ж комбінованим – смиренномудріє 
(Ю. Андрухович). Порівняно з нейтральною лексикою, для якої першоплановою 
є номінативна функція, для експресивної лексики визначальну роль відіграють 
волюнтативна, емоційно-оцінна, стилістична функції.  

Для фразеологічних одиниць емоційно-оцінне значення є 
загальнохарактеристичним, адже фразеологізми виникають у мові як результат 
експресивно-метафоричної номінації явищ дійсності. У художніх текстах 
помітним є функціонування трансформованих фразеологізмів, які у процесі 
семантичних, структурних, якісних чи кількісних (за Н. Бойченко, 
А. Мойсієнком) змін набувають додаткового виразового значення. 
Експресивно-стилістична цінність таких мовних одиниць визначена тим, що на 
притаманну їм оцінку накладається оцінка авторська, напр. пускати по селу язик 
(М. Матіос).  

Експресивними ознаками характеризуються одиниці синтаксичного рівня 
мови. Творення синтаксичних експресем відбувається шляхом мовної 
надлишковості та мовної компресії. Першій властива акумуляція ускладнених 
структур, багатокомпонентних предикативних одиниць, сурядних або підрядних 
синтаксичних рядів, конкретизація та деталізація; другій – неповна реалізація 
речення-висловлення, мовна економія, структурно-граматична простота та 
лаконізм. Мовна надлишковість реалізована, зокрема, такими синтаксичними 
одиницями, як речення з повтором, мовна компресія – парцельованим реченням, 
а в межах мовної елімінації – незакінченим реченням. Зазначені синтаксичні 
одиниці експресивного вираження стали об’єктами вивчення у другому розділі 
дисертації. 

Другий розділ «Експресивні синтаксичні репрезентанти сучасної 
української прози» присвячено різним реалізаціям речень-висловлень, що 
характеризуються особливим вираженням експресії, а саме – незакінченому 
реченню, парцельованому реченню та реченню з повтором.  

Незакінчене речення покваліфіковано як фрагментарну 
ситуативно-мовленнєву реалізацію речення-висловлення з невираженими 
ознаками внутрішньої структурної організації й комунікативно-інформативної 
завершеності. Оскільки певні структурні та семантичні елементи незакінченого 
речення не отримують вербального вираження, а постають як наочно-чуттєві 
образи, то зростає роль таких невербальних імпліцитних засобів, як ситуація та 
підтекст. Усі незакінчені структури проаналізованих художніх творів 
охарактеризовано як препозиційні, інтерпозиційні та постпозиційні залежно від 
позиції переривання їх семантико-синтаксичної структури (за І. Артюшковим). 
Найбільш виразного експресивного окреслення набувають ті синтаксичні 
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одиниці, в яких порушена структурна облігаторність компонентів речення. З 
огляду на причини незавершення семантико-синтаксичної структури виведено 
дві групи незакінчених речень: речення, що мають зовнішньо-контекстуальні 
причини незавершення (–Чи не могли б ви мені… –Звичайно міг би 
[Ю. Винничук]), та речення, що мають внутрішні (психологічні) причини 
незавершення (– Жи… жи… – захлинувся пан Торба. – Яким жи… життям? 
[Ю. Винничук], – Ну, як же… Ми ж… ви що – хочете сказати, що нічого не 
знаєте? [Ю. Винничук]). Зважаючи на семантичні, комунікативні, прагматичні 
характеристики, а також експресивне значення незакінчених речень останньої 
групи, виокремлено такі її підгрупи: речення з ознаками вагання, здивування, 
обурення, страху, захоплення, раптової зміни думки в процесі мовлення, речення 
як вияв пошуку адекватних мовних засобів утілення думки – хезитацією тощо. 

Окреслено парцельоване речення в системі експресивних синтаксичних 
одиниць, його функціональне значення та способи експресивізації тексту. 
Парцельоване речення має виразне експресивне навантаження, оскільки містить 
у своїй семантиці ознаку невимушеного розмовного стилю. Парцеляція 
передбачає побудову повідомлення шляхом поділу речення на кілька 
самостійних висловлень, для яких характерне інтонаційне та графічне 
відокремлення, але єдиний змістовий простір. Завдяки комунікативному 
виокремленню на парцелят припадає основне змістове навантаження, тому 
парцельовану конструкцію розглядають як новий самостійний рематичний 
центр, темою для якого слугує весь попередній склад речення. У тексті 
парцельовані речення вживаються з метою яскравого та динамічного 
змалювання ситуації, характеристики персонажа. Зміст висловлення при 
парцеляції розкривається в кількох інтонаційно-смислових мовних одиницях. 
Текстовий матеріал засвідчує парцелювання будь-якої частини простого чи 
складного речення, проте превалює парцелювання предиката, що мотивовано 
його самостійністю як носія категорій часу та модальності, або напівпредиката 
(дієприслівникового звороту), для якого теж характерна певна самостійність: Я 
вже так близько – біля голосу його. Стою. [А. Багряна]; Не знала – дякувати 
як – за подарунок – незвичайний. Несторові. Повинна. [А. Багряна]; «Знаю», – 
відповідаю. Зухвальства власного не криючи. [А. Багряна]. Експресивність 
парцельованого речення реалізується його здатністю фрагментарно і 
надзвичайно динамічно відображати текстову подієвість, думки, переживання і 
сприйняття самого автора тексту.  

Розглянуто речення з повтором серед інших експресивно виразних одиниць 
синтаксичного рівня мови, а також простежено функціонування стилістичних 
фігур у текстовій системі, в основі яких містяться синтаксичні повтори. Повтор 
характеризується кількаразовою появою мовного елемента у межах певного 
текстового проміжку і виступає виразним засобом творення особливої 
авторської субмови з вагомим експресивним впливом. У художніх текстах 
синтаксичний повтор буває подвійним, потрійним, багаточленним за кількісним 
показником, точним і варіативним за лексико-семантичним наповненням, 
сумісним та дистантним за позицією у тексті. 
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Лексико-синтаксичні повтори лежать в основі таких стилістичних фігур, як 
анафора, що слугує важливим композиційно-кульмінаційним чинником у творі 
(Думаю про тих, хто плаче під ковдрою, думаю про тих, хто взагалі плаче. 
Думаю про тих, чию печаль видають тільки очі [Д. Матіяш]), епіфора – відіграє 
інтенсифікувальну роль при завершенні та висновковості висловлювання (Моє 
життя щасливе. Мені хочеться, щоб люди навколо також були щасливі 
[Д. Матіяш]), хіазм – слугує для симетричної організації висловлюваного 
(Бабуня з нами живе, вона вміє розказувати казки й іще багато чого вміє 
[Д. Матіяш]), підхоплення – для активізації змісту попереднього висловлювання 
(Боже, Ти посадив мене у створену Тобою землю і не поливаєш. Не поливаєш і 
думаєш, що я зможу витримати спеку <…> [Д. Матіяш]), рамкова конструкція 
(Дивлюсь на небо. Добре коли люди піднімають голову і дивляться на небо 
[Д. Матіяш]). Експресивність зазначених мовно-стилістичних прийомів полягає 
у виразній динамічності, авторській акцентації, семантичній зв’язності тексту, 
його особливому інтонаційному малюнку, ритмічності, ліричності та 
символічності, підсиленні його емоційного сприйняття. 

У третьому розділі «Синтаксичні одиниці експресивного вираження у 
структурі тексту» розглянуто особливості функціонування експресем у 
художніх системах творів Ю. Винничука, А. Багряної та Д. Матіяш, простежено 
взаємозв’язок синтаксичних одиниць експресивності з експресемами інших 
рівнів мови.  

У структурі художнього тексту простежено найрізноманітніші мовотворчі 
інтенції автора, його роздуми і узагальнення, його способи діалогізації з 
потенційним читачем. Оскільки згідно з поглядом на природу літератури в 
системі «текст+автор+читач» активною є не лише позиція творця тексту, але й 
інтерпретатора, декодування тексту має пізнавальний і певною мірою творчий 
характер. Мовна експресивність у такому аспекті становить внутрішньо 
притаманну тексту динамічну енергію, яка забезпечує міжособистісний 
комунікативний зв’язок мовця і читача. Особлива роль у цьому процесі 
відводиться синтаксичним експресивним одиницям.  

Синтаксичний рівень мови художнього тексту представлений 
різноманітними конструкціями експресивного значення, зокрема тими, які 
відповідають дихотомії мовної надлишковості та мовної компресії. Помітною є 
різна частотність вживання тих чи тих синтаксичних експресем залежно від 
різних мовних ситуацій, лінгвопрагматичних та мовно-естетичних настанов того 
чи того автора. На особливу увагу в художніх структурах заслуговують 
незакінчені речення, парцельовані речення та речення з повтором.  

Синтаксичні одиниці експресивного вираження здатні максимально 
розкривати свій емоційно-виразовий та мовно-естетичний потенціал, вступаючи 
у стилістичні відношення з іншими експресивно значущими одиницями у межах 
єдиного текстового відрізку, таким чином формуючи виражальну одиницю 
вищого текстового рівня – експресивну єдність (за А. Мойсієнком), яку 
визначено як: 1) текстову конструкцію з виразними експресивними ознаками на 
різних рівнях мови у межах єдиної текстової платформи; 2) поєднання кількох 
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різнорівневих одиниць експресивності в системі єдиного змістового цілого. Саме 
комплексний підхід до розуміння експресивної мовної одиниці дозволяє виявити 
і проаналізувати шляхи формування експресивних структур, можливості 
реалізації експресивно-стилістичної функції мови сучасного художнього 
прозового тексту. 

Простежено стилістичну роль експресивних одиниць у прозі Юрія 
Винничука. Виразні засоби експресивності засвідчені в текстах письменника на 
всіх мовних рівнях: фонетичному, лексичному, фразеологічному та 
синтаксичному. Проте максимального вираження експресивності художньої 
мови автор досягає насамперед на синтаксичному рівні мови, зокрема при 
вживанні в тексті незакінчених речень у межах як монологічних, так і 
діалогічних структур. Увага до цих синтаксичних конструкцій мотивована 
їхньою мовленнєвою природою та особливою експресивною здатністю – 
передавати найбурхливіші думки та емоції, проте з найменшими затратами 
мовленнєвих зусиль.  

Незакінчені речення художньої прози Ю. Винничука представлені структурами 
з характерними препозиційними, інтерпозиційними та постпозиційними межами 
обривання семантико-синтаксичної структури. Проте детальний огляд 
ілюстративного матеріалу засвідчує неоднакову частотність вживання різних 
незакінчених побудов. Так, у прозі письменника превалюють 56 % постпозиційних 
незакінчених речень, 33 % – інтерпозиційних, та 11 % – препозиційних. Саме 
постпозиційна ознака переривання семантико-синтаксичної структури є 
характерологічним показником самого незакінченого речення як 
мовно-мовленнєвого феномену, оскільки передає властиву йому експресивність, 
відображену в інтонаційному та смисловому значенні незавершеності.  

Змістовий план вираження мовної експресивності незакінчених речень у 
рамках художнього тексту представлений: а) зовнішньопричиннєвими ознаками – 
властиві тим незакінченим реченням, чиє функціонування у тексті пов’язане з 
особливою комунікативною ситуацією, за якої мовлення супроводжують незалежні 
від мовця ситуативні обставини (наприклад, зовнішнє втручання у процесі 
мовлення): То була доволі дивна забаганка. Хіба що… Але тут його роздуми 
перебила несподіванка [Ю. Винничук]); б) внутрішньопричиннєвими ознаками – 
незакінчені речення, реалізовані у комунікативній ситуації, доповненій 
психологічними переживаннями, емоційними коливаннями, 
ситуативно-настроєвими характеристиками мовця. Останні наділені особливою 
емоційною виразністю і можуть передавати експресивні значенням схильованості 
чи стурбованості (І ще… – Він стурбовано подивився на Яроша. – Я увесь цей час 
шукав собі учня або ученицю [Ю. Винничук]); здивування чи розгубленості (Ро… 
ровесники! Але, пане Джавала, на вигляд вам не більше, ніж мені [Ю. Винничук], 
Ось ми її акуратно розрізаємо, та-а-ак, а тепер так само акуратно витягаємо 
листа. Розкриваємо і… і… і… Пан Ліндер здивовано крутив аркуш паперу в руках – 
він був абсолютно чистим! [Ю. Винничук]); вагання (– Я чула. Але я хотіла б 
навідатися не як пацієнт, а як… – вона на хвилю завагалась, підбираючи слова 
[Ю. Винничук]); страху (– Т-тепер ме-мені з-зовсім не… не страшно, – відповів 
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Лесик, але зуби його зрадливо застукотіли [Ю. Винничук]); захоплення (Одне 
слово, прилітає і розповідає, що познайомилася з кимось таким… таким… 
таким… [Ю. Винничук]); роздумів (Коли то… – замислився. – Років десять тому 
чи що… [Ю. Винничук]); зміни думки в процесі мовлення (Тому я нічого такого не 
думав… Хоча… А нє – думав! [Ю. Винничук], – Поважно? Але ву… – тут я 
затнувся, здогадавшись, що вживати слово «вуйцьо» буде недоречно, і 
поправився: – …пан провідник нічого такого мені не казав і не застерігав 
[Ю. Винничук]); відмови від висловлення думки в процесі мовлення (От ми з 
паном доктором Мартином і Ю… – тут він урвав свою тираду і взявся підсипати 
закуску на тарілки, коли я зиркнув на нього [Ю. Винничук]); пошуку адекватних 
мовних засобів утілення думки – хезитації (– Гм-м… е-е… м-м… – видушив пан 
Кузеля. – Може, маєте рацію [Ю. Винничук]). Маркерами визначення 
експресивної цінності наведених синтаксичних одиниць стали авторські коментарі, 
що посилюють виражальні засоби комунікативного смислу (стурбовано подивився, 
замислився, затнувся, урвав свою тираду та ін.), та підтекст.  

Вплив експресивної виразності збільшується у випадку, коли автор поєднує 
кілька експресивних складників кількох мовних рівнів, що засвідчено такими 
експресивними єдностями: а) експресивна єдність на основі синтаксичних та 
лексичних елементів, б) експресивна єдність на основі різних типів 
синтаксичних компонентів та лексичних структур, в) експресивна єдність на 
основі кількох синтаксичних структур. 

Важливим механізмом творення мовної експресії прозового тексту 
Ю. Винничука слугує елімінація необхідних текстових складників, що через 
експресію форми відображає експресію змісту. Саме тому незакінчене речення 
функціонує у складі експресивних єдностей як основний компонент.  

Також яскравим прикладом мовної виразності є експресивна єдність на 
основі кількох синтаксичних комонентів: парцельованого речення та 
синтаксичного паралелізму. Експресію синтаксичних одиниць увиразнює 
відповідна лексична структура експресивного значення: Може, я – місто. Дуже 
велике місто. З безліччю вікон. І стільки ж дверей. Двері відчиняються і 
зачиняються. Входять і виходять. Постійно щось відбувається. Вносять 
дитину – виносять труну. З плачем народжуються – з плачем помирають. 
Колиски схожі на домовини. Деколи хтось щось наплутає, і тоді в колисках 
вмирають, а в домовинах народжуються [Ю. Винничук]. 

Парцеляція як «синтаксична універсалія мовлення, що передбачає побудову 
повідомлення шляхом розділення речення на кілька самостійних висловлень, 
інтонаційно та графічно відокремлених, проте єдиних за змістом» 
[О. Селіванова], реалізована у текстовому відрізку: Може, я – місто. Дуже 
велике місто. З безліччю вікон. І стільки ж дверей. Парцельовані означення 
надають відповідного ритмомелодійного вираження, забезпечують динамізацію 
викладу думки, виконують функцію утаємничення у простір авторських 
філософічних роздумів, емоційного уточнення, конкретизації важливих деталей, 
які могли за умови цілісної структури речення лишитися реципієнтом 
непоміченими. Тональність цих речень змушує мислити в одному напрямку з 
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мовцем. Розбиваючи структуру цілісного речення на відрізки, ніби кадри на 
кінематографічній стрічці, автор запрошує читача крок за кроком складати їх в 
окрему сприйняттєву картину, адже кожен такий відрізок несе свою інтонаційно 
та комунікативно незалежну інформацію. Потужність експресивного вираження 
парцелятів доповнюють синтаксичні паралелізми, побудовані за неповною 
двоскладною реченнєвою синтаксичною структурою («Входять і виходять») чи 
проявлені в асиндетичних конструкціях («Вносять дитину – виносять труну», 
«З плачем народжуються – з плачем помирають»). Паралелізм набуває 
афористичного звучання, відтворює особливу експресію згущення глибоких 
естетичних почувань мовця. Особливий інтонаційний малюнок надає йому 
структурної чіткості, фокусує увагу читача, сприяє легкому сприйняттю вислову. 
Експресивна виразність пералелізму посилюється антонімічними лексичними 
компонентами, вжитими в одному короткому реченні: «відчиняються – 
зачиняються», «входять – виходять», «вносять – виносять», «народжуються – 
помирають» (мовні), «колиски – домовини» (контекстуальні). Завдяки мовному 
прийому гри антонімічних контрастів, зіставленні протилежних реалій 
здійснюється глибокий психологічний вплив на адресата. 

Прозові тексти Анни Багряної характеризуються поетичністю образного 
вираження, синтаксичною ритмічністю, тим, що К. Кодуелл називає 
симетричною вторинною ритмічністю (ідеться про ритмічність як вияв власне 
мовної експресії, пов’язаної з психікою людини, що сприяє виникненню в 
індивіда певного «інтелектуального самозаглиблення»). Експресивність і 
поетичність мовлення нерідко зумовлені вже самим порядком слів – інверсією, – 
що сприяє логічному виділенню окремих компонентів речення, надає 
висловлюванню додаткового смислового відтінку, підтримує відповідний 
інтонаційний ритм художнього тексту: Зазирає в мої очі заплакані. Чоловік 
зимовий [А. Багряна], У руках горнятко тримає розмальоване [А. Багряна], 
Петля на петлі – нитки різнобарвні – одіж на ньому [А. Багряна]. Окрім того, 
поетичність прози визначається регулятивністю членування тексту з метою 
наростання та збереження його психологічного значення: І тоді – я – з хати – 
надвір – через ліс – де – сосни мої високі – мовчать напружено – біжу – об корчі 
підборами тонкими спіткаючись – у сніг – у землю вгрузаючись – біжу – 
стежкою – з дитинства знайомою мені – так – бігла – колись – давно… 
падаю… підіймаюся… кожух обтираю від снігу й голок сухих соснових… і – 
повільно йду… і – знову біжу – музику – свою – загублену – себе – справжню – 
шукаючи… сльозами очі заливаю – навпомацки іду… на поклик… на голос 
нечутний… до двору знайомого… на дзвінок – тисну… у двері стукаю… 
[А. Багряна]. Автор поділяє речення на однакові за обсягом фрагменти, 
створюючи інтенсифіковано напружену оповідність.  

Важливою рисою текстів А. Багряної, сформованою синтаксичними 
моделями, що запозичені з розмовного мовлення, є активне функціонування 
парцельованих конструкцій. Художньо-естетична цінність таких синтаксичних 
структур у розглянутих текстах авторки полягає в особливій динамічності, 
оскільки для кожного відділеного фрагмента речення характерні відносна 
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інтонаційна завершеність, а також певна змістова і комунікативна самостійність: 
Усе байдуже. Тепер. Раптом. Стає. [А. Багряна]. Парцельовані речення у 
текстах письменниці підпорядковуються її світоглядним настановам, створюють 
необхідну експресію, особливу авторську поетичну модальність, про що, 
зокрема, свідчить конструкція, винесена в епіграф одного з романів авторки: 
Можеш нічого не казати. Просто почуй мене. І цього вистачить. Подібні 
конструкції в художньому тексті засвідчують зв’язок 
індивідуально-символічного змісту речення з живомовною стихією.  

Парцельоване речення разом з іншими експресивно значущими одиницями 
в художніх текстах А. Багряної утворюють такі експресивні єдності: 
а) експресивна єдність на основі синтаксичних, фонетичних та лексичних 
компонентів; б) експресивна єдність на основі синтаксичних, лексичних та 
фразеологічних компонентів; в) експресивна єдність, утворена різними 
синтаксичними структурами та графічними компонентами.  

Порівняймо, наприклад, експресивну єдність на основі синтаксичних, 
фонетичних та лексичних компонентів, що представлена у такій текстовій 
структурі: «Відьмо-о-о-о! Ло-о-о-ови-и-ии мене!» [А. Багряна]. Синтаксична 
експресивність текстового уривка реалізовується завдяки явищу парцеляції, чим 
спровоковано розділення двоскладного речення на дві частини: підмет – іменник 
у кличному відмінку – залишився в основній частині, а присудок – 
дієслово-імператив – винесено в парцелят. Лексема «Відьмо-о-о-о!» набуває 
експресивного вираження завдяки суспільно-оцінному негативному 
семантичному значенню, що інтегроване у дитяче мовлення у формі звертання з 
метою образити та спровокувати співрозмовника до дій. Діяти закликає і 
наступна лексема – дієслово наказового способу «Ло-о-о-ови-и-ии <…>!». 
Фонетичне оформлення зазначених лексичних одиниць, що полягає у 
розтягуванні голосного звука, підсилює фокус словесного зображення звертання 
та спонукання. 

Характерна для прозового тексту А. Багряної експресивна єдність на основі 
синтаксичних, лексичних та фразеологічних компонентів: 

– Слухай, забагато виступатимеш – матимеш проблеми, ясно? – процідив 
крізь зуби. 

 – Я…ясно, але… [А. Багряна]. 
Незакінчене речення «– Я…ясно, але…» – синтаксична одиниця експресивного 
вираження, вжита для передачі обірваного «пульсуючого мовлення» з метою 
відтворення психологічного стану схвильованості, страху. Лексема 
«виступатимеш» у значенні «говоритимеш» демонструє негативну, зневажливу 
оцінку співрозмовника мовцем. Вжита автором лексема свідчить про важливість 
саме емоційно-оцінної інформації, а не поняттєво-раціональної. Набуваючи 
експресивного тону, названа лексема переходить у ранг лексичної експресеми та 
виконує роль стилістеми тексту. Експресивність лексичної одиниці 
підсилюється експресивністю фразеологізму «цідити крізь зуби», значення якого 
пояснює «Словник фразеологізмів української мови»: «говорити неохоче або 
невиразно, ледве розтуляючи рот». Сталий вислів розкриває напружений 
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психічний стан мовця. Націленість на емоційно-психологічне сприйняття є 
ключовою характеристикою прозового тексту А. Багряної. Проза авторки – це 
вишукано зображена історія людських хвилювань, поривань і пристрастей.  

Художній текст Дзвінки Матіяш відзначається винятковою експресивною 
спрямованістю, символічністю, глибокою психологічністю, медитаційністю 
завдяки своїй особливій структурній організації. Одним із засобів експресивного 
вираження тексту є його компресивна організація: …страх такий на мене 
надходить часом що ми з тобою там не побачимось розминемося що я тебе не 
знайду коли до тебе прийду то ти мене зустрінь щоб ми з тобою більше не 
губилися щоб ми були удвох так мені жаль що коротко ми пожили з тобою у 
нашому домі… [Д. Матіяш]. Складність прочитання текстового уривка полягає у 
тому, що не відразу можна виділити предикативні частини. Це змушує читати 
текст повторно, а отже, заглиблюватися в його зміст. Такий мовно-стилістичний 
прийом відтворює потік свідомості мовця, його внутрішнє мовлення, яке 
відзначається недискретністю.  

Часто автор для змалювання зовнішнього або характерологічного портрета 
персонажа звертається до прийому внутрішньої діалогічності: Я заплющую очі й 
намагаюся уявити тебе. Якого ти була зросту? Сто шістдесят сантиметрів? 
Мабуть, кароока і темноволоса [Д. Матіяш]; Ти дивишся не в об’єктив, ти 
дивишся кудись дуже далеко. Куди ти дивишся, бабуню? І що ти бачиш? 
[Д. Матіяш]; Я не знаю, чи там були твої речі. А що ти носила, бабуню? Мабуть, 
у тебе ніколи не було сукні, ти ходила тільки у спідницях. Темні у будень, яскраві 
рясні у свято, до церкви? [Д. Матіяш]; У мене з трояндами багато спільного. Я 
трохи троянда. А троянди такі красиві. А хіба я красива у цьому кріслі? І сама 
собі відповіла, що красива. Й усміхнулася вперше за багато днів [Д. Матіяш]. 
Експресивність наведених конструкцій відображається в інтенсифікації 
питальних речень, а також наявних лексичних одиниць та словосполучень із 
семантикою роздумів, припущень, здогадок (я не знаю, мабуть, намагаюся 
уявити тебе), що засвідчує процес внутрішнього діалогу – процесу постійного 
внутрішнього спілкування з самим собою (сама собі відповіла). 

Важливою стилетвірною синтаксичною одиницею експресивного 
вираження в аналізованих творах, за допомогою чого створюється загальна 
експресія ідіостилю Дзвінки Матіяш, є речення з повторами, контактними (в 
межах одного речення: Я знала, що то хустка бабуні Марії – дуже тепло було в 
тій хустці [Д. Матіяш], в межах суміжних речень: Це все – земля, яку я люблю. 
Земля моїх батьків, дідів, прадідів і прапрадідів. [Д. Матіяш]) та дистантними (в 
межах ширшого контексту: Я хотіла б мати кота. Пухнастого і з товстим 
хвостом. Кота, що гуляє, як сам знає [Д. Матіяш]).  

Не особливу увагу заслуговують образи символічного творення. Зокрема, 
наскрізно проглядається релігійна символіка в ідіостилі письменниці: Марія – 
прекрасне ім’я. Воно не має ні початку, ні кінця, воно як ріка. Глибока і мудра ріка. 
Дуже смиренне і величне ім’я. Ім’я Богородиці. Ім’я моєї матері. Ім’я матері моєї 
матері. Ім’я багатьох матерів [Д. Матіяш]. Тут маємо експресивну єдність з 
кількома видами повтору на синтаксичному рівні мови: епіфора – 2 і 3, 6 – 8 речення 
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(повтори-символи «ріка», «мати»), підхоплення – 4 і 5 речення (повтор-символ 
«ім’я»), анафора 5–8 речення (повтор-символ «ім’я»). «Марія» – релігійний символ, 
концептуально важливий щодо змісту тексту, виступає синонімом до слів «ім’я», 
«ріка», «мати». Лексема «Марія» на початку першого речення, корелюючи з 
лексемою «матерів» у кінці останнього, утворює ще один тип повтору – рамкову 
конструкцію. Потужність такої експресивної єдності – надзвичайна – забезпечує 
гармонійну цілісність тексту, створює емоційну напруженість, посилює внутрішній 
зміст, передає схвильованість та піднесеність мовлення. 

Загалом передача авторських інтенцій у творах Д. Матіяш досягається 
найрізноманітнішими поєднаннями різнорівневих мовних одиниць 
експресивного значення у межах експресивних єдностей, проте з помітним 
превалюванням повторюваних структур синтаксичного рівня 
мови:  а) експресивна єдність на основі кількох типів синтаксичних структур; 
б) експресивна єдність на основі синтаксичних, лексичних та фонетичних 
компонентів. 

Таким чином, окреслення експресивної єдності з актуалізованими 
синтаксичними елементами (зокрема повтором, риторичними запитаннями) 
сприяє змалюванню психологічних портретів персонажів, де згущення 
питальних конструкцій відтворює внутрішню діалогічність, роздуми, 
самопізнання. Символізм фонічно актуалізованих лексичних одиниць у системі 
відповідних ритмізованих синтаксичних конструкцій наближує досліджувані 
тексти Д. Матіяш до «поезії у прозі». 

 
ВИСНОВКИ 

Теорія мовної експресивності, незважаючи на ряд досліджень в 
українському та зарубіжному мовознавстві, лишає нерозв’язаною низку питань 
стосовно системності функціонування засобів синтаксичного рівня мови у межах 
авторського художнього тексту, а також реалізації експресивної функції мови 
шляхом увиразнення синтаксичних одиниць фонетичними, лексичними, 
фразеологічними експресивно маркованими структурами.  

Експресивність ми розглядаємо як складну лінгвостилістичну категорію, 
сформовану на основі синтезу психічних, соціальних і внутрішньомовних 
факторів, що виявляється як інтенсифікована виразність мови і постає у 
виразово-зображальних властивостях мови, закладених у її лексичних, 
словотвірних, граматичних і стилістичних засобах.  

На синтаксичному рівні, як показали спостереження, особливу роль у 
вираженні експресії відіграють незакінчене речення, парцельоване речення та 
речення з повтором, які становлять мовну реалізацію речення-висловлення й 
утворені за принципом мовної надлишковості або мовної компресії. Зазначені 
синтаксичні одиниці є ефективними засобами організації 
образно-композиційних структур художнього тексту, що спостережено на основі 
аналізу 1200 експресивно маркованих одиниць синтаксичного рівня мови у 
прозових творах Юрія Винничука, Анни Багряної, Дзвінки Матіяш.  



15 
 

Найхарактернішими синтаксичними конструкціями аналізованого матеріалу, 
покликаними реалізувати експресивну функцію мови, є структури незакінчених 
речень (засвідчено 394 синтаксичні експресеми), парцельованих речень (410 
синтаксичних експресем) та речень із повтором (396 синтаксичних експресем). 

Вибір незакінчених синтаксичних одиниць із певними 
експресивно-змістовими ознаками пов’язаний із прагматико-волюнтативними 
намірами мовця (автора). Так, у текстах Ю. Винничука незакінчені речення 
частіше служать інструментом змалювання ситуативної комічності, що виникає 
у процесі недомовленості за умови внутрішньої діалогічності, хезитаційних пауз, 
передачі живого мовлення, раптової подієвості (61 % від загальної кількості 
незакінчених речень у тексті), рідше – для змалювання складних мисленнєвих 
процесів та глибоких психологічних переживань (39 %). А саме незакінчене 
речення постає мовною стилістемою прози Ю. Винничука, адже 58 % виявлених 
експресивних одиниць синтаксичного рівня мови у текстах письменника – 
незакінчені конструкції. 

Натомість проза А. Багряної та Д. Матіяш не тяжіє до частої елімінації 
синтаксичних структур і представлена незакінченими реченнями з показником 
24 % та 14 % від загальної кількості відповідно. Основна роль незакінченого 
речення у тексах авторів – маніфестувати виразну емоційність, схвильованість, 
психологічну маркованість мовленого, динамічний перебіг думки мовців. 

Стилетвірною частовживаною одиницею в творах цих авторів є 
парцельоване речення. Парцельовані конструкції виступають домінантними 
експресивними репрезентантами прози А. Багряної і становлять 64 % від 
загальної кількості синтаксичних засобів експресивного вираження, 
притаманних її тексту. Функціональний діапазон експресивного значення 
парцельованих структур мовостилю авторки враховує динамічність викладу, 
точність, категоричність і прагнення оповідача акцентувати концептуально 
значущі змістові фрагменти (за умови парцеляції присудка), раптовість 
виникнення думки, передачі психологічної напруги внутрішнього 
монологічного мовлення (за умови парцеляції підмета), детальність (при 
парцеляції обставини), ліричність, поетичність мови, медитативну тональність 
тексту (при парцеляції означення) тощо.  

Для Ю. Винничука явище парцеляції уможливлює передачу авторських 
відступів-роздумів чи емоційного уточнення в межах тексту і становить 17 % від 
усієї кількості аналізованих синтаксичних експресем.  

У прозі Д. Матіяш парцельовані речення покликані передати діаметрально 
протилежні експресивно-прагматичні значення: симетричну і ритмічну 
рівновагу тексту і водночас динамічність і покроковість наростання думки, 
емоції тощо. А їхній кількісний показник щодо ішних описаних експресивних 
компонентів – 25 %.  

Емоційну виразність авторського тексту доповнює синтаксична одиниця 
іншої якості – речення з повтором. Лексико-синтаксичний повтор як виразний 
чинник експресивного значення у текстах Д. Матіяш характеризується 
кількісним показником 61 % порівняно із іншими стилістично-синтаксичними 
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засобами, що визначає його як характерологічну особливість експресивності 
текстової системи авторки. Експресивно-функціональна роль повторів у творах 
письменниці – забезпечувати єдність структури тексту, утворювати додаткову 
лексико-семантичну і символічну означеність, симетричну замкненість (хіазм), 
бути композиційно-кульмінаційним засобом (анафора), показником 
експресивно-виразної завершеності (епіфора), демонструвати зв’язок 
авторського тексту з фольклорно-пісенною традицією (підхоплення), 
утворювати певну мелодійну організацію тексту (рамкова конструкція).  

Повтор у прозі Ю. Винничука наявний у структурі паралелізмів для 
позначення настроїв мовців, а також у відображенні повсякденного мовлення. 
Показник – 22 % від загальної кількості усіх синтаксичних експресем.  

У творах А. Багряної повтор має виразно авторську символічну природу. Так, 
завдяки дистантному варіативному повтору (Надія – надіятися – безнадійна – 
надійно – з надією) створюється необхідна психологічна, асоціативно-символічна 
настроєвість усього твору. Загалом речення з повтором є частиною індивідуальної 
експресивності художнього тексту письменниці з частотністю вживання серед 
експресивно маркованих синтаксичних одиниць – 25 %.  

У роботі простежено особливості поєднання синтаксичних експресем з 
виразними чинниками експресивного вираження на фонетичному, лексичному та 
фразеологічному рівні. Експресивні одиниці мають здатність розкривати свій 
емоційно-виразовий та стилістичний потенціал, вступаючи у художньо-естетичні 
відношення з іншими експресивно значущими одиницями у межах однієї 
текстової площини, формуючи одиницю вищого текстового рівня – експресивну 
єдність. Отже, експресивну єдність можемо визначити як експресивну одиницю 
текстового рівня мови, сформовану поєднанням фонетичних, лексичних, 
фразеологічних та синтаксичних експресем з превалюванням тих чи тих у рамках 
одного текстового відрізку, залежно від окремої текстової ситуації, 
художньо-естетичних настанов автора, експресивно-прагматичних та 
лінгво-стилістичних завдань твору. Встановлюються особливі доповнювальні 
експресивно-виражальні зв’язки між синтаксичними, фонетичними, лексичними 
та фразеологічними одиницями мови, що мають на меті увиразнити 
мовно-естетичне значення окремого твору чи ідіолекту того чи того автора.  

На підставі здійсненого аналізу фактичного матеріалу виділено 9 моделей 
експресивних єдностей. У творах Ю. Винничука фіксуємо такі єдності: 
а) експресивна єдність на основі синтаксичних та лексичних елементів, 
репрезентована емоційно-оцінними діалектними лексемами у структурі 
незакінченого речення; б) експресивна єдність на основі різних типів 
синтаксичних компонентів та лексичних структур, відображена антонімічними 
лексемами, емоційно-оцінними номінаціями у структурі парцельованого 
речення та синтаксичного паралелізму; в) експресивна єдність на основі кількох 
синтаксичних структур, як от: незакінчених речень, речень із повторами, 
нагромадження питальних конструкцій. 
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В основі експресивних єдностей художнього тексту Ю. Винничука 
найчастіше фіксуємо незакінчене речення (67 % порівняно з іншим одиницями 
експресивного синтаксису).  

Художні тексти А. Багряної репрезентовані такими експресивними 
єдностями: а) експресивна єдність на основі синтаксичних, фонетичних та 
лексичних компонентів (цю модель утворюють графічні позначення кількісної 
інтенсифікації звуків для увиразнення словесного зображення дії чи явища, 
емоційно-оцінна лексика у межах парцельованого речення); б) експресивна 
єдність на основі синтаксичних, лексичних та фразеологічних компонентів, що 
включає емоційно-оцінну лексику, фразеологічні одиниці у структурі 
незакінченого речення; в) експресивна єдність, утворена синтаксичними 
структурами, зокрема, незакінченими реченнями або реченнями з повторами, 
компонентами з особливим графічним оформленням, авторською пунктуацією; 
г) експресивна єдність на основі різних типів синтаксичних експресем: 
парцельованого речення, речення з повтором, синтаксичного паралелізму.  

Найвиразнішим експресивним компонентом експресивних єдностей прози 
авторки є парцельоване речення (53%), у межах якого найчастіше і функціонують 
експресивні одиниці інших мовних рівнів. 

У текстах Д. Матіяш простежуємо: а) експресивну єдність на основі кількох 
типів синтаксичних структур, зокрема речень з повторами та риторичними 
запитаннями; б) експресивну єдність на основі синтаксичних та фонетичних 
компонентів, приміром алітерація у межах речення з повтором. 

Речення з повтором як основний синтаксичний компонент експресивних 
єдностей (61 %) є характеристичним стилетвірним засобом текстів авторки. 

Вивчення системно-структурних та функціонально-семантичних аспектів 
експресивно маркованих синтаксичних одиниць українського художнього 
прозового тексту, хронологічно окресленого літературним процесом останнього 
десятиріччя, дало змогу виокремити його специфічні прояви, простежити 
особливості функціонування мовної експресивності у текстах різних авторів. 
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експресії (на матеріалі творів Анни Багряної).» Українське мовознавство. 45/1 
(2015): 343–348.  

Статті в іноземних виданнях: 
6. Сахно, Богдана Юріївна. «Лінгвопрагматичні параметри незакінчених 

речень (на матеріалі творів Юрія Винничука).» Science аnd Education a New 
Dimension. Philology III (16) (Budapest, 2015): 73–76.  
 

АНОТАЦІЯ 
Сахно Б. Ю. Синтаксичні одиниці експресивного вираження в 

українському прозовому тексті (ідіостилістичний аспект). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено вивченню мовної експресивності, представленої 
одиницями синтаксичного рівня мови. Досліджено структурно-композиційні, 
функціонально-стилістичні особливості та комунікативно-прагматичний 
потенціал синтаксичних одиниць, а саме незакінчених речень, парцельованих 
речень та речень із повтором, – конструкцій, сформованих за принципом мовної 
надлишковості та мовної компресії, які покликані найповніше реалізувати 
експресивну функцію мови в тексті. З’ясовано й описано особливості 
функціонування та виняткову стилістичну роль зазначених синтаксичних 
експресем у прозових текстах сучасних українських авторів Ю. Винничука, 
А. Багряної та Д. Матіяш. 

Проаналізовано способи увиразнення експресивного значення 
синтаксичних одиниць шляхом залучення експресивно значущих одиниць інших 
мовних рівнів: фонетичного, лексичного та фразеологічного. Простежено 
структурно-композиційні та художньо-естетичні особливості організації таких 
одиниць у системі експресивних єдностей досліджуваних текстів сучасних 
українських авторів. 

Ключові слова: мовна експресивність, експресема, одиниця експресивного 
вираження, синтаксична одиниця експресивного вираження, незакінчене 
речення, парцельоване речення, речення з повтором, експресивна єдність, 
художній текст. 

 
АННОТАЦИЯ 

Сахно Б. Ю. Синтаксические единицы экспрессивного выражения в 
украинском прозаическом тексте (идиостилистический аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена изучению языковой экспрессивности, 
представленной единицами синтаксического уровня языка. Исследованы 
структурно-композиционные, функционально-стилистические особенности и 
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коммуникативно-прагматический потенциал синтаксических единиц, а именно 
незаконченных предложений, парцеллированных предложений и предложений с 
повтором, – конструкций, сформированных по принципу языковой 
избыточности и языковой компрессии, которые призваны наиболее полно 
реализовать экспрессивную функцию языка в тексте. Выяснено и описаны 
особенности функционирования и исключительную стилистическую роль 
указанных синтаксических экспрессем в прозаических текстах современных 
украинских авторов Ю. Винничука, А. Багряной и Д. Матияш. 

Проанализированы способы выразительности экспрессивного значения 
синтаксических единиц путем привлечения экспрессивно значимых единиц 
других языковых уровней: фонетического, лексического и фразеологического. 
Прослежены структурно-композиционные и художественно-эстетические 
особенности организации этих единиц в системе экспрессивных единств 
исследуемых текстов современных украинских авторов. 

Ключевые слова: языковая экспрессивность, экспрессема, единица 
экспрессивного выражения, синтаксическая единица экспрессивного 
выражения, незаконченное предложение, парцеллированное предложение, 
предложения с повтором, экспрессивное единство, художественный текст. 

 
ABSTRACT 

Sakhno B. Yu. Expressive Syntactic Units in Ukrainian Prose Text 
(Idiostylistic Aspect). – Manuscript. 

Dissertaion for a Candidate Degree in Philology, Speciality: 10.02.01 – Ukrainian 
Language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

This dissertation is devoted to the study of linguistic expressivity, reflected in 
syntactic units of language. Expressivity is defined as a complex linguo-stylistic 
category, formed on the basis of the synthesis of mental, social and linguistic factors, 
which manifests itself as an intensified emphasis of the language and appears in the 
expressive and representative properties of language, embedded in its lexical, 
word-forming and grammatical means. 

Structural and compositional, functional and stylistic features and communicative 
and pragmatic potential of syntactic units – namely unfinished sentences, parceled 
sentences and sentences with repetition are investigated. These are constructions that 
make up the linguistic implementation of the sentence-utterance and are formed by the 
principle of linguistic redundancy or linguistic compression and designed to fully 
implement the expressive function of language in the text. 

These syntactic units are effective means of figuratively representing reality, a 
special stylistic technique that involves emotional and creative perception of the text. 
The choice of syntactic units with certain expressively meaningful features is related 
to the pragmatically volitional intentions of the speaker (author). Thus, unfinished 
sentences are more often used as a tool for depicting situational comicality that arises 
in the process of miscommunication in the context of internal dialog, pauses of 
hesitation, transfer of the life speech, sudden eventfulness, as well as depicting 
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complex thought processes and profound psychological experiences. The functional 
range of expressive value of the parceled structures considers the dynamic of 
presentation, accuracy, categoricity, the desire of the narrator to accentuate 
conceptually meaningful semantic fragments, the transmission of psychological 
tension of internal monologic speech, the dynamic and step-by-step growth of thought, 
emotions, and symmetrical text organization. The main role of sentence repetition 
is manifestation of the psychological marking of speech, the dynamic flow of speaker’s 
thoughts, creation of additional lexical semantic and symbolic meaning, and the 
ensuring of the unity of the structure of the text and its appropriate special tonality.  

The structure of the fiction text traces the various linguistic intentions of the 
author, his reflections and generalizations, his ways of dialogue with the potential 
reader. Since, in view of the nature of literature, not only the position of the creator of 
the text but also of the interpreter is active in the «text + author + reader» system, the 
decoding of the text is cognitive and to a certain extent creative. Linguistic expressivity 
in this aspect is the inherent dynamic energy that provides the interpersonal 
communication of the speaker and the reader. A special role in this process is given to 
syntactic expressive units, namely, unfinished sentence, parceled sentence, and 
sentence with repetition. 

The dissertation examines the peculiarities of functioning and the stylistic role of 
these syntactic expressive units in the prose texts of contemporary Ukrainian authors 
Yu. Vynnychuk, A. Bahrіana, and D. Matiіash. 

The ways of conveying the expressive meaning of syntactic units by involving 
expressively meaningful units of other linguistic levels (phonetic, lexical and 
phraseological) are also analyzed. The dissertation traces structural, compositional, 
artistic and aesthetic features of the organization of such units in the system of 
expressive unities of the investigated texts of contemporary Ukrainian authors. 

Key words: linguistic expressivity, expressema, expressive unit, expressive 
syntactic unit, unfinished sentence, parceled sentence, sentence with repetition, 
expressive unity, fiction text. 
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