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АНОТАЦІЯ 

Юмачікова О. М. Стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному 

тексті: структура, семантика та функціонування. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено вивченню структурних, семантичних та функційних 

особливостей стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті. У роботі вперше виділено критерії диференціації стійких 

сполучень слів у науковому гуманітарному тексті, установлено структурно-

семантичні та стилістичні особливості й схарактеризовано функційні можливості 

аналізованих мовних одиниць у досліджуваному текстовому різновиді. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в лінгвоукраїністиці 

зроблено спробу виділити, описати, систематизувати та визначити статус 

структурно-семантичних типів стійких сполучень слів у структурі 

українськомовного наукового гуманітарного тексту, зокрема за допомогою 

обґрунтованого комплексу загальнонаукових та спеціальних лінгвістичних методів 

і прийомів визначено диференційні ознаки українськомовного наукового 

гуманітарного тексту; установлено структурно-семантичні та стилістичні 

особливості стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті; обґрунтовано функційний потенціал стійких сполучень слів 

у аналізованому текстовому різновиді. 

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 під час написання підручників, 

посібників із визначених курсів, а також у лексикографічній практиці. 
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У Вступі обґрунтовано актуальність теми, відзначено ступінь її дослідженості, 

визначено мета, завдання, об’єкт, предмет, матеріал дослідження, методи, 

теоретичне значення, структуру наукового дослідження, розкрито наукову новизну 

і практичне значення роботи, подано апробацію результатів дослідження та список 

публікацій за темою дисертації. 

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 українському та зарубіжному мовознавстві, обґрунтовано 

поняття “науковий текст”, “науковий гуманітарний текст”, “стійке сполучення 

слів”; установлено основні лінгвотекстові характеристики, класифікаційні ознаки, 

категорійні поняття та параметри текстових різновидів, зокрема наукового 

гуманітарного тексту; визначено основні характеристики наукового тексту як 

лінгвістичної одиниці; установлено 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 

різновиду наукового тексту в мові, що пояснює механізми вербалізації наукових 

знань. 

У другому розділі – “Структурно-семантичні характеристики стійких 

сполучень слів у науковому гуманітарному тексті” – досліджено структурні та 

семантичні характеристики стійких сполучень слів в українськомовному 
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науковому гуманітарному тексті; установлено 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 

допомагає у реалізації таких його стильових рис, як узагальненість, точність та 

інформативність викладу. 

У третьому розділі – “Функційні характеристики стійких сполучень слів у 

науковому гуманітарному тексті” – проаналізовано функційні характеристики 

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. 
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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. 

У Висновках узагальнено основні результати праці, визначено перспективи 

подальшого дослідження стійких сполучень слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті. 

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. 

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. 
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ABSTRACT 

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

humanitarian text: structure, semantics and functioning. – Manuscript. 

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

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

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the study of structural, semantic and functional 

peculiarities of stable combinations of words in the Ukrainian-language scientific 

humanitarian text. In the work for the first time the criteria of differentiation of stable 

combinations of words in the scientific humanitarian text are singled out, structural-

semantic and stylistic features are established and the functional possibilities of the 

analyzed linguistic units in the investigated text species are characterized 

The scientific novelty of the dissertation is that for the first time in lingua-Ukrainian 

studies an attempt was made to isolate, describe, systematize and determine the status of 

structural and semantic types of stable combinations of words in the structure of the 

Ukrainian-language scientific humanitarian text, in particular, by using a well-founded 

set of general scientific and special linguistic methods and techniques, differential 

characteristics were determined. Ukrainian-language scientific humanitarian text; 

structural-semantic and stylistic features of stable combinations of words in the 

Ukrainian-language scientific humanitarian text are established; the functional potential 

of stable combinations of words in the analyzed text type is substantiated. 

The practical value of scientific research is the ability to use observations and 

conclusions obtained in the analysis of linguistic material in education, including courses 

in linguistics, style, culture, language, lexicology, phraseology, terminology, syntax 

modern Ukrainian literary language and others. Research materials can be used during 

writing textbooks, manuals on specific courses, as well as in lexicographic practice. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, notes the degree of its 

research, the purpose, task, object, subject, material of the research, methods, theoretical 

significance, structure of scientific research, the scientific novelty and practical value of 
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the work, the approbation of the research results and the list of publications for the 

subject of the dissertation. 

The problem of linguistic activity, in particular the study of the text as a 

communicative unit, becomes of particular relevance in contemporary texts theory 

research, in which more and more the interdisciplinary approach takes into account the 

achievements of functional stylistics, pragmatics, semiotics, communication theory, 

rhetoric, sociolinguistics and other sciences. 

In the first chapter – “Theoretical principles of the study of text units in Ukrainian 

and foreign linguistics” – analyzed scientific studies on linguistics of the text in 

Ukrainian and foreign linguistics, the concept of “scientific text”, “scientific 

humanitarian text”, “steady combination of words” was 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 established; an attempt was made to substantiate and systematize the linguistic-

stylistic 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 activity. 

The interest of scholars in the study of various aspects of the scientific humanitarian 

text is due to the increased attention of researchers to the concept of anthropocentrism 

and the need to establish and systematize the linguistic-stylistic features of this kind of 

scientific text in the language, which explains the mechanisms of verbalization of 

scientific knowledge. 

In the second section – “Structural-semantic characteristics of stable combinations 

of words in the scientific humanitarian text” – the structural and semantic characteristics 

of stable combinations of words in the Ukrainian-language 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 of the Ukrainian-language scientific humanitarian text is established; the basic 
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types of stable combinations of words according to structural-semantic features (verbal, 

nominal, adverbial) in the analyzed text type are determined; the grammatical models, 

lexical composition, the main purpose of the most used verbal, nominal and adverbial 

stable combinations of words in the Ukrainian-language scientific humanitarian text are 

described. 

One of the important features of the language of scientific literature is the use of 

non-homogeneous composition and semantics of stable combinations of words, which 

occupy a special place among the means of explication of cultural space in Ukrainian-

language scientific humanitarian texts. By performing a number of text and stylistic 

functions, they are a means of adapting special knowledge to a particular environment, 

and are used in accordance with the communication tasks, taking into account the level of 

competence of the carrier of a particular language. Stable combinations of words are an 

integral part of the Ukrainian-language scientific humanitarian text, which helps in the 

implementation of such stylistic features as generalization, accuracy and informative 

presentation. 

In the third section – “Functional characteristics of stable combinations of words in 

the scientific humanitarian text” – the functional characteristics of stable combinations of 

words in the Ukrainian-language scientific humanitarian text are analyzed on the basis of 

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

combinations of words defined by us with structural and semantic types in different parts 

of the Ukrainian-language scientific humanitarian text in different pragmatic directions 

has been studied, the role of stable combinations of words in the process of formation of 

the analyzed text species, their participation in the generation and further verbalization of 

the flow of scientific humanitarian information. 

In the process of studying Ukrainian-language scientific humanitarian texts, two 

groups of stable combinations of words were singled out, which, in accordance with the 

main criteria of linguistic-textual units (distinctness, stability, reproducibility, conformity 

of the linguistic sign to the phenomenon, frequency of use), express predicate and 

relational attitudes. 
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The conclusions summarize the main results of work, define the prospects for 

further study of stable combinations of words in the Ukrainian-language scientific 

humanitarian text. 

The choice of a contextually better steady word combination plays a significant role 

in the implementation of the pragmatic orientation of the Ukrainian-language scientific 

humanitarian text, thereby contributing to its logical and contental division, in particular, 

the corresponding steady combinations of words are distributed in all pragmatically 

oriented parts of the investigated text variety. 

Stable combinations of words are characteristic representatives of the Ukrainian-

language scientific humanitarian text, using the designation of the corresponding 

scientific concepts, phenomena and actions, and determining the specificity of predicate 

or relational relations in the analyzed linguistic-text units. The established properties and 

features of the functioning of stable combinations of words in the Ukrainian-language 

scientific humanitarian text have the character of general patterns and can be used to 

determine the specifics of texts of other functional styles. 

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. 
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ВСТУП 

Проблема дослідження мовної діяльності, зокрема вивчення тексту як 

комунікативної одиниці, набуває особливої актуальності в 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 введено 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 зумовлена 

потребою вивчення різновидів тексту, зокрема наукового гуманітарного, 

установлення 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 установленням специфіки структурування та функціонування його 

категорійних ознак. 
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У науковій літературі стійкі сполучення слів були 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). 

Мета дисертаційної праці полягає в 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; 

–  установити 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. 
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Предмет дослідження – структурно-семантичні та функційні характеристики 

стійких сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті. 

Матеріалом дослідження слугували близько 3 тисяч стійких сполучень слів, 

дібраних із українськомовної наукової гуманітарної літератури (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. Під час виділення стійких сполучень 

слів, які функціонують в українськомовному науковому гуманітарному тексті, 

переважно використовувався індуктивний метод – від аналізу конкретного 

текстового матеріалу до подальшої ідентифікації одиниць. Під час формування 

вибірки стійких сполучень слів, а також під час сумарного виділення загального 

корпусу одиниць в 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 уживання 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 українськомовного наукового гуманітарного тексту, зокрема за 

допомогою обґрунтованого комплексу загальнонаукових та спеціальних 

лінгвістичних методів і прийомів визначено диференційні ознаки 

українськомовного наукового гуманітарного тексту; установлено структурно-
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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 проблем 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 під час написання 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). 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку 

використаної літератури (401 позиція) та списку ілюстративного матеріалу (66 

позицій), який послугував основним матеріалом для наукової праці. Загальний 

обсяг роботи становить 215 сторінок друкованого тексту, зокрема – 172 сторінки 

основного тексту. 
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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”; 

установлено основні лінгвотекстові характеристики, класифікаційні ознаки, 

категорійні поняття та параметри текстових різновидів, зокрема наукового 

гуманітарного тексту; визначено основні характеристики наукового тексту як 

лінгвістичної одиниці; установлено специфіку наукового гуманітарного тексту; 

зроблено спробу обґрунтувати та систематизувати лінгвостилістичні особливості 

наукових гуманітарних текстів в українській мові, а також пояснити механізми 

вербалізації наукових знань у гуманітарній сфері, осмислити сутність наукової 

діяльності. 

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; установлено 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. 

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 
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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 висновках визначено перспективи подальшого дослідження стійких 

сполучень слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті, узагальнено 

основні результати праці. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації обговорено на засіданнях кафедри практичного мовознавства 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол 

№ 11 від 22 червня 2017 року) та на засіданні кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 5 грудня 2017 року), а також на таких 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: 

V щорічна міжвузівська студентська конференція “Мовою плекаємо культуру” 

(Вінниця, 2011); Регіональна міжвузівська конференція, присвячена 30-річчю 

Вінницького національного аграрного університету, “Мова, культура та освіта” 

(Вінниця, 2012); VІ Міжвузівська студентська конференція “Мовою плекаємо 

культуру” (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); VІІ щорічна міжвузівська студентська 

конференція “Мовою плекаємо культуру” (Вінниця, 2013); ХХІІ Міжнародна 

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

ІІ Міжнародна конференція “Проблемы лексико-семантической типологии” (Росія, 

Воронеж, 2013); VІІІ щорічна міжвузівська студентська конференція “Мовою 

плекаємо культуру” (Вінниця, 2014); Міжвузівська науково-практична конференція 

викладачів та студентів “Мова, культура та освіта” (Вінниця, 2014); IV Міжнародна 

наукова Інтернет-конференція “Актуальні проблеми прикладної лінгвістики” 

(Умань, 2016); VІІ Міжнародна наукова конференція “Мова, культура і соціум у 
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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 висвітлено у 7 публікаціях, із них 

4 – у виданнях, затверджених МОН України як фахові, 1 – у науковому 

закордонному виданні. Загальна кількість, якість та обсяг публікацій відповідають 

установленим вимогам. 6 публікацій є одноосібними, 1 – у співавторстві (80% 

особистого внеску). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТУ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

На межі тисячоліть відбулися глибокі зміни у світовій науці, зокрема набуло 

актуальності вивчення наукового тексту – одного з ключових понять у новітній 

лінгвістичній парадигмі, основною функцією якого є пізнавально-інформаційна, а 

основною характеристикою – термінологічність. Такий різновид тексту в межах 

функційного наукового стилю має своєрідну структуру, відзначається 

особливостями на всіх мовних рівнях, починаючи з фонетичного, а також 

характеризується низкою мовних формул, притаманних цій лінгвотекстовій 

одиниці [179, 243]. 

Зміни у функційній парадигмі сучасних наук гуманітарного циклу вплинули 

на особливості творення наукової гуманітарної літератури, для якої обов’язковим є 

об’єктивно-інтелектуальний підхід науковця-дослідника до оцінки наукових 

фактів, реалізований засобами лаконічності та чіткості наукового викладу, а також 

тенденція до нейтралізації емоційно-оцінної лексики, до використання шаблонних 

мовних засобів, за допомогою яких виражається авторська суб’єктивна оцінка [284, 

с. 115]. 

Активізацію зацікавлення науковців до вивчення різних аспектів наукового 

гуманітарного тексту можна пояснити не тільки увагою дослідників до концепції 

та понять антропоцентризму, а й потребою встановлення і систематизації 

лінгвостилістичних ознак цього виду наукового тексту в мові, що пояснює 

механізми вербалізації наукових знань, допомагає осмислити сутність наукової 

діяльності. 

1.1. Текст як лінгвістична категорія 

Неоднозначність потрактування 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 ІІ половині ХХ століття, коли текст 

розглядався як найвищий ярус мовної системи (фонетичні одиниці → 

морфеми →лексеми  → речення → текст) і центр уваги учених було перенесено з 
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мовної системи на мовленнєву діяльність, продуктом якої є текст. Про потребу 

точного визначення цього поняття говорив Ю. А. Сорокін, який наголошував, що 

наявність різних визначень тексту пов’язана як зі складністю та багатоаспектністю 

цього поняття, так і з різноманітними аспектами його розгляду в різних ділянках 

знань [330, с. 132]. 

Будь-який текст характеризується специфічною структурною єдністю, яка 

існує винятково у графічно-знаковій формі та є носієм інших форм – образної, 

мовно-абстрактної, звукової, паралінгвістичної. Проблема сумісності цих форм із 

графічно-знаковою формою та їх здатності взаємозамінюватися під час вираження 

змісту є однією з основних проблем теорії тексту. Кожна структура передбачає 

елементи, між якими існують зв’язки, а сукупність елементів становить відповідну 

систему. Тому на структурному рівні виділяються такі композиційні одиниці: 

абзаци, параграфи, глави, розділи, підрозділи та ін. [166, с. 322–323]. 

Спроби подати узагальнювальне визначення поняття “текст” є як серед 

українських, так і серед зарубіжних лінгвістів. Зокрема, М. Холідей та Р. Хасан 

визначали текст як “одиницю мови у використанні”, відзначаючи помилковість 

думки про те, що текст є певним суперреченням – граматичною одиницею, яка 

більша за речення, і наголошували, що текст – це одиниця семантична, смислова, 

але не формальна [391, с. 16–17]. Водночас Ч. Філмор зазначає, що термін “текст” 

використовується для позначення будь-якого цілого продукту мовної здатності 

людини, а тому може досліджуватися як процес і як продукт мовленнєвої 

діяльності [388, с. 38–39]. 

На думку Н. С. Болотнової, текст є результатом мовленнєвого процесу, який 

характеризується завершеністю, об’єктивованістю у вигляді письмового 

документа, літературною опрацьованістю, відповідно до типу цього документа; 

результат мовленнєвого процесу, який складається із назви (заголовка) і ряду 

особливих одиниць – надфразових єдностей, які об’єднані різними типами 

лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, що має певну 

цілеспрямованість та прагматичну установку. Якщо з точки зору автора, текст є 

продуктом мовленнєвомисленнєвої діяльності, який реалізує певний 
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комунікативний намір, то з точки зору читача, текст є об’єктом пізнавальної 

діяльності, що має комунікативно і концептуально значиму інформацію, 

репрезентовану лінгвістично. Обидва аспекти комунікації (породження та 

сприйняття тексту) засновані на мовних здібностях і компетенції [48, с. 55–56]. 

Крім того, науковець акцентує увагу на тому, що імпліцитно текст 

розрахований на слухове сприймання (є не лише лінійним і не лише рухом, 

процесом, а також стабільністю), і вважає текстом не фіксоване на папері 

спонтанне, усне мовлення, а різновид мовленнєвої творчості, який має свої 

особливості. Тому текст є певним завершеним повідомленням, якому притаманні 

свої дистинктивні ознаки, що характеризується високим змістом, організованим за 

абстрактною моделлю однієї з наявних у літературній мові форм повідомлення 

(функційного стилю, його різновидів і жанрів) [48, с. 59]. 

Д. Е. Розенталь поняття “текст” розуміє як таке мовне явище, у якому 

дотримано умови, указані у визначеннях тексту, тобто відповідність змісту тексту 

його назві, завершеність щодо назви, літературне опрацювання, характерне для 

певного функційного стилю, наявність надфразових єдностей, об’єднаних різними, 

в основному логічними, типами зв’язку, наявність цілеспрямованості та 

прагматичної установки. Для нього текст є витвором мовлення (висловлювання), 

переданим на письмі або за допомогою друку [291, с. 48]. 

У сучасній романо-германській лінгвістиці теоретичне підґрунтя для 

визначення поняття “текст” простежується ще в працях К. Брінкера та Р. Харвега, 

які кваліфікують текст одиницею, організованою на основі мовних зв’язків та 

відношень між відрізками мовлення, які змістовно об’єднують синтаксичні одиниці 

в єдине ціле, що пов’язано з інтенсивним розпрацюванням лінгвістики тексту. Це 

визначення активно використовують дослідники в наукових працях останніх років, 

причому вчені констатують, що поняття “текст” є і певним висловлюванням, і 

складним синтаксичним цілим, і завершеним твором [273, с. 74]. 

У сучасній східнослов’янській комунікативній лінгвістиці одним із 

поширених визначень тексту є його потрактовування як мовленнєвого продукту, 

концептуально зумовленого та комунікативно орієнтованого у рамках певної сфери 
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спілкування, що має інформативно-смислову та прагматичну сутність [48, с. 323]. 

На подвійній системності тексту (мовній та мовленнєвій) зосереджувала велику 

увагу дослідниця М. М. Кожина, відзначаючи, що будь-який текст створюється за 

допомогою мовних засобів та за законами мовної системи, яка стоїть поза текстом, 

але саме в останньому відповідно до специфіки та підпорядкування меті та задуму 

автора, нерідко відбувається порушення законів мови, поєднується непоєднуване 

[174, с. 224]. 

Вважаємо науково аргументованим визначення поняття “текст”, подане у 

Словнику-довіднику з культури української мови, де воно номінується як 

писемний або усний мовленнєвий масив, який становить лінійну послідовність 

одиниць мовлення, побудованих за законами відповідної мови – висловлень, що 

розглядається з огляду на його комунікативну організацію, об’єднаних у 

перспективі смисловими та граматичними зв’язками, а у загальнокомпозиційному, 

дистантному плані – спільною темою і сюжетною заданістю. Текст як вища форма 

реального вияву комунікативної сутності мови має свою мікро- і макросемантику, 

які формуються у результаті відповідного розподілу інформації на усій його 

глибині та відповідно до складної взаємодії структур одиниць тексту на 

семантичному рівні [325, с. 66]. 

Найпереконливішим для нас є визначення тексту, подане І. Р. Гальперіним, 

відповідно до якого, текст – це витвір мовленнєвотворчого процесу, який 

характеризується завершеністю, та об’єктивований у вигляді письмового 

документа, літературно опрацьований відповідно до типу цього документа, тобто 

твір, що складається з назви (заголовка) та основних одиниць, які об’єднані 

різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має 

певну спрямованість та прагматичну установку [97, с. 18]. 

Науковець стверджує, що текст є об’єктом лінгвістичного дослідження, і тому 

до нього слід застосовувати основні поняття лінгвістичної науки. До вирішення 

проблеми, чи є текст рівнем мови, І. Р. Гальперін підходить з точки зору дихотомії 

мови і мовлення, тобто із розгляду мови в статиці та динаміці, у парадигматичному 

та синтагматичному планах, визначаючи, що текст не функціонує на мовному рівні 
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[93, с. 76–77]. Не дивно, що, узагальнюючи факти, дослідник кваліфікує текст як 

одиницю мовленнєвого рівня. 

Відзначимо, що в науковій літературі з лінгвістики питання теорії тексту 

розглядаються у тісному зв’язку з реченням як одиницею тексту. За нашими 

спостереженнями, в окремих випадках речення може виявитися цілісним текстом, 

подібно до того, як морфема може стати словом, а слово – реченням. Однак такі 

випадки є лише спорадичним явищем, що не порушує загальної характеристики 

тексту як лінгвістичної одиниці. Тому текст переважно визначається як структурна 

одиниця, що має вищий граматичний статус, ніж речення чи послідовність речень. 

Для визначення умов, що характеризують текст як лінгвістичну одиницю, 

дослідники застосовують формальні мовні характеристики, наприклад, сполучники 

між реченнями, відношення між реченнями у певній послідовності, логіко-

семантичні глибинні структури, розподіл тем та ін. [48, 93, 97, 166, 174, 183, 247, 

291, 326, 330, 388, 391]. 

За твердженням І. Р. Гальперіна, текст є серцевиною організованої, 

упорядкованої, запрограмованої інформації та настільки різнобічним явищем, що 

лінгвіст наголошує на потребі врахування розмитості або невизначеності тих чи 

тих його системних, онтологічних і функційних властивостей. “Це стало особливо 

очевидним, – говорить він, – коли лінгвісти звернулися до тексту, який за самою 

своєю суттю одночасно є детермінованим і “розмитим” [97, с. 22]. Така подвійна 

природа тексту, на його погляд, визначила потребу встановити загальні 

закономірності організації текстових різновидів. 

Детальний аналіз наукової літератури з цього питання дає змогу встановити, 

що найбільший внесок у його дослідження зробили У. Вейнрейх, М. Б. Воробйова, 

І. Р. Гальперін, В. Дресслер, О. О. Селіванова, З. Я. Тураєва, Р. Харвег та інші 

науковці, хоча досі не існує одностайної думки щодо кількості лінгвотекстових 

характеристик і засобів їх вираження. 

Зауважимо, що нині в сучасній лінгвістиці не вироблено єдиної термінології, 

яка характеризує категорійні ознаки тексту. Зокрема, О. І. Власенков, 

Л. М. Рибченкова називають їх “ознаками тексту” [81]; Т. А. Єщенко, І. М. Кочан 
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уживають “категорії тексту” [196]; В. Дресслер, Р. Богранд, С. Тічер 

використовують термін “критерії тексту” [346]. Також не усталилася єдина 

термінологія щодо назв категорій тексту: цілісність – інтеграція – завершеність; 

інформативність – змістовність – завершеність; категорія простору і часу – 

континуум – проспекція – когезія – зчеплення; членованість – дискретність і та ін. 

(див. праці І. Р. Гальперіна, А. І. Новикова, О. О. Леонтьєва, Ю. О. Сорокіна, 

Т. М. Дрідзе). 

На думку О. М. Мороховського, про категорії тексту варто говорити тільки як 

про окремі прояви його основних ознак. Зокрема, ознака цілісності включає 

інформативність, когезію, ретроспекцію, проспекцію, модальність, завершеність; 

ознака дискретності – членованість, автосемантичність відрізків тексту; ознака 

розгорнення – континуум, прогресію і та ін. [236, с. 3–5]. М. М. Кожина наголошує 

на виділенні функційних семантико-стилістичних категорій тексту: функційно-

семантична акцентність, оцінка, гіпотетичність, логічність, авторизація [180, с. 35–

37]. 

Будь-який текст як цілісний мовленнєвий твір, дослідники аналізують за 

певним комплексом характерних ознак. Зокрема, для Л. М. Мурзіна основними 

складниками архітектоніки тексту є його інформаційно-структурні та тональні 

(стилістичні) характеристики. До розряду найважливіших інформаційно-

структурних якостей тексту дослідник відносить: зв’язність і цілісність, логічність, 

точність, ясність, зрозумілість, доступність. До тональних або літературних 

якостей тексту, за твердженням науковця, належать: правильність, чистота та 

культура мовлення [240, с. 43–46]. 

На думку Л. В. Щерби, найважливішими характеристиками тексту є його 

знакова природа та сприймання тексту як носія інформації. Щодо першої 

характеристики, то науковець обґрунтовано відзначає, що знаки в текстах пов’язані 

між собою. У той же час поверхнева структура знаків виступає зовнішньою 

данністю і сприймається безпосередньо за допомогою органів чуття. Із першої 

характеристики текстів, як уважає мовознавець, випливає друга, яка полягає в 

тому, що тексти є носіями інформації [380, с. 26]. 
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За нашими спостереженнями, авторські класифікації текстових ознак чітко 

пов’язані з поглядами науковця на ту чи іншу проблему. Зокрема, І. Р. Гальперін 

виділяє семантичні характеристики (інформативність, глибину, пресупозицію, 

прагматику) і структурні (інтеграцію, зчеплення, ретроспекцію, проспекцію, 

партитурність, континуум) [94, с. 524]. З. Я. Тураєва поділяє текстові 

характеристики на структурні та змістові: до перших науковець відносить 

зв’язність, інтеграцію, професію, стагнацію, до других – образ автора, художній 

простір і час, інформативність, зв’язки причини й наслідку, підтекст [351, с. 82]. 

Є. В. Сидоров диференціює характеристики тексту на системні 

(регулятивність, інформативність, структурність, цілісність / дискретність, 

інтегративність), системно-мовні (предикатність, номінативність, морфо-

синтаксична структурність, модальність, визначеність / невизначеність) та 

функційні (аналітичність / синтетичність, семантичність / синсемантичність, 

простота / складність, узагальненість / конкретність, мнемічність) [305, с. 48–67]. 

Німецький лінгвіст X. Ізенберг виокремлює такі характеристики тексту, як 

лінійну послідовність речень, наявність лівобічної межі, відносну завершеність, 

зв’язність [387, с. 48]. 

О. О. Селіванова розмежовує такі характеристики тексту: цілісність, 

дискретність, інформативність, фактуальність, концептуальність, підтекст, 

аксіологічність, емотивність, зв’язність, континуум, прогресія, стагнація, час, 

простір, референційність, антропоцентричність, адресантність, адресатність, 

інтенційність, стратегічність, інтерпретантність, ефективність, інтерсеміотичність 

[298, с. 235–239]. 

Таким чином, переважна більшість дослідників основними характеристиками 

тексту вважають зв’язність і цілісність, інформативність, інтегративність, 

змістовність, регулятивність, логічність, точність, зрозумілість, доступність та ін. У 

той же час перші дві характеристики тексту визначаються як базові для його 

породження та сприйняття, а інші – як одновимірні характеристики текстових 

категорій, крім того, тематична та композиційна єдність, смислова завершеність, 
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роздільність, структурність та інші характеристики теж є надзвичайно важливими 

[48, с. 15–16]. 

Узагальнюючи сказане, можна кваліфікувати текст як окремий цілісний 

об’єкт, що являє собою складну динамічну систему; не є мовною одиницею вищого 

рівня, а є результатом мовлення; завжди має ідею, яка відображає авторський 

задум і формує цілісність тексту – гіперконцепт; має стилістичне забарвлення, яке 

відображає певну сферу спілкування і завжди орієнтований на адресата, навіть 

якщо ним є сам автор; несе певну інформацію й, віддзеркалюючись у свідомості 

читача, набуває нового змісту і специфічних прагматичних характеристик. Крім 

того, текст має низку категорійних ознак, серед яких основними є цілісність, 

зв’язність, логічність, точність, ясність, зрозумілість, доступність, 

інформативність, смислова завершеність, змістовність, віддільність, 

прагматичність, темпоральність та інші. 

1.2. Текстові різновиди та принципи їх виділення 

Поняття “текст” як одне із фундаментальних у теорії лінгвістики та семіотиці, 

як необхідна середня ланка акту вербального спілкування, що, взаємодіючи з 

суб’єктами текстової комунікації, указує на суб’єктивно-особистісну 

спрямованість висловлення, постійно перебуває в полі зору науковців 

(І. В. Арнольд, Ф. С. Бацевич, І. Р. Гальперін, О. Л. Каменська, І. М. Колегаєва, 

Н. Ф. Непийвода, А. Ф. Папіна, Т. В. Радзієвська, О. А. Селіванова, Ч. Філмор, 

М. Холідей, З. Я. Тураєва та ін.). 

Нагадаємо, що з позиції семіотики текст трактують як осмислена 

послідовність будь-яких знаків [34]. У лінгвістиці текст визначають, по-перше, як 

витвір мовлення, відображений на письмі, по-друге, як надфразова єдність (складне 

синтаксичне ціле у теорії тексту) [126, 156]. Здебільшого текст розглядається як 

продукт функціонування мовної системи, в основі якої лежить не тільки орієнтація 

на мовну норму, але і на відображення мовної картини світу [243]. Також науковці 

відзначають важливість тексту як елемента комунікативного акту, де він є середнім 

елементом схеми комунікації, яку можна репрезентувати у вигляді триелементної 

структури: адресант → текст → адресат, що виявляє свою специфіку в 
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кодуванні й декодуванні. Щодо адресанта, то текст є кодованою величиною, 

оскільки мовець кодує певну інформацію, яку адресат для правильного сприйняття 

інформації повинен декодувати [183, 187]. 

Аналіз лінгвотекстових характеристик розпочинаємо з найважливіших, серед 

яких фундаментальними ознаками вважаємо зв’язність і цілісність. У науковій 

літературі зустрічаємо твердження, згідно якого категорії тексту потрібно 

розділяти на дві групи, беручи за основу зв’язність: змістовну (когерентність або 

когеренція) і структурну (когезія). У той же час лінгвісти, відзначаючи умовність 

такого поділу, наголошують, що когерентність не варто ототожнювати з когезією, 

оскільки когерентність є властивістю тексту, а когезія – суттю [208, 313, 327]. Як 

сукупність власне мовних засобів інтерпретується вченими зв’язність або 

когерентність, що формує зовнішню структуру тексту та поділяється на два види: 

лінійна (лівостороння), яка забезпечує послідовність розгортання речень у тексті, 

та глобальна (вертикальна, правобічна), що забезпечує зв’язність речень у єдине 

ціле, визначаючи позицію окремого речення в тексті. Ми погоджуємося з думкою 

О. Москальської, яка вважає, що когерентність треба кваліфікувати як цілісність 

тексту, котра виявляє себе в логіко-семантичній, граматичній і стилістичній 

співвіднесеності та взаємозалежності елементів текстових пропозицій, адже 

когерентність тексту є результатом взаємодії логіко-семантичного, синтаксичного 

та стилістичного видів когезії. Дослідниця стверджує, що поняття “когеренція” – 

ширше за поняття “когезія”, адже перше охоплює не тільки формально-граматичні 

аспекти зв’язку висловлювань, але й семантико-прагматичні аспекти смислової та 

діяльнісної зв’язності тексту. Крім того, формальні ознаки когезії не є 

визначальними для тексту, оскільки виявляються недостатніми для виділення його 

як самостійної одиниці. Тому текст є одиницею не мовної системи, а мовленнєвої, 

комунікативної, адже володіє власними закономірностями будови та 

функціонування [238, с. 46–47]. 

На думку польської дослідниці Т. Добжинської, глобальною домінантною 

ознакою тексту є когеренція, під якою вона розуміє смисловий зв’язок пропозицій 

[387, с. 54–55]. Наші спостереження підтверджують той факт, що показники 
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структурної зв’язності в тексті не завжди виявляють себе формально, наприклад, 

текст може бути не закінченим, але, незважаючи на це, має смислову єдність і 

належить до певного текстового різновиду. 

Досліджуючи теорію основних семантичних характеристик тексту, ми 

звернули увагу на те, що, серед класифікаційних ознак тексту, зв’язність, яка є 

основною невід’ємною ознакою тексту, згадується переважною більшістю 

дослідників. Як зазначає З. Я. Тураєва, у лінгвістичній традиції існує дві стійкі 

тенденції потрактування тексту: як лінійної послідовності пропозицій і як 

ієрархічного висвітлення, що має глибинну і глобальну зв’язності [351, с. 89–90]. 

Тому, можна констатувати, що саме зв’язність і цілісність є одними з 

найважливіших характеристик наукового гуманітарного тексту. У більшості робіт, 

присвячених лінгвістиці тексту, послідовно досліджено саме ці елементи структури 

текстових одиниць, що забезпечують лінійну та глобальну зв’язність тексту як у 

плані його комунікативної організації, зокрема, і в плані його семантико-

синтаксичної єдності. 

Обґрунтування цілісності та зв’язності як основних характеристик тексту 

подається більшістю науковців з позицій сприйняття тексту як інформаційної 

єдності, функційно завершеного мовного цілого. На думку Н. Д. Васильєвої, 

зв’язність тексту виявляється на рівні темо-рематичних послідовностей у рамках 

міжфразових єдностей, коли чітко фіксуються семантично-структурні показники 

зв’язку – експліцитні й імпліцитні, контактні та дистантні. Якщо експліцитний 

зв’язок позначений сигналами (сполучниками, вставними словами; плавним 

переходом від теми до реми та ін.), то імпліцитний виявляється через поєднання 

мовних одиниць, їх смислових і позиційних співвідношень (без спеціальних 

словесних сигналів зв’язку) оцінки [64, с. 177]. 

Зв’язність як одну з основних, конструктивних ознак тексту, що відображає 

його змістову й структурну сутність, розглядає А. П. Загнітко, наголошуючи на 

тому, що ця ознака виявляється як на формальному, зокрема, і на смисловому 

рівнях. Український граматист стверджує, що специфіка зв’язності зумовлюється 

лінійністю компонентів тексту, тобто синтагматично. Тому ця категорія зовнішньо 
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відображається в тексті на рівні синтагматики слів, речень, текстових фрагментів 

[135, с. 131–132]. 

Як глобальний зв’язок компонентів тексту на змістовому рівні дослідники 

визначають цілісність тексту – характеристику, що розкривається через поняттєву 

послідовність у викладі інформації та реалізується за допомогою ключових слів, 

які є поняттєвими вузлами тексту, що разом зі словами повторної номінації 

утворюють систему, яка визначає зміст і поняттєве сприйняття тексту. Ключові 

слова, за допомогою яких реалізується цілісність, обов’язково є семантично 

значущими, оскільки несуть певний зміст і виконують функцію опорних слів, що, 

поєднуючись з іншими словами, утворюють єдине семантичне поле, надаючи 

тексту змістовної цілісності, відтворюючи його як щось ціле, органічно єдине [73, 

с. 177]. 

Н. С. Валгіна вважає, що цілісність та зв’язність відображають змістовну та 

структурну сутність тексту. Диференціюючи зв’язність на локальну та глобальну, 

дослідниця вказує, що локальна зв’язність – це зв’язність лінійних послідовностей 

(висловлювань, міжфразових єдностей), а глобальна зв’язність – це те, що 

забезпечує єдність тексту як смислового цілого, його внутрішню цілісність. Якщо 

локальна зв’язність визначається міжфразовими синтаксичними зв’язками (видо-

часовими формами дієслів, лексичними повторами, порядком слів та ін.), то 

глобальна зв’язність призводить до змістовної цілісності тексту, виявляється через 

ключові слова, які тематично та концептуально поєднують текст у цілому або 

фрагментарно. Небезпідставно дослідниця дотримується думки, що зв’язність 

тексту виражається через зовнішні структурні показники та формальну залежність 

компонентів тексту. Водночас, цілісність тексту вбачається у зв’язку тематичного, 

концептуального та модального аспектів, звідки поняття цілісності тексту веде до 

його змістовної та комунікативної організації, а поняття зв’язності – до форми, 

структурної організації [57, с. 34–35]. 

Цілісність і зв’язність, на думку С. І. Гіндіна, є основними, конструктивними 

ознаками тексту, які відображають його змістовну та структурну сутність. Щодо 

зв’язності, то науковець вказує ще й на те, що структурний зв’язок у тексті, 
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залежно від місця розташування сигналів зв’язку до компонентів тексту, може бути 

експліцитним та імпліцитним, лівобічним і правобічним. Лівобічний зв’язок – це 

вказівка у тексті на раніше сказане (анафора); правобічний зв’язок вказує на 

наступне (катафора). Дослідник стверджує, що структурні сигнали зв’язку можна 

виявити навіть із вилучених із тексту пропозицій, якщо вони представлені 

експліцитно. Структурний зв’язок може бути виражений також за допомогою 

синтаксичного паралелізму, коли ланцюжки висловлювань повторюють одну і ту 

саму модель. Зв’язок здійснюється також однотипністю видо-часових форм 

дієслова та інших засобів формальної організації [102, с. 13]. 

Твердження про те, що цілісність тексту є перш за все тематичною, 

концептуальною, модальною єдністю висуває О. І. Новиков, який також зазначає, 

що значеннєва цілісність полягає у єдності теми – мікротеми, макротеми, теми 

усього мовного твору. Найдрібніша приватна тема – це тема, укладена в 

міжфразовій єдності, яка є монотематичною. Перехід від однієї теми до іншої є 

межею міжфразових єдностей. Єдність теми виявляється в регулярному повторі 

ключових слів через їх синонімізацію, а також через повторну номінацію й 

забезпечується тотожністю референції, тобто співвідношенням слів і тим самим 

предметом зображення. Ключові слова створюють семантичні текстові поля, які 

називаються смисловим лейтмотивом. Як правило, ключові слова пов’язуються із 

темою тексту, фрагментом тексту, окремою міжфразовою єдністю. Сполучним 

елементом тексту на рівні змісту також буде виступати й авторська оцінка та 

осмислення відображених предметів, зв’язок авторського задуму та композиції, 

авторська позиція [250, с. 31]. 

Цілісність і зв’язність як основні текстові характеристики було визначено 

О. О. Леонтьєвим, який наголошував, що цілісність тексту виявляється в його 

смисловій єдності, монотематичності, і визначається єдністю комунікативної 

цілеустановки. А отже, на думку вченого, цілісним можна визнати лише той текст, 

що здатний сприйматися як осмислена доцільна єдність, оскільки цілісність – 

категорія психолінгвістична й неспіввідносна з граматикою тексту, а суть її у 



 
 

32 
 

єдності комунікативної інтенції мовця та в ієрархії планів мовного висловлювання 

[213, c. 7–9]. 

На нашу думку, смислову єдність тексту, що припускає ще й єдність змісту, 

треба розглядати як одну зі складників комунікативної цілісності, адже єдність 

комунікативного цілеспрямування передбачає його реалізацію у монотематичності 

тексту, оскільки саме в цьому відображаються об’єктивні логіко-смислові (або 

предметно-логічні) зв’язки, що визначаються не тільки змістом тексту, але і 

відповідністю його задуму мовця. 

Розглядаючи цілісність як фундаментальну характеристику тексту, 

О. О. Леонтьєв уважає, що, на відміну від зв’язності, яка реалізується на окремих 

ділянках тексту, цілісність є властивістю цілого тексту, чим відрізняється від 

зв’язності. На противагу зв’язності, цілісність є характеристикою тексту як 

смислової єдності та єдиної структури, яка визначається лише після дослідження 

усього тексту, не співвідноситься безпосередньо з лінгвістичними категоріями й 

одиницями, а також має психолінгвістичну природу. Тому суть феномена 

цілісності полягає в ієрархічній організації планів мовного висловлювання, що 

використовуються реципієнтом під час його сприйняття [212, с. 169–170]. 

У дослідженні Б. М. Лейкіної спостерігаємо ототожнення ознак цілісності та 

зв’язності. Розглядаючи їхні характеристики, науковець зазначає, що спільність 

цих ознак у найзагальнішому вигляді можна визначити як суму кількох 

характеристик: внутрішньої насиченості смислової структури тексту, поповнення 

за рахунок контексту в рамках даної одиниці та можливості побудови зв’язного 

параграфу смислової структури у цілому. На її думку, специфічні для тексту 

формальні показники зв’язності та ціліснісності є особливими зв’язними 

елементами, індикаторами початкової або кінцевої межі тексту, засобами логічної 

рубрикації, експліцитними вказівками завершеності / незавершеності [208, с. 41]. 

З. Я. Тураєва, уважаючи основними ознаками тексту цілісність і зв’язність, 

стверджує, що цілісність пов’язана з планом змісту тексту, а зв’язність – з планом 

вираження. Саме тому, на її думку, ці дві характеристики часто сприймаються 

дослідниками як нерозривне ціле, хоч у реальній мовній дійсності між цілісністю 
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та зв’язністю рівності немає, адже всі категорії тексту є планом змісту та 

вираження, а, отже, категорія цілісності не може зводитися лише до змістової 

єдності, а категорія зв’язності – до її формального виразу [351, с. 83]. 

Г. В. Колшанський зазначає, що цілісність як змістовна єдність є певною 

функцією цілеспрямування комунікативного акту. Розгортання задуму автора в 

повний текст здійснюється в певній послідовності, яка індукує відповідну 

структуру думки. Тому логіко-смислова ознака належить до істотного поняття в 

організації наукового гуманітарного тексту, так як поєднання висловлювань у 

процесі комунікації повинно демонструвати зв’язність у викладі певної теми та 

відповідати якнайменше двом вимогам комунікативного акту – дискретності та 

зрозумілості. У той же час поняття цілісності тексту нерозривно пов’язане з такою 

категорією прагматики та психолінгвістики, як намір мовця (інтенція), а також з 

етапами породження мовлення [188, с. 117]. 

Подаючи різні погляди на специфіку зв’язності та цілісності, можемо 

констатувати дискусійність питання, що пояснюється неоднозначним 

потрактуванням понять майже у всіх визначеннях, де інформація про цілісність 

тексту подається або дуже загально, або невизначено, тоді як аргументи 

послідовного аналізу зв’язності переважно відсутні. На нашу думку, констатація 

тільки однієї з ознак не є виправданою: у плані вираження текст може бути 

“зв’язним” (дотримані темо-рематичні послідовності), а в плані змісту такий текст 

може виявитися абсурдним. 

Важливою семантичною ознакою тексту є інформативність. Якщо 

інформативна насиченість тексту є абсолютним показником його якості, то ступінь 

інформативності повідомлення залежить від потенційного адресата. Як стверджує 

А. Є. Бабайлова, інформативність тексту – це ступінь його сенс-змістовної новизни 

для читача, яка укладена в темі та авторській концепції, системі авторських оцінок 

предмета думки. Міра інформативних якостей тексту може знижуватися або 

зростати: з точки зору прагматики тексту інформативність знижується, якщо 

інформація повторюється, і, навпаки, підвищується, якщо текст несе максимально 

нову інформацію. У розмовно-побутовій сфері спілкування, де головним може 
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бути установлення та підтримання контакту, інформація буває нульовою. 

Аналізуючи інформацію як знання про світ, що відображає авторське 

світосприйняття, виражене у конкретній мовленнєвій формі, дослідниця серед 

видів інформації виділяє логічну, естетичну, змістовно-факультативну, змістовно-

концептуальну, змістовно-підтекстову, надлінеарну (притекстова) [29, с. 63–65]. 

Інша відома дослідниця тексту Н. С. Валгіна виділяє такі типи інформації: 

1) фактологічну, яка відповідає емпіричному рівню пізнання; 2) концептуальну чи 

гіпотетичну, що відповідає теоретичному рівню пізнання; 3) методичну, яка 

містить опис способів та прийомів засвоєння інформації; 4) естетичну, пов’язану з 

категоріями оцінного, емоційного планів; 5) інструктивну, що містить орієнтацію 

на певні дії [57, с. 75]. Цілком обґрунтованими, на наш погляд, є використання 

науковцем таких понять, як інформаційна насиченість тексту та інформативність. 

Зокрема, Н. С. Валгіна пояснює інформаційну насиченість як абсолютний показник 

якості тексту, загальну кількість інформації, яка міститься в тексті, а під 

інформативністю – відносний показник якості тексту, оскільки ступінь 

інформативності повідомлення залежить від потенційного читача [57, с. 234]. 

Нагадаємо, що серед дослідників теорії тексту поширена думка про 

диференціацію поверхневого та глибинного змістів тексту, перший із яких 

співвідноситься із засвоєною мовленнєвою інформацією, а другий – з осягненням 

усіх елементів структури тексту в їх взаємозв’язку з фоновими знаннями та 

інформаційним тезараусом комунікантів (їх знанням про світ узагалі) [48, с. 30–31]. 

Це твердження дає нам змогу розглядати інформативність наукового гуманітарного 

тексту на одному рівні з такими його структурними ознаками, як змістова 

завершеність та цілісність. 

Важливим складником структурно-семантичного рівня тексту є також така 

його системна характеристика, як інтегративність (І. Р. Гальперін), що орієнтує 

всі елементи текстової структури на синтез – втілення змістовного плану тексту, 

організованого авторською інтенцією, його конкретними завданнями та мотивами. 

На думку Н. С. Болотнової, у текстах різної жанрово-стильової орієнтації 

можливі різні типи інтегративності, які поки що недостатньо досліджені [48, с. 55]. 
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Зокрема, в текстах наукового стилю інтегративність виявляється дуже виразно: у 

монографіях, зазвичай, виділяють вступну частину, передмову, основний виклад, 

резюме та інші обов’язкові структурні підрозділи. Серед факультативних 

формально-структурних частин виділяють посвяти, епіграфи, передмови та ін. 

Обов’язкові та факультативні складники наукового тексту інтегровані авторським 

задумом, а також екстралінгвальними чинниками, пов’язаними з традиціями 

структурування наукового тексту. Традиція структурування і водночас 

інтегрування неоднакова в різних жанрах наукового тексту (монографіях, статтях, 

тезах, рефератах) [36, c. 186–187]. Певну специфіку в аспекті інтегративності 

мають і наукові гуманітарні тексти, які менш формалізовані, ніж тексти, 

наприклад, фізико-математичних чи природничих наук. Ще слабше виявляються 

засоби інтегративності в публіцистиці та художній літературі. 

Загалом, інтегративність розуміємо як таку прагматичну ознаку, яка 

забезпечує синтез усіх структурних елементів наукового тексту для створення 

змістового плану висловлювання, що організовується за допомогою авторської 

інтенції, його мети та мотивів. Вона є результатом мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності комуніканта. Реалізується інтегративність у категоріях простору, часу, 

події. За психолінгвістичною природою інтегративність нерозривно пов’язана з 

цілісністю, взаємодія з якою формує основні структурно-семантичні параметри 

тексту, адже шлях до цілісності тексту лежить через інтегративність його елементів 

на основі їх зв’язності. 

Під час визначення такої семантичної характеристики тексту, як 

змістовність, що тісно пов’язана з інформативністю, актуалізується питання 

співвідношення між висловлюванням і ситуацією, відображеною в ньому, оскільки 

одиницями тексту є висловлювання. 

А. Р. Лурія вважає, що в зв’язку з можливістю різного способу подання 

інформації в тексті – економного чи надлишкового – істотною є або постає 

проблема авторського наміру та читацького сприйняття повідомлення, тобто 

властивості тексту: кодування та декодування. Причому декодування, у силу 

різних причин, може бути, як зауважує науковець, повним або неповним [220, 
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с. 258]. Цю думку підтримує А. Є. Бабайлова, яка стверджує, що поняття 

надлишкової інформації переважно стосується науково-технічних, офіційно-

ділових та навчальних текстів [29, с. 60]. 

Зауважимо, що інформаційну насиченість тексту можна аналізувати не тільки 

з точки зору корисності / некорисності інформації для певної категорії читача, але і 

з точки зору будови складових мовних одиниць тексту, який, здебільшого, не 

відповідає обсягу інформації, закладеної в ньому, обсягові інформації, вираженої 

вербальними засобами. Тому повне чи неповне сприйняття тексту не завжди 

пов’язане з обсягом знань користувача та ступенем його освіченості, тобто глибина 

прочитання тексту не обов’язково корелює з логічним аналізом поверхневої 

системи значень, а більше залежить від емоційної сфери людини. 

Ще однією важливою ознакою тексту є регулятивність, суть якої полягає в 

здатності “керувати” пізнавальною діяльністю читача, має нежорсткий, 

варіативний характер на рівні художнього тексту, передбачаючи рухливість, 

образну орієнтацію, асоціативну спрямованість [100, с. 186]. На думку 

Є. В. Сидорова, регулятивність тексту тісно поєднується з іншими текстовими 

характеристиками (інформативністю, структурністю, інтегративністю) і визначає 

міру та спосіб подачі естетичної інформації. Зв’язок зі структурністю проявляється 

в тому, що регулятивність охоплює всі елементи текстової структури, корелюючи 

із його загальною цільовою програмою [305, с. 104–105]. 

Регулятивність тексту пов’язується з особливими функційними якостями, а 

саме: передбачуваністю / непередбачуваністю текстового розгортання, 

варіативністю інтерпретації та образністю. Тому можна говорити про 

регулятивність як про одну із системних текстових характеристик. Н. С. Болотнова 

зауважує, що регулятивні засоби виділяються на рівні елементів тексту. За 

обсягом, структурою та значущістю вони можуть бути неприродними одиницями 

узусу, оскільки це породження конкретної текстової системи, яка відображає 

авторське світобачення, його творчий задум [48, с. 54]. 

У будь-якому тексті регулятивні засоби виділяються функційно і 

диференціюються на лінгвістичні (ритміко-звукові, лексичні, морфологічні, 
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словотвірні, синтаксичні) та екстралінгвістичні (композиційні, логічні, графічні). 

Регулятивність має переважно комплексний інтегральний характер, хоч можна 

говорити й про маркування певних регулятивних засобів одного типу. За 

характером спрямування в тексті розмежовують контактні та дистантні регулятивні 

засоби. За ступенем актуалізації в тексті та комунікативним ефектом серед типів 

регулятивних засобів є яскраві та слабкі. За здатністю актуалізувати мікроціль у 

межах текстових фрагментів чи макроціль у рамках загальної комунікативної 

стратегії тексту розрізняють регулятиви-локативи та регулятиви-концепти [48, 

с. 66]. 

Ми вважаємо цілком обґрунтованими вимоги дослідників (Н. С. Болотнова, 

В. М. Телія) виділяти ще й способи регулятивності, тобто прийоми організації 

текстових мікроструктур, які регулюють процес сприйняття на основі 

співвіднесеності із цільовою програмою тексту та специфікою каналу-зв’язку з 

адресатом. Крім того, регулятивність тексту потрібно розглядати у співвідношенні 

з модальністю, емотивністю, експресивністю, прагматичністю та іншими 

характеристиками тексту [340, с 185]. Засоби та способи регулятивності тексту, на 

нашу думку, загалом визначаються як специфікою сфери спілкування, зокрема, і 

своєрідністю творчого методу автора, традиціями літературних шкіл, 

індивідуально-авторським світобаченням та ін. На нашу думку, цю семантичну 

ознаку наукового гуманітарного тексту можна кваліфікувати як факультативну. 

Однією з важливих характеристик тексту є логічність, що передбачає такі 

текстові якості, як послідовність у викладі матеріалу, несуперечність думки, 

чіткість і достатність аргументації, співвідношення загального і особистого. На 

думку А. Н. Васильєвої, логічність думки (і відповідно мовного вираження) 

виявляється також у правильності відображення фактів (об’єктів) дійсності та їх 

зв’язків і відношень (загальне й одиничне, причина та наслідок, подібність і 

відмінність, зміст і форма та ін.) [64, с. 177]. Найчіткіше логічність думки 

експлікується в наукових, навчальних, офіційно-ділових, аналітичних, газетно-

публіцистичних текстах. Зауважимо, що в художніх текстах, на відміну від 
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наукових, поняття логічності подається автором як життєве узагальнення, а не як 

наслідок класичної логіки. 

Важливою характеристикою тексту, яка простежується у відображенні фактів 

дійсності за допомогою мовних одиниць, є точність. Як зазначає Л. М. Мурзін, 

під час розгляду цієї ознаки тексту між дослідниками виникають певні розбіжності 

у розумінні її суті, що пов’язано із характером, типом тексту [240, с. 43–45]. 

Безперечно, точність уживання слова (у повній відповідності з його значенням) є 

потрібною умовою для адекватності його сприйняття, а неточність уживання слова 

зазвичай вказує на ненормативне уживання слів, що, як зауважує Є. В. Сєргєєва, 

свідчать про недостатню культуру того, хто пише. Крім того, у текстах є фактичні 

неточності, які свідчать про відсутність розуміння загального пояснення поняття 

[303, с. 19–20]. 

Цілком орієнтованими на адресата виявляються інші характеристики тексту, 

зокрема, зрозумілість та доступність. На думку Л. М. Мурзіна, зрозумілість 

тексту – це можливість визначити зміст, а дохідливість або доступність – 

можливість подолати “перешкоди”, що виникають під час передачі інформації 

[328, с. 243–244]. Ми вважаємо, що обидві вказані характеристики безпосередньо 

пов’язані з ефективністю сприйняття тексту, адже сприймання чужої мови (тексту) 

певною мірою випереджає її рух. Якщо адресат володіє “логікою речей” і “логікою 

мовної побудови”, то йому відомі закони поєднання мовних одиниць. Сприйняття 

може бути складним за певного ряду причин: через складність чи відхилення 

думки для певного адресата, несподіваність цієї думки чи її незвичайність, 

заплутаність викладу чи вираження, незнайомі слова та ін. Неясність вираження 

може бути ненавмисною і навмисною. Перша оцінюється як недолік авторського 

текстотворення, друга – як усвідомлено вживаний прийом [240, с. 247]. 

Доступність припускає зрозумілість, але не все зрозуміле виявляється 

доступним кожному. Можна зрозуміти логічну структуру тексту, проаналізувавши 

значення повідомлення, і, водночас, не зрозуміти того змісту, що стоїть за цим 

значенням, не сприйняти підтекст, який і є його внутрішньою суттю, мотивом його 
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створення. Тому вищезазначені характеристики тексту виявляються тісно 

пов’язаними зі змістовною стороною тексту. 

Крім зазначених характеристик, важливими ознаками організації тексту також 

є подійність (основу кожного тексту становить певна подія, що розгортається в 

часі та просторі), суб’єктність (текст створюється певним суб’єктом), 

об’єктність (текст завжди має свого адресата), час (у тексті все розгортається в 

певному часі), місце (кожний текст пов’язаний з конкретним місцем). Із цими 

маркерами безпосередньо взаємодіють характеристики дискретності (кожний 

текст членований на окремі компоненти) та антропоцентричності (створення 

будь-якого тексту розпочинається із задуму та послідовної його реалізації), 

членованість (поділ тексту на частини), інтерсуб’єктивність (ступінь 

однакового розуміння змісту тексту автором і читачем), переконливість, 

істинність, вплив, апелятивність (автор апелює до почуттів і думок читача 

словом, емоційно впливаючи на них), експресивність (відтворення тексту за 

допомогою мовних засобів), інтертекстуальність (відтворення чужого мовлення 

у вигляді цитувань, переказів), інтерактивність (суб’єктно-об’єктно-суб’єктна 

взаємодія адресанта й адресата), комунікативна спрямованість та ін. 

Відзначимо, що питання, які стосуються специфіки різновидів тексту, через 

складність та багатоаспектність поняття “текст”, залишаються дискусійними. 

Типологія текстових різновидів у загальній теорії тексту все ще потребує 

спеціальної уваги дослідників. Серед нагальних завдань учених перебувають 

проблеми класифікації текстових одиниць, якості критеріїв їх диференціації, 

теоретичні засади визначення семантичних, структурних, жанрово-стилістичних, 

логічних, психологічних, функційно-смислових, прагматичних, інформаційних, 

інтерпретаційних та інших характеристик. Об’єктивно це пояснюється 

багатоаспектністю і складністю самого феномену тексту, суб’єктивно – порівняно 

невеликим періодом опрацювання проблем теорії і практики тексту, коли вони 

стали складатися у загальну теорію. 

Надаючи великого значення питанням типології тексту, учені визнають, що 

досить повну і узгоджену класифікацію текстів, які відповідали б усім науковим 
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вимогам, ще не створено. Саме через це науковці вважають, що аналіз 

лінгвотекстової теорії доцільно починати з уточнення самого поняття “тип тексту” 

і тих критеріїв, які повинні бути покладені в основу типологізації [67, с. 23; 81, 

с. 7]. 

У сучасних дослідженнях з теорії тексту термін “тип тексту” уживається як 

робочий на позначення відповідного поняття. Розбіжності у витлумаченні поняття 

“тип тексту” у різних наукових працях досить великі, оскільки відоме вузьке і 

широке розуміння цього поняття. 

На думку Н. С. Валгіної, виділити типи текстів інтуїтивним шляхом набагато 

легше, ніж підвести під їхню класифікацію теоретичну базу. Це можна пояснити 

тим, що зразки текстів цілком соціально усвідомлені: зокрема, навіть читач-

неспеціаліст розрізнить текст художній і нехудожній, текст офіційного листа й 

дружнього послання, текст повідомлення по радіо й текст реклами тощо. 

Ускладнюється завдання вироблення типології текстів тим, що не випрацювана 

загальноприйнятої термінології в теорії тексту: без чіткої диференціації дослідники 

використовують терміни “тип тексту”, “клас тексту”, “вид тексту”, “жанр тексту”, 

“тип дискурсу”, “тип мови”, “форма тексту” та ін. [57, с. 225]. 

Проблема виділення текстових різновидів набуває актуальності не тільки сама 

по собі, але й тому, що висуває тезу розрізнення мовної і комунікативної 

компетенції. Якщо мовна компетенція припускає здатність побудови й розуміння 

граматично правильних пропозицій, то комунікативна компетенція є здатністю 

розуміння й правильної побудови різних типів тексту під час обліку специфіки 

конкретної мовної ситуації [100, с. 7]. 

Дослідники зауважують, що виділити надлишкову інформацію в тексті, 

зокрема в художньому, практично неможливо, адже тоді текст втрачає іншу свою 

важливу якість – художність. Прийом згортання художньої інформації можна 

знайти у кінорекламі, книжковому огляді тощо. У науковому тексті (як технічному, 

так і гуманітарному) – це реферування, написання анотацій, тез [22, с. 60]. 

Варто відзначити, що питання надлишкової та згорнутої інформації може 

стосуватися як окремих висловлювань, так і фрагментів тексту, до яких входять ці 
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висловлювання. Тому під час аналізу тексту потрібно враховувати специфіку 

інформаційно-прагматичних настанов – граматично та логічно розгорнутих 

структур, що претендують на граничну точність переданого змісту. Такі фрази 

переважають в наукових, офіційних і навчальних текстах. Водночас, згорнуті 

структури спричиняють двозначність, невизначеність, нечіткість у вираженні 

думки, логічні зсуви. Згорнуті структури переважно використовуються у художніх 

текстах, афоризмах тощо. 

Науковці відзначають, що основними критеріями для розмежування різних 

маніфестацій текстів є інформаційні, функційні, структурно-семіотичні, 

комунікативні [57, с. 355–356]. Актуалізація одного з них стає підставою для 

відповідної класифікації. За цими вимогами кожен реальний текст повинен 

теоретично виявляти свою власну, відмінну від інших, ознаку. В той же час 

схожість чи відмінність ознак можуть комбінуватися по-різному, наприклад, 

подібності інформаційних якостей можуть різко протистояти комунікативним 

якостям і т. ін. 

Вибір критеріїв типологізації ускладнюється і тим, що один і той самий текст 

може бути віднесений до різних груп: за одним критерієм він увійде в одну групу 

текстів, за іншим – в іншу. Вибір вихідної точки відліку може змінюватися, і тому 

по-різному визначаються групи текстів у різних класифікаціях [57, с. 355–356]. 

Ідеальна типологія текстів, на думку М. А. Гвенцадзе, повинна відбивати різні 

аспекти даного об’єкта – як комунікативно-функційний, так і структурно-

семіотичний. Для цього потрібно використовувати змішаний критерій, коли 

враховується сукупність екстра- та інтратекстуальних диференціальних ознак [100, 

с. 12]. 

Однією з найвідоміших є класифікація текстів за жанрово-стилістичною 

належністю та додатковими загальними ознаками, що була запропонована 

А. І. Горшковим. Науковець виділяє разом з художніми, науковими й іншими 

текстами аналітико-узагальнювальні (теоретичні стаття, огляд, рецензія) та 

конкретизовані (опис, нарис, памфлет тощо) [109, с. 95]. 
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Ураховуючи той факт, що повідомлення може бути представлено вербально 

(словесний текст) або показово чи зображально, тобто іконічно (грец. eikon – 

зображення), дослідники виділяють такий тип тексту, як креолізований (змішаного 

типу) (Є. Є. Анісімова, Н. С. Валгіна, Ю. А. Сорокін та ін.). Відзначимо, що 

основне завдання автора такого типу тексту полягає в забезпеченні читача 

найсприятливішими умовами для розуміння тексту. Тому, з огляду на характер і 

призначення тексту, автор може варіювати своє звернення до тих чи інших засобів 

вираження. Саме поєднання вербальних і невербальних, образотворчих засобів 

передачі інформації утворює креолізований текст (тексти реклами, комікси, афіші, 

плакати), у межах якого вербальний та іконічний тексти забезпечують цілісність і 

зв’язність твору, його комунікативний ефект [17, с. 26; 57, с. 192; 330, с. 117]. 

Наголосимо також на тому, що тексти можуть бути креолізованими повністю 

або частково. У текстах з повною креолізацією виявляється значне злиття 

компонентів, де між вербальним та іконічним компонентами установлюються 

синсемантичні зв’язки: вербальний текст повністю залежить від образотворчого 

ряду, а саме зображення виступає як обов’язковий елемент тексту. Така залежність 

зазвичай спостерігається у рекламі (плакат, карикатура, оголошення тощо), а також 

у наукових і, особливо, у науково-технічних текстах [57, с. 223; 81, с. 7; 17, с. 27]. 

Щодо другої групи, то тут вербальні та іконічні компоненти вступають у 

автосемантичні зв’язки, коли вербальна частина є порівняно автономною, а 

образотворчі елементи тексту виявляються факультативними. Таке поєднання 

знаходимо переважно в газетних, науково-популярних і художніх текстах. 

Відзначимо, що в наукових текстах образотворчий ряд має інше призначення – 

пізнавальне, що є елементом тексту, без якого останній втрачає свою пізнавальну 

сутність, тобто свою текстуальність. Загалом образотворчий ряд у вигляді 

ілюстрацій, художньо-образних, декоративних, пізнавальних та вербальних 

компонентів створює єдиний образ креолізованного тексту як об’єкта вербальної та 

візуальної комунікації. Іконічний компонент тексту може бути представлений 

ілюстраціями (фотографіями, малюнками), схемами, таблицями, символічними 

зображеннями, формулами та ін. Вербальні та образотворчі компоненти 
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комунікації тісно пов’язуються із змістовним, змістовно-композиційним та 

змістовно-мовним рівнями. Перевага того чи того типу зв’язку визначається 

комунікативним завданням і функційним призначенням креолізованого тексту 

загалом [57, с. 355–357]. 

За відношеннями до форм мови та способу викладу класифікує тексти 

Н. С. Валгіна, виділяючи серед них тексти констатувального (опис, повість, 

характеристика-опис, повідомлення-повість) і аргументованого типів (визначення, 

пояснення, доказ, власне міркування, умовивід) [57, с. 255]. 

Структурно-функційні параметри класифікації інших лінгвотекстових ознак 

простежуємо у дослідженні С. Г. Ільєнка, який наголошує на виділенні 

демонстраційного, інформаційного та сентенційного типів текстів відповідно до 

темпорального критерію. В той же час демонстраційний тип пов’язується 

дослідником з показом дійсності, під час якого події, що розвиваються у 

нетривалий хронологічний період, представлені дуже деталізовано. Інформаційний 

тип пов’язаний з розповіддю про дійсність. Виклад подій, що відбуваються 

протягом декількох років чи десятиліть, може поміститися у двох-трьох 

висловлюваннях. Сентенційний тип визначається автором як сентенція щодо 

дійсності, деяке узагальнення, засноване на типових факторах та типових проявах у 

поведінці людей, як своєрідні авторські відступи. Дослідник враховує як 

функційні, так і структурні характеристики текстів, орієнтацію на інші типи 

мовлення (діалог та монолог): демонстративний тип пов’язаний, на думку 

дослідника, з орієнтацією на діалог; інформаційний та сентенційний типи 

співвідносяться з монологом [147, с. 19]. 

Відомою в науковому світі є також класифікація текстів В. Г. Адмоні, у якій 

критерієм виступає специфіка сфер спілкування та призначення текстів (їх 

функцій). Ця класифікація частково збігається із функційно-стилістичною 

типологією текстів. Дослідник диференціює сакральні (магічні, міфологемні, 

релігійні), утилітарні (наукові, виробничі, адміністративно-правові, публіцистичні, 

рекламні) та художні тексти. Науковець також виокремлює тексти засобів масової 
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інформації, які тільки частково співвідносяться із загальною типологією, оскільки 

використовують різнотипну інформацію [4, с. 224]. 

Цікавою для нас стала класифікації текстів Н. С. Болотнової, яка виділяє 

інформативні, структурні, з різними типами смислового розгортання залежно від 

місця ключової мікроструктури, інтегративні, регулятивні типи тексту та тексти із 

домінантним типом регулятивних структур. Крім цього, дослідниця диференціює 

тексти з точки зору комунікативного наміру мовця, у яких функція повідомлення 

превалює над функцією впливу, і тексти, у яких функція впливу превалює над 

функцією повідомлення. Це тексти об’єктивованого інформативного характеру 

(наукові та офіційно-ділові) та тексти суб’єктивованого інформативного характеру 

(публіцистика, повсякденно-побутові). Лінгвіст виділяє окремо тексти, де обидві 

функції є рівнозначними (окремі жанри публіцистики, насамперед інформаційні, 

окремі жанри офіційно-ділових текстів – інструкції, а також художні тексти різних 

жанрів) [48, с. 116–119]. Така класифікація текстів може допомогти будь-якому 

лінгвісту розглядати текст “під мікроскопом”, однозначно розуміти його 

призначення та правильно визначати основні ознаки та властивості тексту. 

За нашими спостереженнями, мовознавці, які займаються проблемами тексту, 

враховуючи чинники реальної комунікації, специфіку сфери спілкування і характер 

відображення дійсності, переважно поділяють тексти на художні та нехудожні. 

Якщо нехудожні тексти характеризуються установкою на однозначність 

сприйняття, то художні – на неоднозначність. Крім того, тексти за формою 

подання можуть бути усними (в основному у розмовно-побутовій сфері 

спілкування) та писемними (у сферах офіційного, спеціального та естетичного 

спілкування) [100, с. 67–68; 51, с. 20]. 

Узагальнюючи сказане, можна кваліфікувати текст як лінгвістичну категорію, 

якій притаманна низка характеристик, що виражають загальні особливості його 

системно-структурної організації та виявляються в його організованості, чіткій 

структурованості планів вираження і змісту, зокрема цілісність, зв’язність, 

логічність, точність, ясність, зрозумілість, доступність, інформативність, смислова 

завершеність, змістовність, віддільність, прагматичність, темпоральність та інші.  
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Усі вищевказані характеристики постійно перебувають у полі зору науковців, 

однак, незважаючи на цей факт, більшість із них є недостатньо опрацьованими в 

лінгвотекстовій теорії. Тому проблема характеристик тексту залишається однією з 

основних проблем лінгвістики тексту. 

Типологія текстів та особливостей, пов’язаних із текстовими різновидами нині 

залишається недостатньо дослідженою. Сьогодні найбільш послідовною та 

аргументованою виглядає типологія текстів, основою якої є теорія функційних 

стилів, що враховує комунікативно-прагматичні умови текстотворення, адже саме 

функційна стилістика максимально враховує співвідношення екстралінгвістичних 

та інтралінгвістичних факторів у різних соціокомунікативних різновидах тексту. 
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1.3. Науковий текст серед інших текстових різновидів 

Робота з науковим різновидом тексту є складною і вимагає високої 

кваліфікації дослідника, адже наукова мова витворюється упродовж століть і 

потребує постійної державницької позиції для свого функціонування. Вивченню 

цього лінгвістичного феномену приділяли увагу такі відомі вітчизняні й зарубіжні 

мовознавці, як Р. О. Будагов, А. М. Васильєва, В. В. Виноградов, Н. В. Зелінська, 

А. П. Коваль, М. М. Кожина, І. М. Колегаєва, М. П. Котюрова, Н. Ф. Непийвода, 

В. М. Русанівський, Л. В. Славгородська, І. Г. Чередниченко та ін. Переважна 

більшість згаданих науковців аналізує лексико-семантичну та функційно-

стилістичу специфіку наукового тексту. Серед найґрунтовніших досліджень 

наукового тексту і його різновидів варто виділити колективну монографію за 

загальною редакцією М. М. Кожиної та монографію про науково-технічний стиль 

сучасної української мови Н. Ф. Непийводи. В обох працях ґрунтовно досліджено 

питання теорії тексту та його різновидів. Однак залишаються нерозв’язаними 

окремі питання теорії наукового тексту, що стосуються специфіки текстових 

різновидів, їх стратифікації, структурно-семантичних та стилістичних 

характеристик. 

Відомо, що науковий виклад складається переважно з роздумів, метою яких є 

доведення істин, виявлених у результаті дослідження фактів дійсності, а його 

характерними ознаками є формально-логічний спосіб викладу матеріалу 

(знаходить своє відображення в усій системі мовних засобів), цілеспрямованість, 

прагматизм (завдяки чому емоційні мовні елементи в наукових текстах не 

відіграють особливої ролі), відсутність експресії (передбачає домінувальну форму 

оцінки – констатацію ознак, притаманних слову, яке використовується у тексті), 

ясність (уміння писати доступно та дохідливо), стислість (реалізація якої означає 

уміння уникати непотрібних повторів, надмірної деталізації). Тому кожне слово чи 

вираз у науковому тексті служать меті, яку можна сформулювати таким чином: не 

тільки якомога точніше, але й стисліше донести сутність інформації [165, с. 232–

233]. 
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Погоджуємося із твердженням українського мовознавця П. О. Селігея, який 

уважає, що наукова мова загалом, як і будь-який мовний стиль, не стоїть на місці, а 

перебуває в постійному розвитку, який, однак, не завжди буває прогресивним. У 

історії того чи іншого стилю періоди розквіту часом змінюються періодами застою, 

занепаду, кризи й навіть регресу. На думку дослідника, це пов’язано насамперед із 

позамовними чинниками, наприклад, офіційно-ділова мова подекуди переродилася 

у “канцелярит”, який поширився на розмовну та наукову мови [301, с. 24–25]. 

Як зазначає науковець, “канцелярит” у науковій мові (або науковий жаргон) 

раніше досліджували і було встановлено, що деякі специфічні властивості 

наукового стилю (загалом корисні й потрібні) у науковому жаргоні постають у 

гіпертрофованому вигляді. На думку дослідника, не всі автори відчувають розумну 

межу й мимоволі чи зумисне доводять ці специфічні властивості до крайнощів, 

абсурду. Звідси постають такі симптоми, як надмірність непотрібних термінів, 

невиправдана заміна питомих слів запозиченнями, надуживання задовгих речень, 

багатослів’я, надмірні номінативність і формалізованість, штучна ускладненість 

[301, с. 26–27]. 

Доведено, що мова і стиль наукового тексту характеризуються чіткістю 

викладу, послідовним використанням поняттєвого апарату, притаманного певній 

галузі науки. Крім цього, важливим елементом теорії текстових одиниць є 

врахування специфіки взаємодії його різнорівневих елементів, зокрема лексики, 

фразеології, синтаксису. Науковці відзначають також тісний зв’язок лінгвальних та 

екстралінгвальних факторів, досліджуючи людину, її дії у всіх можливих вимірах. 

Такий підхід створює умови для детального вивчення семантики і структури 

наукового гуманітарного тексту, що дає змогу аналізувати вербально 

репрезентовані в тексті індивідуально-особистісні, психологічні, соціальні, 

лінгвістичні властивості автора, а також експлікувати рефлексивне бачення 

“інших” і “себе в інших”, відображене в тексті [308, с. 5–6]. 

За нашими спостереженнями, визначаючи поняття “науковий текст”, різні 

дослідники по-різному установлюють взаємозалежність характеристик цього 

текстового різновиду, що пояснюється абсолютизацією структурної організації 
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тексту та граматичних засобів зв’язності, формально-структурною, жанровою, 

стилістичною різноплановістю тексту та специфікою способу його репрезентації. 

Серед відомих нам термінологічних позначень поняття “науковий текст” 

віддаємо перевагу дефініції терміна, використаного в монографії О. О. Селіванової 

“Сучасна лінгвістика”, а саме: науковий текст (від лат. textum – тканина, сплетіння, 

поєднання) – цілісна семіотична форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, 

концептуально та структурно інтегрована, що служить прагматичним 

посередником комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного універсуму 

культури. Найпомітнішим елементом структури такого тексту є його лексичний 

склад, який можна поділити на три групи: 1) слова загальної мови, тобто ті, для 

яких регістр мовлення є несуттєвим; 2) власне терміни; 3) слова загальнонаукової 

мови [300, с. 63–64]. 

На нашу думку, таке визначення найпослідовніше враховує специфіку 

структурної організації тексту та граматичних засобів його категорійних ознак, 

зокрема, зв’язності, формальної, структурної, жанрової, стилістичної 

різноплановості тексту та способів і засобів репрезентації тексту. 

Пояснюючи поняття “науковий текст”, І. В. Арнольд стверджує, що до 

наукових текстів належать ті, які містять у собі два типи інформації – основну і 

додаткову. Якщо основна інформація складається з власне предмета повідомлення і 

використовує одиниці мовлення у їх предметно-логічних значеннях, то додаткова 

інформація виражає ті складні відношення та відтінки, які автор прагне передати 

читачеві. Тому стилістична характеристика наукового тексту розглядається 

дослідницею як взаємодія наочно-логічного змісту повідомлення з інформацією 

іншого роду, тобто установлюється зв’язок і взаємодія конотативних значень слів і 

конструкцій з денотативними та їх роль взагалі, що підтверджується важливістю 

конотаційних характеристик під час визначення різновиду наукового тексту [20, 

с. 33–34]. Це підтверджує тезу, що тип інформації та характер конотації є 

важливими показниками під час визначення різновиду наукового тексту. 

Досліджуючи науковий текст, Є. П. Загданський зазначає, що такий вид тексту 

має дослідницький підхід, який реалізований у його структурі й передбачає 
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розкриття наукової ідеї у процесі, тобто показ того, як учений прийшов до 

отриманого результату [131, с. 57–58]. 

На нашу думку, таке твердження у реальній практиці наукових досліджень є 

цілком обґрунтованим, адже, відтворивши відповідні етапи пізнання нового в 

науковому тексті, автор має змогу залучити читача до свого творчого процесу, 

спрямованого на становлення власної ідеї в динамічній природі наукового тексту. 

Водночас авторська ідея не поставатиме як готова й закінчена, а буде 

зароджуватися й розвиватися у свідомості читача під час читання. 

Заслуговує на увагу також твердження І. Р. Гальперіна, який називає текст 

науковим за умови, що його адресат представлений тільки фахівцями, якщо ж він 

розрахований на широке коло будь-яких читачів, включаючи й фахівців, то 

повинен розглядатися як текст науково-популярної літератури, хоч і тут можуть 

бути свої градації. В основі такої теорії основою визначення є чинник адресата, 

тобто те, на яке коло читачів розрахований науковий текст. Урахування цього 

чинника дає змогу стверджувати належність будь-якого наукового тексту до 

вузькоспеціальних за тих умов, якщо він розрахований на невелике коло фахівців, 

або звернений до ширшого кола фахівців однієї чи цілої групи спеціальностей [97, 

с. 67–68]. 

З вищевказаного формується твердження, що текст має багатоаспектні 

авторську (з погляду автора) і перцептивну (з погляду реципієнта) структури, 

кожна з яких у певному аспекті є варіантом. До таких варіантних структур 

належать архітектонічна й семантична структури. Остання охоплює тематичну 

структуру тексту, яка, у свою чергу, теж має варіанти-структури, а саме: 

фактологічну, композиційну, логіко-поняттєву, емоційно-експресивну, 

комунікативну, інформаційну, психологічну. Семантична структура тексту 

виражається також через образні й мовно-абстрактні одиниці, що мають вигляд 

графічно-знакової структури, тобто реалізуються зокрема через стійкі сполучення 

слів, вивченню яких і присвячене наше дослідження. 

На думку М. М. Кожиної, диференційований підхід до виділення різновидів 

наукового тексту може бути вироблено шляхом створення диференціальних 
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класифікацій жанрів наукової літератури, що дасть змогу визначити основні 

структурно-стилістичні різновиди наукового тексту та його характеристики [174, 

с. 236]. Водночас треба відзначити, що віднесення тексту до певного різновиду 

лише частково залежить від жанру наукового твору, який не має чітких меж, 

указуючи на специфіку ієрархії структурно-семантичних одиниць. 

Ми вважаємо, що практично всі параметри тексту вказують на його важливі 

характеристики і можуть бути покладені в основу визначальних текстових ознак. 

Проте деякі з таких параметрів, зокрема вербальний, синтаксичний, семантичний, 

темпоральний чи тема, фокус, зв’язок, мотив, що притаманні мовленню взагалі, не 

несуть у собі дистинктивних показників тексту. Якщо ж в якості дистинктивних 

ознак об’єкта, що вивчається, визнати вищеназвані, то це веде до певного 

ототожнення понять “текст” і “мовлення”. 

М. М. Кожина вважає, що кожен різновид наукового тексту є результатом 

складної взаємодії низки стилетворчих чинників, серед яких найважливішими є 

спосіб викладу, конкретність або абстрактність змісту, стислість або розгорнутість 

викладу, рівень узагальнення, мета і завдання інтелектуальної інформації. 

Науковець виділяє в теорії лінгвістики тексту три основних способи викладу 

наукового тексту – опис, розповідь та роздум [175, с. 67]. 

Перший спосіб, опис – тлумачиться науковцем як різнобічна систематична 

характеристика предмета мови, його особливостей, ознак, складу тощо й 

пов’язується з категоріями наявності / відсутності, розташування, розподілу ознак, 

із граматичними категоріями стану предмета мови. Другий спосіб, – розповідь, – це 

інформація про події, які пов’язані з процесом дослідження (здобуття наукових 

даних, історія наукових відкриттів, пошуків, подорожей). Третій спосіб, – роздум, – 

це повідомлення у формі чіткого логічно розгорнутого доказу певного положення, 

теорії, думки, який, не повторюючи виконаних дій та не називаючи ознак, будує 

судження та висновки. Виклад такого способу – критико-полемістичний, а у його 

основі, на думку дослідниці, лежить найбільш узагальнений тип змісту, який 

знаходить відповідне вираження за допомогою підбору мовних засобів на усіх 

текстових рівнях і полягає в оцінюванні певних положень та відстоюванні своєї 



 
 

51 
 

точки зору, що безпосередньо пов’язано з категоріями оцінності та засобами їх 

вираження [181, с. 117–118]. 

Ю. М. Лотман зауважує, що, якщо семіотичний механізм засобами мовної 

семантики кодує в тексті відомості про позатекстову дійсність, то комунікативний 

механізм пов’язує структури мовної семантики з реальними умовами 

комунікативного акту. Тому, тільки внаслідок такого співвіднесення та чи та мовна 

послідовність може виступати в якості висловлювання (тексту). Дія семіотичного 

механізму зумовлює семіотичну структуру тексту, його внутрішню зв’язність, а дія 

комунікативного механізму – його осмисленість [217, с. 6]. 

Цікавими для дослідження цієї проблеми є також міркування Г. Я. Солганика, 

який наголошує, що практично не існує наукового тексту, де використовувався б 

лише один спосіб викладу інформації, адже з ходом розвитку думки текст 

змінюється, як і його композиційні частини – за абзацами або фрагментами тощо 

[328, с. 69–70]. 

Заслуговує на окрему увагу твердження Л. С. Бархударова, який уважає, що 

для наукового тексту важливе значення має не тільки спосіб викладу, а й 

конкретність чи абстрактність змісту цього викладу, адже конкретний зміст завжди 

легший для розуміння, і основна складність текстів із конкретним змістом 

зводиться до лексичних та термінологічних труднощів. Учений стверджує, що 

спосіб викладу представляє лише структурну основу, яка вступає у взаємодію з 

іншими факторами. Спостереження відомого російського лінгвіста над текстовими 

різновидами дали йому підстави зробити висновок, що конкретний зміст частіше 

поєднується з описом або оповіданням (опис процесів, методик, механізмів, 

організмів тощо), тоді як абстрактний зміст тяжіє до роздумів або полеміки. 

Найвищу складність для розуміння може мати текст з абстрактним змістом під час 

вільного його визначення. Не менш важливим стабілізувальним чинником 

науковець уважає ступінь стислості чи розгорненості тексту, адже свідома 

лаконічність чи, навпаки, обширність викладу, на його думку, впливають на вибір 

граматичних та синтаксичних засобів [33, с. 185–186]. 
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Для німецького лінгвіста Л. Хофмана одним із основних завдань наукового 

тексту є намагання автора примусити читачів мислити в заданому напрямку, що 

стає можливим за умови, якщо авторові вдасться створити в науковому тексті 

атмосферу співтворчості, залучити читача до спільних роздумів, зробити його 

співучасником дослідження, тобто головним завданням наукового тексту є 

інтелектуальна зацікавленість читача в проблематиці, про яку йдеться в тексті [392, 

с. 21–22]. Тому дослідник відзначає, що кожний автор-науковець має змогу дієвіше 

вплинути на читачів, якщо враховуватиме такі важливі психологічні процеси, як 

увага, орієнтувально-дослідницький рефлекс, домінанта, цікавість, ідентифікація, 

співдумання, антиципація, радість пізнання. Учений уважає, що всі ці чинники 

впливають на якість сприйняття тексту, успішно програмують сприйняття тексту й 

значною мірою керують мисленням читача, який не лише зрозуміє написане, 

одержуючи нову інформацію, а й перебуватиме в процесі пізнання, 

співпереживаючи з автором [392, с. 64–65]. 

Вироблення типології мовних актів та їхнього продукту – текстів, найтісніше 

пов’язана з дослідженням умов мовного контексту, або параметрів мовної ситуації. 

До останніх традиційно відносять мовні наміри мовця, очікування та інтереси 

слухача, знання і думки мовця та слухача, тобто соціальний та культурний досвід 

учасників комунікації, час і місце комунікативного акту, характер ставлення до цих 

факторів учасників, їх взаємостосунків, тобто ті параметри, які можна назвати 

зовнішнім контекстом висловлювання [36, с. 65]. Такі величини достатньо 

виокремлені та типізовані як у теорії мовних актів, так і в типології текстів. 

Дослідники намагаються детально вивчити механізм їх впливу на лінгвістичну 

тканину висловлювання, на синтаксис і семантику тексту. Нині про це є мало 

інформації, ідеться про іншого роду чинники, які так само впливають на мовні 

характеристики тексту, і які варто визначити як внутрішній контекст 

висловлювання, або власне контекст. Вони включають відношення цього 

комунікативного акту до низки інших актів, здійснених у цих чи подібних умовах, 

істинність / хибність, які відбиваються в поняттях, ставленні мовця і слухача до 

повідомлюваного [36, с. 66]. 
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Якщо для А. П. Коваль найхарактернішими характеристиками наукового 

тексту є цілеспрямованість, прагматизм, ясність, стислість, а також формально-

логічний спосіб викладу матеріалу, що знаходить своє відображення у всій системі 

мовних засобів [165, с. 228–229], то для Н. М. Разинкіної найважливішою ознакою 

наукового тексту є експресивність, яка може повʼязуватися з великою складністю й 

абстрагованістю змісту. Тому дослідниця наголошує, що під час ускладненої 

форми вираження, науковий текст утрачає цю характеристику, у той час як 

образне, яскраве, інколи просте порівняння (або інший засіб) у короткій формі, 

передаючи складну ідею, допомагає тексту її набути. Тому таке явище потрібно 

пов’язувати з певним різновидом наукового тексту, який є послідовною та чіткою 

системою мовних творів, що мають певну форму, розмір і структуру [282, с. 47]. За 

нашими спостереженнями, таке твердження особливо стосується наукового тексту 

гуманітарної сфери, що перебуває в центрі нашого дослідження. 

Проаналізувавши велику кількість наукових текстів, Х. Флак дійшов 

висновку, що важко визначити їх диференційні ознаки порівняно з художніми чи 

публіцистичними. Зокрема, термінологія, яка є важливим елементом правильного 

розуміння наукових текстів, підпорядковується, перш за все, закладеним у системі 

мови правилам словотворення, і враховує специфіку системних понять. 

Відзначимо, що синтаксичні структури ускладнюються лише частково. Крім того, 

дослідник зауважує, що усне вживання мови науки є більш диференційованим, і 

представлене варіантами від майже повного запозичення письмових зразків, 

наприклад, у лекціях, аж до різних проміжних реалізацій, зокрема у лабораторному 

жаргоні [389, с. 37]. 

Установлено, що типовими для наукового тексту є такі ознаки, як логічність, 

точність, ясність, аргументованість викладення тощо, а нормативно-риторичні 

ознаки в такому тексті пов’язані з умінням творчо удосконалювати норму, 

створювати метафори, користуватися виразними засобами вербального і 

невербального характеру, структурувати частини тексту та ін. [349, с. 67–69]. Такі 

риторичні засоби, безперечно, активізують процес розуміння у свідомості 
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реципієнта та служать для поглиблення адекватності діалогу між автором та 

читачем. 

На думку С. Л. Рубінштейна, повертаючи час від часу пам’ять читача до 

певних концептуально важливих моментів та акцентуючи на них увагу, автор 

поступово досягає глибокого та найбільш правильного розуміння реципієнтом 

складного наукового змісту цілого тексту, а відповідно й нового наукового знання, 

заради якого складався текст [294, с. 233–234]. 

У мовознавстві є також думка, що текстові різновиди, зокрема науковий, 

діловий і навчальний, повинні мати чітку і послідовну змістову специфіку. 

Неясності, що знижують зрозумілість тексту, можуть виникнути під час 

перенасичення, наприклад, у науково-популярному тексті – вузькоспеціальною 

термінологією чи під час ускладнення синтаксису, а у навчальному тексті – 

відсутністю дефініцій біля термінів. У таких випадках критерії ясності та 

доступності вимагають однозначного вживання поняттєвих номінацій і визначень, 

коли передбачається незнання їх адресатом [307, с. 117–118]. 

Варто зауважити, що навіть структурний поділ тексту на абзаци, розділи й 

підрозділи може підвищувати або знижувати ступінь його сприйняття. Наприклад, 

тексти офіційно-ділових чи інструктивних документів, які розподілені на абзаци, 

стають дуже складними і незрозумілими, якщо обсяг використовуваних у них 

пропозицій надмірно великий. Такі ускладнення виникають під час розширеного 

викладу правил, рекомендацій, інструкцій, звідки виникає потреба розчленування 

складних за обсягом синтаксичних побудов. Потрібно відзначити також, що 

критерії зрозумілості та доступності різко розмежовують тексти на художні та 

нехудожні [100, с. 10]. 

На думку А. М. Васильєвої, з точки зору логічності побудови наукові тексти 

можна поділити на дві групи: тексти з предметно-логічною структурою 

(об’єктивна логіка, логіка факту) та тексти з образно-асоціативною структурою 

(суб’єктивна або художня логіка, логіка бачення факту та його сприйняття) [64, 

с. 177]. Отже, якщо предметно-логічна структура характерна для нехудожніх 

текстів, то у художніх текстах використовуються образно-асоціативне маркування. 
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Застосування структурного підходу під час дослідження текстів наукової мови 

засвідчує, що в межах наукового стилю загалом, а також у його різновидах, модель 

тексту є сукупністю стильових маркерів, причому кожен із них має право 

розглядатися як науковий текст [174, с. 93–95]. Тому питання характеру та 

специфіки наукового тексту значною мірою можуть залежати від повноти 

матеріалу, який аналізується. 

Н. М. Разинкіна стверджує, що наукову літературу певної галузі можна 

поділити на види наукових публікацій, кожен із яких має свої розміри, форму, 

виконує певне завдання, характеризується певними лінгвотекстовими 

характеристиками. Зокрема, в авторській класифікації дослідниці наукові 

публікації формують три групи: 1) малі форми (анотації, резюме, короткі рецензії, 

тези звітів, реферати робіт, короткі енциклопедичні статті та інші короткі 

повідомлення різного роду); 2) середні форми (вузькоспеціальні, загальні 

(теоретичні), енциклопедичні, ювілейні та оглядові статті, доповіді, розгорнуті 

рецензії, окремі лекції); 3) великі форми (інструкції, довідники, визначники, 

спеціальні словники, підручники, курси лекцій, загальні зводи, монографії). Крім 

того, до публікацій невизначеного характеру дослідниця відносить мемуарну 

літературу – спогади про учених, спогади учених про себе й інших учених тощо 

[282, с. 47]. 

На нашу думку, така детальна і послідовна класифікація різновидів наукових 

текстів, є переконливим аргументом на користь окремого розгляду наукових 

текстів як елементів текстової теорії у лінгвостилістиці, адже та сама інформація 

викладається з різною мірою подробиць і забарвленості у формі тез, у звіті, статті, 

підручнику та монографії, а також у спогадах ученого, тому функційні 

характеристики, структура та стилістична організація тексту в кожному з цих 

випадків матимуть свої особливості. 

Отже, підвищена зацікавленість дослідників до вивчення різних аспектів 

наукового тексту, що спостерігається в українській і зарубіжній лінгвістиці із 

середини ХХ ст., пояснюється не тільки намаганнями по-науковому обґрунтувати й 

систематизувати лінгвостилістичні особливості цих текстів в українській мові, а й 
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бажанням пояснити механізми вербалізації наукових знань, осмислити сутність 

наукової діяльності взагалі. 

1.4. Структурно-семантичні та функційні параметри наукового 

гуманітарного тексту 

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

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

гуманітарні [355, с. 26]. 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, використовуваних 

ними, а також засадовими дослідницькими принципами. Проблема особливостей 

гуманітарного знання в сучасній науці і філософії вибудовується із розв’язання тих 

проблем, які пов’язані з відмінністю цього знання від іншого, негуманітарного, 

природничого та технічного. [161]. 

Як зазначає Л. В. Щерба, специфіка будь-якої науки залежить від двох 

найважливіших моментів: предмета науки і методів його дослідження (з 

методологічної точки зору). Причому, на думку науковця, другий момент 

зумовлений першим, оскільки на метод дослідження накладає відбиток 

своєрідність предмета. У гуманітарних науках предметом дослідження, що 

відрізняє їх від інших наук, як уважає лінгвіст, є специфічні знакові системи, що 

він умовно називає текстами, завдяки яким гуманітарне пізнання є вторинним 

відображенням дійсності. Науковець уважає, що відображення дійсності в 

гуманітарних науках опосередковано саме науковими гуманітарними текстами 

[380, с. 26–27]. 

У третьому томі академічного тлумачного Словника української мови в 20-ти 

томах слово “гуманітарний” в одному із двох значень тлумачиться як той, що 

належить до суспільних наук, що вивчають людину і її культуру [318, с. 835]. 

Узявши за основу таке потрактування поняття “гуманітарний”, ми визначаємо 

гуманітарними тексти, що стосуються суспільних наук, тобто вивчають людину в її 

соціальних сферах існування та її культуру. 
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На думку І. М. Попової, гуманітарні науки мають свої тексти, вивчення яких 

передбачає врахування тієї обставини, що текст не просто “річ”, що має фізичні 

властивості, а утворення, яке містить у собі певний смисл, що потрібно розкрити, 

тобто зрозуміти. Витлумачуючи текст, дослідник, який є суб’єктом дослідження, 

немов веде розмову з іншим суб’єктом: тим, хто цей текст створив. Розуміння ж у 

цьому випадку означає співпереживання: здатність пережити те, що переживав 

автор тексту, відчути, якими зразками й нормами поведінки він керувався, що він 

хотів передати тим людям, котрі читатимуть, бачитимуть, відчуватимуть його 

текст. Світ, який у цьому разі досліджують, – інакший, ніж світ речей [268, с. 13]. У 

своїй праці науковець приєднується до думки М. О. Розова, який також 

наголошував, що цей новий світ – світ соціальних естафет і нормативних систем 

[292, с. 43]. 

На окрему увагу заслуговує твердження Н. В. Шевцової, що гуманітарне 

дослідження деяким чином використовує зовсім протилежні способи: воно 

суб’єктивне, “упереджене” (позаяк ставлення дослідника включене до його змісту), 

індивідуалізоване (це неповторний літературний твір або витвір мистецтва) та 

“ідеографічне”; воно апелює не тільки до розуму, але й до почуттів; воно містить 

багатоманітність смислів, кожний із яких набуває своєрідності залежно від 

контексту (наприклад, різне прочитання літературного твору за різних конкретно-

історичних умов) тощо [373, с. 14]. 

Треба відзначити, що специфіці гуманітарного дослідження багато уваги 

приділяв М. М. Бахтін. Узагальнену характеристику способів гуманітарного знання 

він подає у праці “Проблема тексту в лінгвістиці, філософії та інших гуманітарних 

науках. Спроба філософського аналізу”. Учений, звертаючи увагу на діалогічність 

гуманітарного знання, зазначає, що дух (і свій, і чужий) не може бути даний як річ 

(безпосередній об’єкт природничих наук), а тільки відтворюється у знаковому 

вираженні, реалізації у текстах як для себе самого, так і для іншого. Тому для 

науковця текст є первинною реальність і вихідною точкою будь-якої гуманітарної 

дисципліни [34, с. 127–129]. 
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Важливо наголосити, що головними завданнями наукового гуманітарного 

тексту є інтелектуальна зацікавленість читача в 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. 

У дослідженнях українського граматиста А. П. Загнітка такий текст 

розглядається як репрезентант комунікативного акту загалом, а його окремі 

складники відбивають у собі деякі складники мовної ситуації, внаслідок чого 

відбувається зближення лінгвістичної прагматики та теорії такого тексту. 

Науковець стверджує, що семантичні та синтаксичні параметри мови наукового 

тексту зумовлені насамперед особливостями сфери діяльності, яка породжує 

науковий стиль мовлення, – це процес продукування виведення нового знання про 

предмет, явище, їх властивості та якості, їх зв’язки, представлені у вербальній 

формі, а також домінантними комунікативними цілеустановками учасників 

комунікативного акту, а тому синтаксис наукового висловлювання багато у чому 

спирається на відомі логічні фігури, за допомогою яких досягається доказ 

істинності / хибності того чи іншого твердження; семантика тексту наукового 

тексту тісно пов’язана з його синтаксисом і спирається на допущення граничної 

абстракції предмета мовлення [135, с. 47–48]. 

Тому, в комунікативному середовищі аналізований текст, на думку 

А. П. Загнітка, фігурує як продукт мовлення. Більше того, на шляху від автора до 

читача такий текст утрачає або набуває додаткових смислів, підтекстів, значень 

тощо, чому сприяють умови текстового комунікативного обігу, а саме: 

недосконалість графічно-знакової системи, покликаної виражати зміст тексту 

(відсутність потрібного набору знаків для фіксації, зокрема, паралінгвістичної 

інформації, носіями якої є жести, міміка тощо; архітектонічна уніфікація текстів 

одного жанру, але різних за змістом, що “уніфікує” процес сприймання та 

розуміння змісту тексту); відірваність його як графічно-знакового продукту від 

власного автора, що веде до порушення характеру комунікації, а також від 
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природної ситуації, у якій, відповідно до змісту тексту, він мав фігурувати і т. ін. 

Через ці умови авторський і читацький зміст наукового тексту не завжди є одним і 

тим ж [135, с. 48–49]. 

Для дослідження структурних характеристик наукового гуманітарного тексту 

Н. Ф. Непийвода запропонувала схему функціонування комунікативного акту, до 

якої ввела поняття “код”– організовану за певними правилами знакову систему, за 

допомогою якої адресант (автор) передає адресатові (реципієнтові) інформацію. 

Дослідниця зауважує, що такий код, представляючи науковий гуманітарний текст, 

формується свідомо – на відміну від системи мовних засобів, наприклад, у 

побутовій сфері, зазнаючи як позитивних, так і негативних впливів і результатів. У 

той же час до позитивних автор відносить високу здатність до нормування: 

відповідний характер наукового викладу дає змогу обрати і закріпити в 

практичному вживанні найоптимальніші засоби. Однак це якраз і призводить іноді 

до негативного – тоді, коли мовні засоби добираються на основі критеріїв, 

детермінованих певними суспільними обставинами, не відповідно до 

внутрішньомовних особливостей, як це сталося в українській мові [243, с. 28–29]. 

На думку Н. Ф. Непийводи, нейролінгвістичний код наукової сфери поєднує 

дві принципово відмінні знакові системи, які співіснують і взаємодіють в одному із 

семантичних просторів – науковому гуманітарному тексті. Одна з них охоплює 

змістові слова, друга – виражальні. Перша система містить інформацію, друга – її 

організовує. Перша система становить основний текст, друга – допоміжний, або 

метатекст, який формується автоматично, на рівні підсвідомості. Подібний 

розподіл між свідомим і підсвідомим відбувається під час граматичного 

оформлення думки [243, с. 42–43]. 

Щодо визначення другої системи, то, за твердженням А. Вежбицької, 

метатекст – це сукупність мовних засобів, які забезпечують оптимальне 

спілкування між автором і читачем. Одиниці метатексту пов’язують частини 

наукового гуманітарного тексту, які допомагають передати авторську оцінку 

інформації, указуючи на джерело повідомлення тощо. Уживаючи їх, автор 

заздалегідь регулює сприймання наукового гуманітарного тексту – наголошує на 
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головному, змушує читача робити паузи, щоб осмислити й підсумувати окремі 

“порції” інформації [65, с. 403–405]. 

Відзначимо, що твердження окремих науковців про “бідність” наукової мови 

частково мають певні підстави, оскільки стосуються одного з найпоширеніших 

типів змісту текстового різновиду, пов’язаного з описом експериментів, методик і 

результатів наукових досліджень. Проте деякі дослідники, серед яких 

Н. С. Болотнова, цілком аргументовано вважають, що прикладом прямо 

протилежним такому різновиду структурно-стилістичної організації наукового 

тексту є науковий гуманітарний текст з надзвичайно складним синтаксисом, який 

поєднується з елементами образності, експресивності, оцінності, що дає змогу 

стверджувати про цілу низку стилістичних прийомів [48, с. 69–70]. Для 

І. А. Синиці мова наукових гуманітарних текстів позначена підвищеною 

індивідуалізацією і є результатом використання логічних та образних методів 

узагальнення результатів пізнання [307, с. 31]. 

Одним із важливих питань теорії наукового гуманітарного тексту є виділення 

властивих йому кваліфікаційних ознак, так званих категорій, які характеризують 

його різновидом зв’язного мовлення, відображають загальні та головні ознаки, 

дають змогу пізнати й зрозуміти його онтологічні, гносеологічні та структурні 

властивості. На основі аналізу численних праць з лінгвістики тексту 

(Н. Д. Арутюнова, М. М. Бахтін, Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, Н. С. Валгіна, 

І. Р. Гальперін, С. Я. Єрмоленко, А. П. Загнітко, І. М. Колегаєва, І. М. Кочан, 

О. І. Москальська, Т. В. Радзієвська, О. О. Селіванова, І. А. Синиця, З. Я. Тураєва 

та ін.) робимо висновок, що під час виокремлення наукового гуманітарного тексту 

з інших різновидів тексту на основі формальних, контекстуальних та функційних 

параметрів можемо диференціювати такі його характеристики, як 

багатоаспектність і поліфункціональність, особистість автора, адресат, 

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

членованість, логічна організація інформації, послідовність, інформативність, 

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

структурність, гіпотетичність, персональність / інперсональність, об’єктивна та 
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суб’єктивна модальності, стильова та жанрова належність тексту. Також 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, відображення мовної картини світу; текст –змістова єдність, семантична 

зв’язність та цілісність, що актуалізуються на етапах породження висловлювання. 

Щодо багатоаспектності та поліфункціональності, то в 1-му томі 20-ти 

томного Словника української мови поняття “багатоаспектний” визначено як 

такий, що стосується багатьох сторін, особливостей кого-, чого- небудь: “той, що 

має багато точок зору, з яких розглядаються предмети, явища, поняття” [316, 

с. 306], а поняття “поліфункціональний” в 11-му томі 20-ти томного Словника 

української мови тлумачиться як той, що виконує багато функцій [323, с. 652]. 

Аналізуючи науковий гуманітарний текст, ми підтверджуємо наявність у ньому 

двох вищевказаних споріднених між собою характеристик, а також погоджуємося 

із думкою О. О. Селіванової, яка вважає, що саме ці характеристики не дають 

змогу мовознавцям чітко сформулювати визначення поняття “науковий 

гуманітарний текст”, яке б задовольнило всі теоретичні підходи. Також науковець 

уважає, що ці характеристики є однією із головних причин, яка віддаляє науковий 

гуманітарний текст від єдиної дефініції тексту [298, с. 27–29]. 

Доведено, що в основі будь-якого типу тексту, а також наукового 

гуманітарного, лежить прагматичний чинник, тобто комунікативне 

цілеспрямування. Це означає, що текст є засобом передачі інформації. Як зазначає 

О. О. Селіванова, комунікативне спрямування тексту має на меті не лише 

декодування семантики мовних знаків, але і розкриття глибинного змісту тексту, 

пресупозицій (припущень), авторських стратегій, залучення фонових знань [298, 

с. 336] та, посилаючись на рівневий розподіл комунікації за Г. Г. Почепцовим, 

урахування ситуації спілкування [270, с. 216]. Процес комунікативного 

цілеспрямування тексту найлегше представити в його простій формі: повідомлення 

та передача певної інформації, де будь-яка інформація передається за допомогою 

тієї чи іншої системи знаків. Для здійснення такого процесу потрібна наявність 



 
 

62 
 

таких складників, як особистість автора або адресант й адресат (та 

посередник) [114, с. 352]. 

Таку характеристику наукового гуманітарного тексту, як особистість автора 

або адресант, на наш погляд, найдокладніше висвітлено у працях І. А. Синиці. 

Дослідниця подає визначення поняття “особистість автора” як сукупність творчих 

(лінгвістичних) здібностей і соціопсихолінгвістичних характеристик індивіда, що 

зумовлюють створення і сприйняття мовних творів, які відображають відповідні 

риси особистості й тому мають певну когнітивну глибину, комунікативно-

прагматичну спрямованість, структурно-мовну цілісність. У той же час науковець 

зазначає, що саме автор є ініціатором, творцем і відправником важливої, на його 

думку, інформації, оскільки він також є обов’язковим учасником комунікативно-

пізнавального процесу [308, с. 12]. 

Переконливою виглядає аргументація дослідниці, що в науковому 

гуманітарному тексті особистість автора представлена системою різноманітних 

засобів, кожен з яких бере активну участь у створенні мережі різнобічних 

стосунків між учасниками наукової комунікації, а виявом коригувальних та 

креативних здібностей особистості автора у науковому гуманітарному тексті є 

емоційність та образність, які демонструють у такому різновиді тексту рівень 

естетичної та мовної свободи автора. Характерною рисою образності є семантична 

прозорість структури образу, що полегшує процес породження-сприйняття 

наукового гуманітарного тексту [308, с. 14–16]. 

Така характеристика досліджуваного різновиду тексту як адресат полягає у 

прийнятті (декодуванні) інформації. Дослідники вважають, що декодування – це 

процес отримання та інтерпретації повідомлення, пов’язаний з розшифруванням 

символів, що складають таке повідомлення [114, с. 352]. Ця характеристика, на наш 

погляд, тісно пов’язана з двома попередніми. На розвиток цієї тези І. А. Синиця 

стверджує, що передавання адресату важливої, на думку автора, пізнавальної 

інформації про зовнішній вигляд, про сутність явища чи процесу, характер 

досліджуваних літературних, історичних персонажів тощо (комунікативне  

спрямування наукового гуманітарного тексту) є основним функційним 
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призначенням засобів образності (порівняння, метафори та ін.) та емоційності, які є 

виявом індивідуального в мові, виявом коригувальних та креативних здібностей 

особистості автора в гуманітарному науковому тексті [308, с. 32]. 

Під час установлення специфіки виражальних і образотворчих характеристик 

наукового гуманітарного тексту ми погоджуємося із думкою Н. М. Разинкіної, яка 

вважає, що емоційне й експресивне забарвлення наукової мови може виникати не 

тільки в результаті особливостей сприйняття об’єкта дослідження самим автором, 

який прагне передати не лише інформативний зміст, але і враження, отримані під 

час спостереження. Сприйняття такого тексту вимагає яскравого, образного 

вислову, яке автор прагне донести до свого читача. На думку дослідниці, це 

збагачує і доповнює інформацію, робить її ефективною. Наукова мова в цей час 

виконує додаткову емотивну функцію [282, с. 47]. 

Серед важливих характеристик наукового гуманітарного тексту варто назвати 

і сферу використання, що визначено специфікою наукової гуманітарної 

діяльності, вибором парадигми гуманітарних досліджень, політико-правовими 

засадами гуманітарної діяльності, яка зазвичай нерозривно пов’язана з 

гуманітарною політикою держави, освітніми потребами, а також соціальними 

функціями автора (соціальним статусом, службовими обов’язками тощо) [35, 

с. 244–245]. 

Цілісність наукового гуманітарного тексту полягає в його логіко-смисловій 

структурі, тобто у смисловій єдності, внутрішній організованості, компонентами 

якої є проблематика, ідеї, тематика та ін. Цілісність ґрунтується на когнітивній 

діяльності автора та реципієнта та передбачає можливість формальної 

впізнаваності, інтерпретації тексту, включно з його імпліцитним смислом [35, 

с. 246]. 

Важливо під час дослідження наукового гуманітарного тексту вирізняти 

власне змістову (послідовна реалізація авторського задуму, зрозуміла адресатові 

переданням його ставлення до повідомлюваного; формування висловлювань на 

одну тему та ін.) та структурно-змістову (виявляється у функціях, стилях, жанрах 

і типах текстів, а також у єдності текстового змісту й форм його втілення; смислові 
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(семантичні та прагматичні), граматичні зв’язки всередині складних синтаксичних 

цілих та ін.) цілісність тексту [35, с. 248–249]. 

Зв’язність наукового гуманітарного тексту полягає в поєднанні його 

компонентів між собою за змістом. У той же час мовні одиниці, що виражають 

причину і наслідок (бо, зважаючи, ураховуючи); умову (завдяки тому що) і 

наслідок (так, згідно із цим, виходячи з таких умов, на цій підставі) забезпечують 

логічну зв’язність цього текстового різновиду. Теза Н. С. Валгіної про те, що 

цілісність і зв’язність відображають структурно-змістову сутність тексту, 

залишається справедливою для наукового гуманітарного тексту, оскільки 

зв’язність тексту виявляється через зовнішні показники, формальний взаємозв’язок 

складових тексту, а цілісність тексту реалізується у взаємозв’язках тематичного, 

концептуального та модального характеру [57, с. 65]. 

Уважаємо, що науковий гуманітарний текст є цілісною системою потрібних 

знаків, що описують його зовнішню сторону, а також цілей, ідей, які висвітлюють 

внутрішню змістову сторону, дають змогу читачеві визначити спрямованість і 

рівень аналізованого тексту. Саме цілісність тексту уможливлює сприймання, 

розуміння й осмислення переданої інформації. Тому науковий гуманітарний текст 

можна визначати як особливу мовну систему, що складається з логічно 

впорядкованих ідей, які несуть у собі певний зміст і спрямованість на реалізацію 

наукових гуманітарних цілей. 

Важливими під час дослідження аналізованого текстового різновиду є 

характеристики тексту, які виділяє І. Р. Гальперін, а саме: членованість, 

правильність, зручність, система розподілу матеріалу, доцільність членування 

тексту, логічна організація інформації, послідовність та інформативність. До 

найважливіших характеристик наукового гуманітарного тексту, на наш погляд, 

можна віднести членованість, логічну організацію інформації, послідовність та 

інформативність, проте не варто заперечувати важливість й інших 

характеристик, які є архітектонічними. Членованість указує на відношення між 

розділами, підрозділами, пунктами наукового гуманітарного тексту та спрямована 

як на автора, так і на процес продукування тексту, а розрізнення частин 
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аналізованого текстового різновиду відбувається за принципом логічної організації 

членування тексту на окремі елементи, кожен із яких є частиною цілого. Така 

характеристика, як логічна організація інформації, забезпечує адекватне 

формування та сприйняття наукового гуманітарного тексту читачем. 

Послідовність досягається за допомогою різноманітних засобів, які вказують на 

перехід від однієї думки до іншої (розглянемо, зупинимося на, розглянувши, 

перейдемо до), чи на логічність формулювання в процесі розвитку думки 

(насамперед, потім, тепер), або на результат чи висновок (отже, підсумуємо). 

Інформативність аналізованого тексту виявляється в здатності мовних одиниць 

виражати смислові компоненти, які допомагають читачеві зрозуміти його зміст, а 

також забезпечує організацію інформації, її передачу і кодування читачем [97, 

с. 54–58]. 

На думку Т. М. Дрідзе, інформативність відображає не абсолютну кількість 

відомостей в тексті, а лише ту смислову інформацію, яка стане надбанням 

реципієнта [84, с. 264]. У той же час інформативність уводиться в текст, фіксується 

у ньому для досягнення мети, і, на думку О. С. Кубрякової, є завжди важливою, 

тому що розрахована на певний вплив і повинна змінити поведінку реципієнта 

[127, с. 513]. 

Водночас науковці наголошують на тому, що висока інформативність 

наукового гуманітарного тексту досягається не тільки мовними засобами, але й 

через розміщення в тексті малюнків, схем, гіперпосилань, за допомогою яких 

надається додаткова інформація, що пов’язана зі змістом аналізованого тексту чи 

його частинами, словами. Тому адресат різними способами отримує велику 

кількість інформації, яка релевантна або зовсім не пов’язана з його інтересами. Це 

викликає додаткове когнітивне навантаження в процесі сприйняття наукового 

гуманітарного тексту [84, 198]. 

Науковий гуманітарний текст характеризується низкою конотаційних 

характеристик, які, з одного боку, можуть бути функційно-стилістичними (або 

стильовими), тобто виражати особливу тональність наукового стилю, а з іншого – 

можуть складатися з емоційного, експресивного та оцінювального компонентів. 
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Дослідники констатують, що в текстових різновидах характер конотації 

визначається типом інформації: 1) додатковою предметною, що пов’язана із 

сприйняттям предмета мови автором; 2) абстрактною, яка пов’язана з високим 

ступенем абстрагованості змісту; 3) оцінною, що пов’язана з оцінним ставленням 

автора. Відповідно до цього, конотації матимуть емоційний, експресивний чи 

оцінний характер [20, с. 33–34; 282, с. 47]. 

Можна стверджувати, що найважливішою стильовою ознакою наукового 

гуманітарного тексту є те, що такий вид тексту належить 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, до спотворення змісту тексту на етапі адресант-

адресат. Свідоме, цілеспрямоване відхилення від системи норм цього стилю 

здійснюється лише для досягнення більшої інформативності, емоційності, 

експресивності. Тому стилістична однорідність як характеристика наукового 

гуманітарного тексту є потрібною умовою сприйняття тексту як єдиного цілого. 

Однією з характерних ознак наукового гуманітарного тексту, на думку 

І. А. Синиці, є активне використання “чужої мови”, що позначається, наприклад, 

на контекстній семантиці займенника я, який називає суб’єкта мови, що не є 

автором [308, с. 14]. 

Будь-який текст, а науковий гуманітарний особливо, є складним, ієрархічно 

організованим цілим, який характеризується такими ознаками, як 

цілеспрямованість і прагматична мета автора, який прагне змінити погляди 

адресата на предмет дослідження або ж змінити обсяг відомої йому інформації. У 

той же час автор орієнтується на конкретний “образ читача”, уявляючи певну 

“модель адресата” як людини компетентної у певній галузі, яка володіє прийнятою 

системою знаків, щоб одразу розуміти написане і брати участь у діалозі [308, с. 3–

4]. 

Важливою системною характеристикою наукового гуманітарного тексту є 

також структурність, що передбачає взаємозв’язок та взаємозалежність 

елементів у межах цілого тексту. У науковій літературі існує думка, що 
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структурність узагальнює усі основні ознаки тексту, а упорядкованість виступає як 

синонім структурності [313, с. 103]. 

Водночас, не менш важливими характеристиками наукового гуманітарного 

тексту, які перебувають у центрі уваги науковців є гіпотетичність, 

персональність / інперсональність, об’єктивна та суб’єктивна модальності 

текстів, а також їхні субституціональні характеристики, тобто стильова і жанрова 

належність. У працях Ю. В. Ванникова, Ю. А. Васильєва, І. Р. Гальперіна, 

Г. О. Золотової, М. М. Кожиної, О. Д. Митрофанової, В. В. Одинцова та інших 

науковців було зроблено спроби створити таку модель ознак і характеристик 

тексту, за допомогою якої можна було б визначити сутність кожного текстового 

комплексного різновиду. 

Така характеристика наукового гуманітарного тексту як гіпотетичність 

заснована на наукових положеннях, висновках, що пояснюють певні явища 

дійсності на основі припущення, а також на авторських побудовах і висновках, 

звідки походить суб’єктивність наукового гуманітарного тексту, яка по-різному 

виявляється в різних жанрових формах цього типу тексту [317, с. 73]. 

Гіпотетичність передбачає використання таких текстових і синтаксичних 

засобів як проблемні питання, ланцюжки питальних речень, синтаксичні 

конструкції з підрядними умови, безособові конструкції з модальними словами зі 

значенням умовності й можливості, вставні слова й словосполучення зі значенням 

орієнтовності та ін. [333, с. 129]. Гіпотетичність властива всім типам наукових 

текстів (хоч і має певну специфіку для кожного жанру та різновиду), особливо для 

тих, які відзначаються особливою новизною (новітні галузі наук). Вона чітко 

простежується в теоретичних текстах, зокрема гуманітарних, на відміну від 

описових, адже тісно пов’язана з роздумом як функційно-смисловим типом 

мовлення [333, с. 127]. 

Персональність, услід за О. О. Селівановою, розуміємо як функційно-

семантичну категорію, інтегровану розподілом знакових одиниць у мовній системі 

та мовленні відповідно до особи мовця [300, с. 460]. Імперсональність є 

різновидом персонального значення, що є наслідком взаємодії кількох категорій і 



 
 

68 
 

має своєрідну реалізацію у тексті [337, с. 130–133]. Досліджуючи категорію 

імперсональності, І. А. Колеснікова виділяє такі рівні присутності мовця в тексті: 

1) гіперактивний (нестандартність презентації спеціальної інформації; 

суб’єктивний вибір одиниць номінації, тяжіння до оригінальності; уведення у текст 

чужостильових формальних (структурних) фрагментів, використання адаптованих 

до норм мови іншомовних запозичень); 2) нормативний, або нейтральний 

(уживання кодифікованих терміноодиниць, дотримання норм літературної мови і 

відповідних стильових параметрів, незначний ступінь імперсональності адресанта, 

використання адаптованих до норм мови іншомовних запозичень); 3) редукований, 

що наближається до нормативного (часткове знеособлення адресанта, відсутність 

чи незначна кількість емоційно забарвлених одиниць); 4) індиферентний 

(рецесивність позиції адресанта та оцінки адресата, модельованість, стандартність 

тексту, механічне перенесення у текст іншомовних професійних назв, зокрема з 

порушенням літературної норми); 5) нульовий (абсолютна чи наближена до 

абсолютної імперсональність адресанта, відсутність креативних засобів номінації) 

[184, с. 11]. 

Для наукового гуманітарного тексту властива імперсональність (анонімність) з 

нормативним, редукованим та нульовим рівнями присутності мовця у тексті, 

оскільки науковий текст, на відміну від художнього, відзначається об’єктивністю, 

чіткою аргументацією фактичного матеріалу. 

З персональністю / інперсональністю тісно пов’язана категорія об’єктивної та 

суб’єктивної модальності текстів. Аналіз наукової літератури, що стосується 

цього поняття, свідчить, що потрактування поняття “модальності” є досить 

широким. Однак переважна більшість лінгвістів схиляється до думки, що ознака 

модальності відбиває два типи логіко-граматичних зв’язків: відношення змісту 

тексту до об’єктивної дійсності та ставлення мовця до змісту тексту 

(висловлювання). Перший вид зв’язку називається “об’єктивною модальністю”, а 

другий розглядають як форма мовлення і називається “суб’єктивною модальністю” 

[159, с. 17–18]. 
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Водночас об’єктивна модальність є обов’язковою ознакою будь-якого 

висловлювання. Цей вид модальності виражає відношення повідомлюваного до 

дійсності в плані реальності та ірреальності [369, с. 215]. Суб’єктивна 

модальність – це вираження ставлення особи мовця до висловлювання 

(впевненість / невпевненість, згода / незгода, експресивна оцінка). Цю ознаку 

вважають факультативною, оскільки її семантичний об’єм ширший від 

семантичного об’єму об’єктивної модальності [270, с. 180]. 

Така характеристика наукового гуманітарного тексту як стильова 

належність тексту пов’язана з його метою, семантичною та структурною 

організацією, завданнями комунікації. Дослідники зауважують, що текст може 

бути побудований не в одному конкретному стилі, а бути результатом взаємодії 

декількох стилів. Тому доречно стверджувати про підстилі наукового 

гуманітарного тексту, які можуть виділятися, насамперед, за тематичним 

принципом (галузі гуманітарного знання), а також сферою (вища школа, середня 

школа, академічна наука, наукова публіцистика). 

Важливою текстовою характеристикою є жанрова належність тексту. 

Наукові гуманітарні тексти представлені великою різноманітністю жанрів: 

монографія (наукове дослідження, у якому висвітлюється певне питання, тема [319, 

с. 795]), дисертація (наукова робота, яку захищають на вченій раді наукової 

установи для одержання вченого ступеня [317, с. 283]), тези (наукове положення, 

що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що 

стоїть перед кимось [323, с. 56]), автореферат (реферат, або короткий виклад змісту 

наукового твору, написаний власне автором, наприклад, автореферат кандидатської 

дисертації [316, с. 14]), стаття (науковий твір невеликого розміру в збірнику, 

журналі, газеті та ін. [322, с. 670]), навчальний посібник (наукова книжка або 

наочне приладдя, карта та ін., що його використовують у процесі навчання [320, 

с. 326]), рецензія (наукова стаття, що аналізує і оцінює певний твір, спектакль, 

концерт та ін. [321, с. 521]), реферат (короткий усний або письмовий виклад 

наукової праці, результатів дослідження, змісту книги та ін. [321, с. 518]), лекція 

(записи курсу з певного навчального предмета, публічних читань, складені 
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лектором або слухачем [319, с. 474]), анотація (коротка бібліографічна довідка, 

характеристика змісту книги, статті та ін. [319, с. 48]), доповідь (прилюдне 

повідомлення на певну тему [317, с. 373]) та ін. 

Усередині кожного з жанрів можливе виділення особливих їхніх жанрових 

різновидів, таких як науково-методологічна, науково-технічна, науково-

інформаційна, концептуальна статті, стаття-повідомлення, інформативна стаття, 

оцінна та інформаційна рецензії, академічна й аналітична монографії. Усі жанри 

відрізняються варіативністю комунікативної цілеустановки, формальним і 

структурним різноманіттям, мають велику кількість реалізацій та впізнавану, 

історично сформовану структуру. 

Для комплексної характеристики  наукового гуманітарного тексту важливим є 

поняття “тема”, що визначається як екстралінгвістична одиниця, входить у ядро 

тексту і значною мірою визначає його структуру. Тема – це згорнутий зміст, який 

зіставляється із задумом [249, с. 23]. Тема тексту знаходить своє вираження у 

певних групах лексичних одиниць, ключових словах, які здійснюють основні 

номінації та об’єднуються у номінативні ланцюжки, що представлені спеціальною 

лінгвістичною та літературознавчою термінологією, відповідною 

терміносистемою, а також певним колом субститутів: займенниками деяких 

розрядів, функційними номінаціями певної синтаксичної структури [249, с. 24]. У 

комунікативному синтаксисі тему визначають як фрагмент речення, відомий 

адресатові та протиставлений ремі – новому змісту висловлювання в живому 

мовленні, під час актуального членування речення [300, с. 603]. 

Важливо зазначити, що інформація, подана в конденсованому вигляді в темі, 

різниться за своїм прагматичним призначенням, зокрема за І. Р. Гальперіним 

розрізняють а) змістово-фактуальну інформацію, б) змістово-концептуальну, 

в) змістово-підтекстову [97, с. 27]. Беззаперечно, що специфіка наукового 

гуманітарного тексту зумовлює специфіку представлення інформації різного 

прагматичного призначення, що важливо враховувати у нашій дисертаційній праці, 

оскільки одним із засобів цього представлення (вербалізації) є стійкі сполучення 

слів. 
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Отже, науковий гуманітарний текст є різновидом наукового тексту, що 

репрезентує індивідуально-особистісні, психологічні, соціальні, лінгвістичні 

характеристики мовця, відзначаючись виразною антропологічною спрямованістю і 

формуючи семантичну структуру висловлень переважно роздумами, метою яких є 

доведення істин, виявлених у результаті дослідження конкретних наукових фактів. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Поняття “текст” (від лат. textum – тканина, сплетіння, поєднання) – одне із 

фундаментальних понять теорії лінгвістики тексту, мовний, комунікативний та 

культурний феномен, який має поліфункціональну й багатопланову природу із 

можливим широким (будь-яка форма передачі інформації) та вузьким (письмова 

фіксація звукової мови) його потрактуванням. 

Основними характеристиками будь-якого тексту є зв’язність і цілісність, 

інформативність, інтегративність, змістовність, регулятивність, логічність, 

точність, зрозумілість, доступність та інші. Універсальними і потрібними для 

породження тексту є дві характеристики тексту – цілісність і зв’язність, у яких 

виявляються формальні (зовнішні) та змістові (внутрішні) ознаки текстового 

різновиду. 

Науковий гуманітарний текст – це писемний чи усний мовний масив, що 

становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних змістовими та формально-

граматичними зв’язками, спільною темою та сюжетною заданістю, який містить 

суспільну інформацію про явища чи події, що зумовлено потребою використання 

спеціальної термінології, пов’язаної з галузевими поняттями й обслуговуванням 

гуманітарних потреб суспільства. 

Основний зміст наукового гуманітарного тексту розгортається поступово в 

окремих пропозиціях, які пов’язані між собою. Такими ж логічними зв’язками 

характеризуються конкретні синтаксичні засоби, зокрема, структурними схемами, 

сполучниками, сполучними та вставними словами та ін. Композиція наукового 

гуманітарного тексту завжди відображає тему та основний зміст тексту, традиційно 

складаючись із заголовка, вступу, основної частини та висновків. Основна частина 

такого виду тексту має певні блоки, що деталізують підтеми, а кожний фрагмент 

композиції створюється певною комунікативною та змістовою завершеністю, яка 

утворюється певними лексичними, синтаксичними, інтонаційними та графічними 

засобами. 

Основними характеристиками наукового гуманітарного тексту є 

багатоаспектність і поліфункціональність, особистість автора, адресат, мета 
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повідомлення, комунікативне цілеспрямування тексту, сфера використання, 

цілісність, зв’язність, членованість, логічна організація інформації, послідовність, 

інформативність, цілеспрямованість і прагматична мета автора, використання 

“чужої мови”, структурність, гіпотетичність, персональність / інперсональність, 

об’єктивна та суб’єктивна модальності, стильова та жанрова належність тексту, а 

також семантичні характеристики, а саме: текст як ланка процесу комунікації, 

проміжний елемент між адресантом і адресатом мовлення; текст як спосіб пізнання 

дійсності, відображення мовної картини світу; текст як змістова єдність, 

семантична зв’язність та цілісність, поняття “тема” та ін. 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ У НАУКОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ 

ТЕКСТІ 

У науковій сфері спілкування залежність поняттєво-логічної форми мислення 

від стилю виявляє себе найпослідовніше у засобах мовного вираження. Для того, 

щоб адекватно висловити певне поняття і простежити його семантичну й 

функційну специфіку в мовній системі формуються засоби вираження, відповідні 

поняттєво-логічній формі мислення. Науковий текст є фіксованим результатом 

такого відбору, який може допомогти дослідити та простежити взаємозв’язки та 

взаємозумовленість наукового процесу та засобів їх вираження. 

Наукова комунікація підпорядковується основному завданню – адекватно 

донести до читача інформацію про певне явище чи предмет. Тому слова, які 

використовуються для вираження думки у науковому тексті, мають одне, зазвичай, 

провідне, предметно-логічне значення. Однією з важливих особливостей мови 

наукової літератури, пов’язаної з вираженням логічності та послідовності викладу, 

є використання неоднорідних за складом і семантикою стійких сполучень слів або 

синтаксично зв’язаних словосполучень, які виділяють за ступенем злитості 

компонентів словосполучення, разом із синтаксично вільними та фразеологічно 

зв’язаними словосполученнями [133, с. 288]. 

Потрібно відзначити, що внаслідок різного вияву генетичних, структурно-

семантичних і функційних відношень [6, с. 37], усі словосполучення української 

мови за ступенем структурно-семантичної цілісності поділяються на три групи, 

останню з яких досліджуємо у нашій праці, а саме: 1) стійкі словосполучення з 

неподільною семантичною і формально-граматичною структурою, тобто 

фразеологізми, наприклад: з легкої руки, на широку ногу, докласти рук та ін.; 

2) словосполучення з ізоморфним членуванням семантичної і синтаксичної 

структури, тобто синтаксично вільні словосполучення, наприклад: весняна повінь, 

намалювати картину, шкіряний портфель та ін.; 3) словосполучення проміжного 

типу, які за природою лексичних значень слів наближаються до синтаксично 

вільних словосполучень, а за здатністю відтворюватися у мовленні – до 
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фразеологізмів: зробити висновок, громадська думка, щира правда, перший успіх та 

ін. [7, с. 69]. 

Вивчення властивостей різних типів стійких сполучень слів, що функціонують 

в українськомовних наукових гуманітарних текстах, дає можливість не тільки 

досліджувати їх характерні особливості та закономірності використання в 

текстовому різновиді, а й сприяє глибшому пізнанню специфіки наукового стилю. 

Беручи за основу вчення академіка В. В. Виноградова про те, що кожний стиль 

характеризується специфічним для нього набором мовних засобів і прийомів їх 

уживання, основну увагу зосереджуємо на дослідженні стійких сполучень слів, які 

функціонують в українськомовному науковому гуманітарному тексті, зокрема на 

їх структурно-семантичних характеристиках. 

2.1. Стійкі сполучення слів у науковому гуманітарному тексті 

Дослідники застерігають, що аналізуючи специфіку мовних засобів у 

науковому тексті автор повинен ураховувати те, щоб вони могли підвести 

одержувача інформації до лабораторії мислення відправника, крок за кроком 

розкривали б хід його думок і в такий спосіб допомагали б на кожному етапі 

викладу інформації [347, c. 42]. 

Однією з важливих умов функціонування українськомовного наукового 

гуманітарного тексту є наявність спеціальної термінології та неоднорідних за 

структурою та семантикою стійких сполучень слів. Усе це відбувається в межах 

функційного стилю, який інтегрує, уніфікує засоби, що формують мовленнєвий 

текст, відрізняючи його від інших. Водночас, комплекс таких засобів бере участь у 

розчленуванні потоку наукової інформації на відносно завершені за змістом 

частини, що зумовлено прагматичною орієнтацією наукового тексту [99, c. 61]. 

Стійкі сполучення слів (мати право, надавати перевагу, сильна промова та 

ін.) займають проміжне місце між фразеологічними та синтаксичними одиницями, 

а тому розглядаються як особливі аналітичні номінанти, що швидко поповнюються 

у мові новими утвореннями, уважає Л. С. Паламарчук [261, с. 45–46]. На думку 

М. Ф. Алефіренка, від вільних словосполучень аналізовані мовні одиниці 
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відрізняються більшою стійкістю, а від фразеологізмів – характером лексико-

граматичної нерозкладності [7, с. 81]. 

За нашими спостереженнями, стійкі сполучення слів посідають особливе місце 

серед засобів експлікації культурологічного простору в українськомовних 

наукових гуманітарних текстах. Вони є засобом адаптації спеціальних знань до 

певного середовища і виконують ряд текстових і стилістичних функцій, а також 

уживаються відповідно до комунікативних завдань, відповідно до рівня 

компетенції носія певної мови. Як невід’ємний елемент українськомовного 

наукового гуманітарного тексту стійкі сполучення слів допомагають у реалізації 

таких його стильових рис, як узагальненість, точність та інформативність викладу. 

На потребі дослідження стійких сполучень слів наголошував 

В. В. Виноградов, який зауважував, що давно виникла потреба в такому понятті, 

яким охоплювались би сполучення слів, що створюють у зв’язному мовленні 

складніші за слово граматичні одиниці, адже поряд зі словом, а нерідко в одній і 

тій самій функції, що й окреме слово, у складі речення виступають складніші 

синтаксичні єдності [67, с. 20]. На матеріалі російської мови О. В. Кунін поділив 

стійкі словосполучення на підвиди, уключивши в корпус фразеології поряд із 

фразеологічними одиницями повністю мотивовані стійкі словосполучення або 

стійкі словосполучення нефразеологічного характеру, тим самим дав поштовх для 

вивчення їх як окремого класу, який є численним, виконує в суспільній комунікації 

важливі функції і займає рівноправне місце із фразеологічними одиницями [205, 

с. 220–224]. 

Досліджувані словесні комплекси В. В. Виноградов називав сполученнями, 

розташовуючи їх між повністю або частково мотивованими словосполученнями, 

що представляють власне фразеологічні одиниці – фразеологічними зрощеннями 

або фразеологічними єдностями та змінними або вільними словосполученнями. А 

оскільки вони характеризуються високим ступенем стійкості лексичних 

компонентів, синтаксичної структури й відтворюваністю в мові в тій самій формі, 

то він відносить їх до стійких словосполучень, у яких один компонент 
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використовується у своєму основному значенні, а інший – у значенні, для якого 

характерна обмежена сполучуваність [69, с. 140–162]. 

Проблема теоретичного обґрунтування феномену стійких сполучень слів 

досліджувалася багатьма дослідниками структури і семантики словосполучень, 

причому семантична класифікація фразеологізмів, запропонована 

В. В. Виноградовим, набувала нових модифікацій. Зокрема, Н. М. Амосова 

запропонувала контекстологічний принцип класифікації фразеологізмів, 

поділивши словосполучення на три групи: 1) одиниці постійного контексту – 

фраземи; 2) одиниці напівпостійного контексту, або фразеолоїди, іншими словами, 

стійкі словосполучення нефразеологічного характеру; 3) одиниці змінного 

контексту, до яких вона зараховує вільні, або змінні, словопоєднання [15, с. 207]. 

В. М. Телія, проаналізувавши різні підходи до обсягу та складу фразеології у 

дослідженнях учених класичного періоду та сучасності, виділяє шість класів 

сталих словосполучень, відносячи до них всі поєднання слів, для яких характерні 

три головні параметри: 1) належність до номінативного інвентаря мови; 2) ознака 

повної або часткової ідіоматичності; 3) властивість стійкості, що виявляється в 

абсолютній або відносній відтворюваності словосполучень у готовому вигляді: 

1) ідіоми, що представляють “ядро” фразеологічного складу; 2) фразеологічні 

сполучення – фразеологізми з аналітичним типом значення, які, завдяки 

особливостям своєї структури, взаємодіють з одиницями лексико-семантичної 

системи мови; 3) паремії (прислів’я і приказки), що мають одночасно пряме та 

алегоричне значення; 4) мовні штампи; 5) кліше; 6) крилаті вирази. Дослідниця 

вважає, що в сучасній лінгвістиці фразеологією є все те, що відтворюється в 

готовому вигляді, не будучи словом [341, с. 18]. 

О. В. Кунін назвав словосполучення нефразеологічного характеру 

фразеоматичними словосполученнями і виділив спеціальний розділ фразеології – 

“фразеоматику”, завданням якого стало вивчення стійких словосполучень 

нефразеологічного характеру. Головна відмінна риса фразеоматичних сполучень, 

на думку О. В. Куніна, це відсутність в них переосмисленого (переносного, 
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фразеологічного) значення, що є характерним для фразеологічних одиниць [205, 

с. 224–225]. 

Деякі лінгвісти включають до групи стійких словосполучень 

нефразеологічного характеру так звані “квазістійкі поєднання”, тобто “змінні 

словосполучення”, що характеризуються високою повторюваністю в мові, 

стереотипністю та відтворюваністю [219, с. 19]. Такий погляд на проблему дає 

змогу дослідникам актуалізувати розрізнення стійких словосполучень 

нефразеологічного характеру та фразеоматичних поєднань, група яких менша, ніж 

група стійких словосполучень нефразеологічного характеру. 

Д. М. Шмельов для визначення таких мовних одиниць уводить термін 

“фразеосхема”, зазначаючи, що такі одиниці, не маючи жодних фразеологічних 

компонентів, не відрізняючись за своїм формальним наповненням від вільних 

словосполучень, є синтаксично зв’язаними конструкціями, які мають свої 

спеціалізовані значення, що спираються на визначену модель конструкції. 

Науковець наголошує на тому, що лише об’єктивне існування в мові схем 

конструкцій разом зі словами як одиницями номінації робить можливим лінійне 

об’єднання останніх в конкретне висловлення у процесі мовлення [374, с. 157]. 

Особливий характер моделей побудови стійких сполучень слів відзначали й 

інші дослідники (О. І. Москальська, М. М. Прокопович, Н. Ю. Шведова та ін.). Усі 

вони наголошують на тому, що внаслідок утворення таких сполучень слів на базі 

специфічних моделей, вони не піддаються звичайному синтаксичному членуванню, 

що сприяє перетворенню їх у “своєрідне слово” або еквівалент слова – 

“синтаксичне слово” [237, 238, 273, 274, 372]. 

Проте більшість сучасних дослідників розуміють стійкі сполучення слів як 

синтаксичні конструкції, в основі побудови яких лежать стійкі структурні схеми, 

що відтворюються в готовому вигляді, а стійкими їх уважають лише в плані 

граматичної організації, тобто ці сполучення є такими, які вільно наповнюються 

лексичним матеріалом [256, 327]. Складники таких сполучень об’єднуються в 

єдину синтаксичну структуру, значення якої не випливає з суми значень її 

складників, а закріплюється за всією структурною схемою [32, с. 154]. 
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Різні підходи до визначення спеціалізованих синтаксичних одиниць, які не є 

фразеологізмами, дають змогу науковцям уживати різні терміни: стійкі 

словосполучення (С. Є. Крючков, В. В. Розанова), стійкі словосполучення з 

граматичною спрямованістю (О. І. Москальська, Н. І. Філічева), стійкі нерозкладні 

сполучення часткового та повного слів (М. М. Гухман), застиглі конструкції 

(Н. Ю. Шведова), синтаксично зв’язані словосполучення (А. Я. Опришко, 

Є. М. Смольянінова), синтаксично нерозкладні словосполучення (В. О. Горпинич, 

О. К. Кочинева, М. В. Павлович, Ю. В. Фоменко), нерозкладне синтаксичне ціле 

(Т. П. Ломтєв), цілісні словосполучення (В. В. Бабайцева, А. П. Загнітко, 

Г. О. Козачук), синтаксичні фразеологізми (Н. А. Янко-Триницька), синтаксичне 

слово (М. М. Прокопович), фразеосхеми (Д. М. Шмельов), фразеологічні 

сполучення (В. В. Виноградов), аналітичні конструкції (P. P. Асфандияров), 

рестриктиви (С. Г. Гаврин), традиційні поєднання (О. І. Смирницький), 

фразеолоїди (Н. М. Амосова), фразеоматичні поєднання (О. В. Кунін) та ін. Така 

численність визначень на позначення одного й того самого поняття вказує на 

складність явища та свідчить про недостатнє його дослідження. 

На наш погляд, такі одиниці повинні мати термін “стійке сполучення слів”, 

оскільки він є одним з найуживаніших у сучасному українському мовознавстві на 

позначення аналізованих синтаксичних одиниць і відображає специфіку поєднання 

семантичного та граматичного в нерозкладному словосполученні. 

Стійке сполучення слів майже еквівалентне слову, адже, будучи засобом 

номінації та вираження понять, одночасно має синтаксичне оформлення, тобто 

виступає будівельним матеріалом для речення, у складі якого виконує певну 

комунікативну функцію. Як зауважує О. С. Ахманова, досить суттєвою 

особливістю цих одиниць є те, що, на відміну від власне ідіом, вони є основною 

тканиною мови, без них також неможливо обійтися, як без слів [27, c. 453–455]. 

Незважаючи на певну подібність до слова, стійке сполучення слів істотно 

відрізняється від нього, адже є поєднанням граматично організованих компонентів, 

тобто нарізно оформленою одиницею, яка має широкі виражальні можливості, 

порівняно зі словотвірною моделлю: у стійкому сполученні слів значення окремих 
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компонентів поширюється й уточнюється семантично та граматично зв’язаними з 

ними членами. Крім того, значеннєвий план цієї одиниці є не простим переліком 

лексичних значень складників, а наслідком узагальненого об’єднання номінацій 

окремих слів в одну, хоч лексично та членну номінацію [352, с. 36]. 

Як зазначає М. В. Балко, головною ознакою стійких сполучень слів є те, що 

вони виконують у реченні функцію одного члена речення, тобто це об’єднання 

слів, яке має одне значення, і виражає одне поняття, внаслідок чого має стабільну, 

фіксовану сполучуваність [32, с. 340]. Наприклад, у реченні: Громадська думка 

впливала на людей ранньомодерного суспільства, адже від неї залежало 

нормальне, безконфліктне життя людини в соціумі [Петренко, с. 118] 

словосполучення громадська думка сприймається як єдине ціле, а видалення 

атрибутивного компонента такого сполучення слів позбавляє всю реченнєву 

конструкцію відповідного змісту. Тому на синтаксичному рівні звичайне 

іменниково-прикметникове словосполучення перетворюється на неподільний 

компонент речення. Заміна одного слова іншим у такому словосполученні руйнує 

цілісність значення усієї сполуки, яка є специфічною одиницею, що за формою та 

значенням знаходиться у точці перетину лексичної та синтаксичної сфер. 

Аналіз наукової літератури із цього питання засвідчує, що властивості стійких 

сполучень слів розглядалися переважно на матеріалі текстів художньої та 

публіцистичної літератури [55]. Досліджень, виконаних на матеріалі наукового 

стилю, не так багато, хоча лінгвісти намагаються розглянути цю проблему 

багатоаспектно, зіставляючи аналізовані одиниці з іншими одиницями стильових 

різновидів [79, 263]. 

За твердженнями О. Г. Бєляєвської, В. Л. Дашевської, Л. О. Уралової, 

синтаксичні та семантичні особливості стійких сполучень слів може визначати 

дієслівний компонент [41, 118, 353]. Що стосується іменного компонента стійких 

сполучень слів, то В. Н. Калімуліна вважає, що цей компонент повністю зберігає 

здатність до автономії. Це дає підставу вважати його номінативним ядром 

словосполучення. Незважаючи на це твердження, не можна недооцінювати 

важливу роль дієслівного компонента, адже саме він у відповідних сполученнях 
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слів визначає категорійну належність всього комплексу, на підставі чого його 

прийнято вважати фразоутворювальним, адже саме за його допомогою стійке 

сполучення слів може вводитися в контекст. Тому дієслівний компонент також 

можна кваліфікувати як структурно-семантичний центр таких словосполучень 

[155, с. 189]. 

У текстових різновидах стійкі сполучення слів, зокрема іменного типу, 

характеризуються семантичною єдністю і граматичною організацією, яка визначає 

форму підпорядкованого слова, порядок лексичної сполучуваності. Такі стійкі 

сполучення слів побудовані за певним граматичним зв’язком і виступають 

номінантами відповідних понять [7, с. 81]. Пор. у реченнях: Після того, як 

Полтава здобула губернський статус, місцеве жіноцтво стало ще впливовішою 

суспільною силою. Це виразно підтверджує життєвий шлях нашої землячки, 

представниці відомого роду Скоропадських [Петренко, с. 4]; Конфлікти 

призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського порядку [Перегуда, 

с. 101] та ін. У наведених стійких сполученнях слів життєвий шлях, соціальна 

рівновага, громадський порядок підпорядковане слово позначає найбільш істотні 

риси сигніфіката. Такими компонентами в аналізованих стійких сполученнях слів 

виступають життєвий, соціальний, громадський. Підпорядкований компонент, 

актуалізуючи певні ознаки родового поняття, вираженого стрижневим членом, стає 

семантичним центром стійкого сполучення слів. Семантичні зміщення в смисловій 

структурі стійких сполучень слів слугують тією основою, на якій розвивається їхня 

лексико-граматична нерозкладність [7, с. 81–82]. 

Стійкі сполучення слів дієслівного типу також відрізняються від вільних 

словосполучень значно вищим ступенем зрощення компонентів та семантичною 

неподільністю, яка виявляється у стабільності граматичної моделі, її лексичному 

наповненні та відтворюваності. У той же час відтворюваність стійких сполучень 

слів передбачає існування та закріпленість у пам’яті комунікантів нормативних 

конструкцій у цілісному вигляді, а також знаходить вияв у жорсткій відповідності 

мовної одиниці типовій ситуації наукової сфери спілкування. Наприклад, у 

реченнях: Однак за короткий час свого існування вони (громади) зробили значний 
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внесок у розвиток філософії української ідеї [Киричок, с. 198]; Англійські вчені 

дійшли висновку, що при клонуванні все одно зустрічаються відхилення [Перегуда, 

с. 37]; Щоб перейти до втілення у життя цієї розумної, поміркованої програми, 

необхідно було спочатку прийти до влади [Павленко, с. 118] та ін. Стійкі 

сполучення слів типу зробити внесок, дійти висновку, прийти до влади покликані 

позначати однотипні повторювані операції, рішення та дії. 

Наголосимо, що стійкі сполучення слів у текстових різновидах виражають 

поняття нерозчленовано, тому мають стабільну, фіксовану сполучуваність. А їхня 

лексико-граматична нерозкладність полягає в тому, що сполучуваність між 

компонентами детермінується не референтною віднесеністю, а їх смисловою 

значимістю в семантичній системі мови [7, с. 81–82]. Академік В. В. Виноградов 

писав про таку сполучуваність: “Значна частина слів і значень слів обмежена у 

своїх зв’язках внутрішніми семантичними відношеннями самої мовної системи. Ці 

лексичні значення можуть виявлятися лише у зв’язку із суворо обмеженим колом 

понять та їх словесних позначень. У той же час для такого обмеження ніби й немає 

підстав у логічній і речовій природі самих позначуваних предметів, дій, явищ. Ці 

обмеження створюються притаманними для цієї мови законами зв’язку словесних 

значень” [69, с. 134]. 

Зауважимо, що стійкість та відтворюваність є конститутивними рисами 

фразеологічних одиниць, проте серед мовознавців ще й досі не існує єдиного 

погляду на те, чи усі сполучення слів із цими ознаками потрібно зараховувати до 

фразеологічної системи мови, чи серед стійких відтворюваних словесних 

комплексів існують одиниці, які характеризуються стійкістю та відтворюваністю й 

водночас не можуть кваліфікуватися як фразеологізми. 

Особливо слід звернути увагу на поняття “стійкість”. Ця властивість 

визнається більшістю дослідників однією з важливих категорійних ознак стійких 

сполучень слів [15, 85, 101, 205]. У науковій літературі стійкість як лінгвістична 

категорія не має однозначного потрактування. Зокрема, на розмежування стійких 

сполучень слів і фразеологічних одиниць спрямована теорія стійкості 

В. Л. Архангельського, який розглядає це поняття в мовній системі як обмеження у 
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виборі змінних порівняно зі свободою вибору змінних у вільних словосполученнях 

[26, с. 54–55]. Інші науковці визначають стійкість як ступінь ідіоматичності 

словосполучення, як міру його семантичної згуртованості та нерозкладності 

компонентів [24]. 

Поняття стійкості лежить також в основі фразеологічної класифікації 

О. В. Куніна, який визначає стійкість як комплексне явище, що охоплює стійкість 

уживання; стійкість на структурно-семантичному рівні (характеризується 

відсутністю структурно-семантичної моделі утворення фразеологічної одиниці); 

стійкість повного або часткового переосмислення; стійкість лексичного складу 

(передбачає зміну компонентів фразеологізму лише в межах фразеологічної 

варіантності); морфологічну стійкість (виражається у наявності компонентів з 

нульовою або неповною парадигмою); синтаксичну стійкість (пов’язана зі 

стабільністю порядку слів фразеологічної одиниці, зміна якого можлива лише в 

межах варіантності, структурної синонімії та оказіональних утворень) [205, с. 135–

140]. 

Окремо варто зупинитися на точці зору В. Гака, який стверджує, що стійкими 

можуть бути і вільні словосполучення, якщо вони позначають явища зрозумілі та 

звичайні для певного мовного колективу. Наприклад: пити воду, ходити пішки, 

летіти літаком та ін. Водночас, стійкість такого типу словосполучень, на думку 

автора, зумовлюється частотністю ситуацій, які позначаються певною комбінацією 

слів, а мовні фактори впливають на стійкість цих сполучень лише таким чином, що 

вона залежить від внутрішніх відношень одиниць у мовній системі, які 

визначаються закономірностями сполучуваності слів у мові [91, с. 85–90]. Це 

потрактування фактично підтверджує тезу В. В. Виноградова про те, що 

сполучуваність усередині комплексу та стійкість таких словосполучень зумовлена 

логічною або реченнєвою природою самих позначуваних предметів, дій, явищ [69, 

с. 134]. 

Із поняттям стійкості досліджуваних сполучень слів тісно пов’язане поняття 

відтворюваності, яку деякі дослідники визначають як певну інваріантну 

властивість сполучень слів, що має дотекстове буття і, завдяки цьому, дає змогу 
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вважати відтворювані сполучення слів одиницями мови, а не мовлення [51]. Саме 

тому стійкі сполучення слів потрібно розглядати у мовній системі як наперед дані 

та закріплені практикою спілкування мовні засоби, відомі та зрозумілі 

комунікантам у готовому цілісному вигляді [46, с. 34]. 

Досліджуючи стійкі сполучення слів, С. Г. Гаврін виділяє такі основні ознаки 

загальновживаних сполучень слів, які спонукають носія мови до фіксованого 

засвоєння цих сполучень та зберігання їх у пам’яті: виразність (властивість за 

значенням виразний, тобто такий, який є чітким, розбірливим, легко зрозумілим 

[316, с. 467]), еліптичність (властивість за значенням еліптичний, тобто такий, що 

передає інформацію про опусканням якого-небудь члена речення, що може бути 

визначений із контексту [317, с. 474]), термінологічність (властивість за значенням 

термінологічний, тобто такий, що передає інформацію про чітко окреслене 

спеціальне поняття певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя 

тощо [323, с. 88]), афористичність (властивість за значенням афористичний, тобто 

такий, який має риси, ознаки афоризму – узагальненої думки, яка стисло виражена 

у дуже виразній формі [316, с. 73]), контекстологічність (властивість за значенням 

контекстологічний, тобто такий, що закінчений за змістом, що дає змогу 

установити значення [319, с. 268]), ідіоматичність (властивість за значенням 

ідіоматичний, тобто такий, що виражає тільки одне поняття [319, с. 12]) [85, с. 127–

129]. 

Для нашого дослідження методологічно цікавими були результати, отримані 

Л. О. Ураловою, яка запропонувала критерії для визначення статусу стійких 

сполучень слів, розташованих нижче мінімального порогу стійкості, що 

встановлені для власне фразеологічних одиниць. Критерії, розроблені автором, 

указують на комплексний характер стійкості аналізованих мовних одиниць і 

вможливлюють їх ідентифікацію. Семантичні характеристики стійких сполучень 

слів сприяють тому, що за ними закріплюються також особливі функційні 

характеристики, які зумовлюють стійкість, а саме, термінологічність і клішування. 

Термінологічність, за твердженням дослідниці, виявляється в здатності 

поєднання виражати спеціальне поняття, пов’язане з його закріпленням у 
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термінологічній матриці або утворенням за термінологічно маркованою моделлю. 

Процес утворення кліше ґрунтований на тому, що стійке сполучення слів у тексті 

виконує функцію передачі повідомлення в формі, зручній для комунікації. Тому 

виділені фактори в дослідженні поділяються лінгвісткою на основні, супутні та 

підтримувальні [353, с. 11–15]. 

Треба відзначити, що природа стійких сполучень слів є складною і 

неоднорідною, що значно ускладнює проведення чіткої межі між звичайним 

словосполученням та стійким сполученням слів. Пор., наприклад, стійкі 

сполучення слів у реченнях: При аналізі загального стану організації слід мати на 

увазі два види рівноваги: статичну і динамічну [Требін, с. 76–77]; Якщо не брати 

до уваги той факт, що світ насправді не є вже таким ідеальним [Балух, с. 215]; 

Однак більшість пропонованих робіт в цьому напрямі мають теоретичний 

характер і ще в недостатній мірі використовуються на практиці [Смульсон, 

с. 179]; Під час розгляду педагогічних принципів організації позакласної роботи ми 

запропонували студентам самостійно зробити узагальнення [Базильчук, с. 119]; 

Науковий доробок допомагає розкрити взаємозв’язок навчання й розвитку 

[Демченко, с. 24] та ін. Стійкі сполучення слів мати на увазі (вважати), брати до 

уваги (враховувати), використовувати на практиці (практикувати), зробити 

узагальнення (узагальнити), розкрити взаємозв’язок (взаємопов’язувати) тощо. 

Багато дослідників виділяють ще одну властивість стійких сполучень слів 

таку, як сполучуваність [75, 85, 205, 360]. У цьому зв’язку важливо підкреслити 

властивість цих утворень як непереосмислення значення і можливість 

моделювання за обмеженою структурно-семантичною моделлю. Сполучуваність 

підтримується типовим значенням змінних членів і все поєднання розпадається на 

константну та змінну частину, де склад змінних членів обмежений типовим 

значенням. У працях Л. І. Чернишової також висловлено думку про деяку узуальну 

обмеженість значення одного з компонентів стійких сполучень слів [360, 361]. 

Зазначимо, що в сучасному мовознавстві все більше уваги приділяється 

проблемі структурної та семантичної сполучуваності слів, що зумовлюється 

граматичним і лексичним ладом мови. В українській мові саме завдяки 
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граматичним законам можуть утворюватися сполучення типу: будувати дім, 

блакитне небо, гарно говорити та ін. Проте навіть граматично правильно 

оформлені сполучення слів не завжди можна кваліфікувати як словосполучення. 

Пор., наприклад, поєднання лексем: випити чашку, червоне чорнило, ясна ніч та ін. 

Установлено, що сполучуваність слів залежить не лише від граматичних 

законів мови, а зумовлена ще й семантичними, логічними та поняттєвими 

чинниками, тобто навіть так звані вільні словосполучення фокусують у собі стійкі 

відношення позамовної дійсності, а сумісність значень їхніх компонентів 

передбачає спроможність слів узгоджуватися семантично. Нагадаємо, що основний 

закон семантичної сполучуваності слів зводиться до того, що два слова можуть 

утворити потенційне сполучення, якщо вони, крім специфічних розрізнювальних 

сем мають одну спільну сему [89, с. 367]. Тому, якщо врахувати мовні (граматичну 

модель, лексичну сполучуваність слів) та позамовні фактори, які обмежують 

сполучуваність слів (соціолінгвістичну та концептуальну зумовленість 

словосполучення), то поняття вільного словосполучення потребує додаткової 

аргументації. Саме тому основним критерієм розмежування вільних та стійких 

сполучень слів стає поняття стійкості. 

У працях О. Д. Райхштейна основною характеристикою стійких сполучень 

слів обґрунтовано нерегулярність мовної організації досліджуваних мовних 

одиниць. З одного боку, зазначає автор, нерегулярність зумовлена певними 

факторами, а з іншого – має певні наслідки. Ці фактори і наслідки разом із 

нерегулярною мовною організацією (стійкістю та ідіоматічністю) складають 

ієрархічну систему ознак стійких сполучень слів. Автор указує також на те, що 

нерегулярність мовної організації стійких комплексів має важливе значення, а 

саме: обов’язкова відтворюваність стійких сполучень слів у мові в готовому 

вигляді, оскільки ймовірність заново побудувати їх за правилами зі складових 

компонентів надзвичайно мала [286, c. 78]. Тут потрібно згадати інші точки зору, 

що дотримуються, зокрема, Л. І. Ройзензон і М. М. Шанський, які вважають 

відтворюваність основною ознакою стійких сполучень слів, що зумовлює усі інші 

характеристики таких мовних одиниць [289, 370]. 
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Під час визначення специфіки стійких сполучень слів потрібно також 

звернути увагу на поняття семантичного ускладнення або комплікативності 

структури. Для нас вагомим аргументом важливості комплікативності є теорія 

семантико-функційного ускладнення стійких сполучень слів, обґрунтована 

С. Г. Гавріним, який визначає такі основні завдання дослідника: 1) наділити стійкі 

сполучення слів експресивно-образними характеристиками; 2) лаконізувати стійкі 

сполучення слів за допомогою усічення деяких компонентів; 3) конденсувати та 

систематизувати результати пізнавальної діяльності людини [86, c. 28]. Подальший 

розвиток теорія комплікативності знайшла у дослідженнях О. М. Каплуненка, 

Л. О. Уралової, Ю. С. Чоботарьова [157, 353, 356]. Детальніше зупинимося на 

положеннях, що мають безпосереднє відношення до проблематики нашого 

дослідження. 

Розглядаючи характеристики комплікативності, уважаємо, що перше завдання 

стосується лише фразеологічних одиниць: щодо стійких сполучень слів воно може 

бути визначене як діаметрально протилежне, бо полягає в тому, щоб гранично 

стандартизувати стійкі сполучення слів. Друге завдання може стосуватися як до 

фразеологічних одиниць, так і до стійких сполучень слів. Що стосується третього 

завдання, то в нашому випадку воно визначається матеріалом дослідження, який 

виявляє свою специфіку в українськомовних наукових гуманітарних текстах. Тому 

комплікативність можна розглядати як властивість, що притаманна як 

фразеологічним одиницям, так і стійким сполученням слів. 

Однією з визначальних розрізнювальних ознак стійких сполучень слів, 

уживаних 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, розв’язання питання та ін.). Стійкі сполучення слів, як і фразеологічні 

одиниці, мають цілісне значення. Але, якщо фразеологічна семантика 

немотивована значенням кожного з компонентів сполучення і становить 

десемантизоване та переосмислене з’єднання лексичних частин [69, с. 147] (пуд 

солі з’їсти, гребти гроші лопатою, горобцям дулі давати), то значення стійкого 
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сполучення слів повністю мотивоване семантикою складників, причому у них 

виділяється семантично стрижневе слово, яке несе основне номінативне 

навантаження, а також семантично залежні компоненти, що позначають родові 

поняття або виконують додаткову семантичну функцію, наприклад: посилення 

уваги, розкриття аспектів, реконструкція фактів, встановлення закономірностей, 

дати можливість, звернути увагу та ін. Пор. у реченнях: Посилення уваги до 

технологізації в освітянському просторі спонукає до впровадження у професійну 

парадигму майбутнього вчителя таких педагогічних технологій, основою яких є 

системно-діяльнісний підхід, особистісно-розвивальне навчання [Семеног, с. 19]; 

Другий розділ “Релігійні мотиви зрілого і пізнього Середньовіччя” присвячений 

розкриттю основних феноменологічних аспектів християнського паломництва до 

Святої Землі в епоху Середньовіччя [Балух, с. 8]; Дослідження чітко поділяється 

на дві частини: реконструкцію фактів і встановлення закономірностей [Артюх, 

с. 52]; Рада першої недільної школи запропонувала в класах зачитати одну з байок 

І. Крилова, потім схожі на неї байки Є. Гребінки і дати можливість учням 

визначитися, якою мовою із двох рекомендованих вони хочуть навчатися 

[Петренко, с. 78]; Слід особливу увагу звернути на те, що новизна дистанційного 

навчання сама по собі збуджує інтерес до нового у навчанні [Смульсон, с. 13] та ін. 

Важливим моментом теорії стійких сполучень слів є фіксована послідовність і 

сполучуваність компонентів; заміна одного слова іншим, відмінним за значенням, 

спричиняє появу конструкцій із новим семантичним наповненням (генеральний 

секретар – перший секретар – учений секретар, довести до відома – взяти до 

відома), або до втрати номінативного значення сполуки і неможливості її вживання 

у всіх стилях мови (високі гості – незвані гості, нести відповідальність – нести 

нісенітницю). Лексичний склад фразеологічної сполуки може допускати елементи 

змінного плану, варіанти, які посилюють експресивні якості одиниці, не змінюючи 

загального фразеологічного значення (наговорити / намолоти сім кіп / мішків 

гречаної вовни, уболівати душею / серцем, пускати бісики  очима /оком). Науковці 

стверджують, що фразеологічні одиниці мають більш живий зв’язок із мовленням, 

і тому їм властива специфічна трансформація – видозміна фразеологічних одиниць 
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з певною стилістичною настановою на відміну від стійких сполучень слів [267, 

с. 127]. 

За нашими спостереженнями, зміна граматичної форми компонентів стійкого 

сполучення слів призводить до втрати лаконічності та інформаційної точності. 

Пор. у реченнях: У ставленні до інших людина проявляє “піклування”, яке може 

полягати у позбавленні іншого від турбот та у допомозі ближньому завоювати 

свободу і взяти відповідальність за своє майбутнє [Киричок, с. 161] та Освіта 

проникає у всі клітини соціального організму, бере на себе відповідальність у 

вихованні молоді, розвитку людини, у підготовці кваліфікованих кадрів для всіх 

сфер життєдіяльності суспільства [Требін, с. 125]; Сократ навпаки, 

зосередившись на людині, не приділяв уваги світу навколо людини [Киричок, с. 49] 

та Значну увагу приділено визначенню когнітивних засад і психологічних механізмів 

взаєморозуміння [Казміренко, с. 9]. Стійкі сполучення слів: взяти відповідальність 

– брати відповідальність, приділяти увагу – приділено увагу. 

Водночас помилкову трансформацію відтворюваних одиниць фіксуємо у 

деяких носіїв української мови, які не відзначаються високим рівнем грамотності, 

наприклад: відігравати значення (від відігравати роль і мати значення), 

потерпіти поразку (калька з російської мови “потерпеть поражение” замість 

зазнати поразки), підводити підсумки (калька з російської мови “подводить 

итоги” замість українського відповідника підбивати підсумки) та ін. 

Деякі дослідники також акцентують свою увагу ще на вагомих диференційних 

ознаках стійких сполучень слів, а саме: збереженні кожним із компонентів 

сполучення свого лексичного значення, широкій сполучуваності в межах груп 

лексично сумісних слів, неможливості членування на реченнєвому рівні, розподілу 

функційно-значеннєвої ваги між компонентами сполучення слів, тобто 

незвичайному лексико-граматичному порушенні у відношеннях між 

компонентами – один компонент стійкого сполучення слів є носієм граматичного 

значення мовної одиниці, а інший є носієм лексичного значення [257, 327]. 

Ще одну важливу властивість стійких сполучень слів – детермінованість, 

додає до вищезазначених диференційних ознак М. В. Балко, наголошуючи на 
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важливості цієї ознаки, адже саме через контекст пізнається їхня специфіка [32, 

с. 156]. 

Протягом кількох десятиліть у мовознавчих дослідженнях розглядається 

питання типології стійких сполучень слів, хоч єдиного підходу до вирішення його 

досі немає. У східнослов’янській лінгвістиці відомі факти виділення від трьох до 

п’ятнадцяти типів цих синтаксичних одиниць (пор. праці В. В. Бабайцевої, 

І. К. Блюміної, В. О. Горпинича, А. П. Загнітка, Ю. В. Фоменка). Із сучасних 

досліджень привертає увагу наукова праця М. В. Балко, яка розподіляє всі стійкі 

сполучення слів на дві групи: перша – конструкції, які зберігають ознаку 

зв’язаності як у контексті, так і поза ним, і друга – побудови, синтаксична 

зв’язаність яких детермінована їхніми функційно-семантичними особливостями та 

простежується лише в реченнєвій структурі [32, с. 26–27]. 

В українському та зарубіжному мовознавстві переважають класифікації 

стійких сполучень слів за граматичним принципом. Зокрема, морфологічний підхід 

до аналізу таких сполучень ґрунтується на співвіднесеності стійких одиниць із 

певними частинами мови та передбачає визначення лексико-граматичної природи 

стрижневого слова. О. І. Молотков виділяє за цим принципом такі лексико-

граматичні розряди стійких одиниць: іменні, дієслівні, ад’єктивні, адвербіальні та 

вигукові [234, с. 126–128]. І. Р. Вихованець, відповідно до частиномовних розрядів, 

розглядає такі класи сполучень слів: іменникові, дієслівні, прислівникові, 

інфінітивні, прикметникові [75, с. 204–205]. З огляду на морфологічну природу 

головного слова стійкого сполучення слів, К. Ф. Шульжук виділяє іменникові, 

прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні та прислівникові сполучення. 

Тобто, кожна повнозначна частина мови може бути, на думку науковця, головним 

компонентом такого сполучення слів [378, c. 40–41].  

Цікаву методику дослідження стійких словосполучень за ономасіологічними 

властивостями пропонує М. Ф. Алефіренко, поділяючи їх на дві групи: а) стійкі 

сполучення слів прямої номінації (атомна електростанція, комплексна бригада та 

ін.); б) стійкі сполучення слів непрямої номінації (зоряні брати – космонавти, біле 

золото – бавовна та ін.). Найбільшу складність для відмежування від фразем, як 
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уважає дослідник, становлять фразеоїди другої групи, які служать базою активного 

фраземотворення, поповнюючи фраземний склад мови новими фразеологічними 

утвореннями, ускладненими семантичними перетвореннями метафоричного або 

метонімічного типу [7, с. 83–84]. 

Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що в системі лінгвістичних 

одиниць стійке сполучення слів є аналітичною структурою, семантично та 

синтаксично цілісною мовною одиницею, яка є одним із найхарактерніших засобів 

позначення складних понять, явищ і дій, указуючи на адвербіальні, предикатні чи 

релятивні відношення у мові. Стійкі сполучення слів займають проміжну ланку 

між фразеологічними та вільними синтаксичними сполученнями слів і є мовними 

одиницями, які за структурно-граматичними ознаками наближаються до змінних 

словосполучень, а за вживанням – до фразем. У зв’язку з тим, що в мовознавчій 

літературі поняття відтворюваних словесних комплексів нефразеологічного 

характеру не набуло загальновизнаного термінологічного позначення (їх називають 

фразеологізмами з різними означеннями: логічними [9], конвенційними [84], 

книжними [267], стандартизованими синтагмами, синтаксичними стандартами, 

кліше [224, 165, 145]), а аналізовані мовні одиниці кваліфікуємо як стійкі 

сполучення слів. 

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. 

2.2. Дієслівні стійкі сполучення слів 

За морфологічними ознаками вираження головного компонента 

словосполучення, які є характерними для українськомовного наукового 

гуманітарного тексту, можна поділити на такі типи: 1) дієслівні, 2) іменні, 

3) прислівникові [138, с. 403]. 

Найчисленнішу групу стійких сполучень слів у наукових гуманітарних 

текстах представляють дієслівні стійкі сполучення слів, які привертають увагу 
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вчених ще з XIX ст. А з середини ХХ ст. вони стають предметом інтенсивного 

вивчення дослідниками функціонування таких мовних одиниць у текстових 

різновидах, причому спочатку об’єктом наукового аналізу були дієслівно-іменні 

сполучення непредикатного характеру, здебільшого ті, які співвідносяться з 

однослівним корелятом типу віддати наказ – наказати, здобути перемогу – 

перемогти та ін.; пізніше дослідники детальніше зацікавилися випадками 

функційної специфіки предикатних словосполучень такими, як охопила радість, 

заволоділа сором’язливість та ін. 

Науковий інтерес до дієслівних стійких сполучень слів у текстових різновидах 

став причиною появи низки досліджень, авторами яких стали українські й 

зарубіжні синтаксисти Є. Г. Бєляєвська, Н. О. Бойченко, Л. А. Бутарева, В. Г. Гак, 

Ю. О. Гвоздарьов, В. М. Дерибас, Л. К. Жулинська, В. О. Козьменко, 

Л. М. Корнєва, О. К. Кочетков, О. В. Кунін, Т. В. Назарова, М. М. Прокопович, 

К. В. Регініна, В. В. Розанова, Л. С. Рудакова, В. М. Телія, Л. А. Уралова, 

О. І. Федоренко, І. І. Чернишова, В. С. Шведова, Л. В. Шубіна та інші. 

У нашому дослідженні дієслівне стійке сполучення слів є одиницею непрямої 

номінації, що складається з дієслівного компонента з переосмисленим вихідним 

значенням та іменного компонента. Така мовна одиниця наділена семантичною та 

синтаксичною цілісністю й виконує функцію простого дієслівного присудка чи є 

головним членом односкладного речення дієслівного типу. Дієслівні стійкі 

сполучення слів є еквівалентами реальних чи потенційних дієслів, складними 

найменуваннями дії, стану чи процесу та функціонують як явище мовної синонімії 

[123, с. 83; 290, с. 49]. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць про дієслівні стійкі 

сполучення слів, однозначного тлумачення таких синтаксичних одиниць у 

лінгвістичній літературі не зафіксовано. Серед термінів, які використовують у 

своїх дослідженнях учені, виділяються: “стійкі словесні комплекси” 

(І. І. Чернишова), “описові вислови” (В. В. Виноградов), “дієслівно-іменні описові 

вислови” (А. П. Мордвілко), “стійкі словосполучення” (В. М. Дерибас), “стійкі 

словосполучення нефразеологічного характеру” (М. Ф. Алефіренко), “дієслівні 
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перифрастичні звороти” (Л. В. Шубіна), “особливі синтаксичні конструкції” 

(П. А. Лекант), “стійкі дієслівно-іменні сполуки” (В. В. Розанова), “вербоїди” 

(В. С. Сидорець), “усталені сполуки аналітичної структури” (М. М. Прокопович), 

“стійкі дієслівні сполуки” (Н. О. Бойченко), “формули” (О. Єсперсен), “аналітичні 

дієслова” (З. Н. Левіт, Р. М. Гайсина), “аналітизовані предикати” (П. Адамець) та 

ін. 

Серед інших лінгвотекстових одиниць дієслівні стійкі сполучення слів 

посідають особливе місце як одиниця вторинної номінації [340, с. 233–238]. У 

таких сполученнях кожне слово має лексичне значення, граматичну форму, 

загальне ж їх значення передає семантику дієслова співвідносного з дієслівно-

іменною сполукою. У свій час Ф. І. Буслаєв, розглядаючи їх на матеріалі російської 

мови називав описовими: “Деякі з них виражають ту ж саму думку, що й прості 

дієслова, утім, надають їй нового відтінку, тому що в мові кожна форма має свій 

власний зміст; напр.: держать речь – говорить; інші ж слугують для доповнення 

відсутніх форм дієслів, напр.: вести знакомство, вести дружбу” [53, с. 509]. 

На думку Л. К. Граудіної, дієслівні стійкі сполучення слів виникли не як 

лексичні дублети відповідного одиничного дієслова, а як один із прийомів 

позначення дії, стану, процесу [112, с. 47]. У. Вейнрейх зауважує, що не кожне 

дієслово може утворювати дієслівне стійке сполучення слів, що це властиво лише 

“вербалізаторам” [66, c. 211], які Н. Д. Арутюнова визначає як “предикатори” [21, 

c. 42]. Дослідники таких лінгвотекстових одиниць уважають, якщо змістовим 

центром дієслівного стійкого сполучення слів є іменний компонент, то дієслово-

вербалізатор є оформлювачем граматичної предикатності, носієм категорійного 

значення дієслівності [21, c. 40; 66, c. 211; 121, c. 3–4; 275, с. 344; 340, c. 55–56]. 

Одні вчені наголошують на тому, що дієслово у складі дієслівних стійких 

сполучень слів повністю десемантизується і є лише оформлювачем граматичної 

предикатності, перетворюючись на своєрідну зв’язку (В. В. Богданов, У. Вейнрейх, 

В. М. Дерибас, С. І. Ожегов, М. М. Прокопович), інші вважають, що повної 

десемантизації дієслів у аналізованих сполученнях не спостерігається 
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(Р. М. Гайсина, Н. С. Дмитрова). Ми є прихильниками другої точки зору, яка 

визначає часткову десемантизацію дієслів у таких мовних одиницях. 

Ю. Д. Апресян, зіставляючи синонімічні вислови допомагати й надавати 

допомогу, стверджує, що лексичне значення дієслова допомагати повністю 

зосереджується у слові допомога, а дієслово надавати не має власного лексичного 

значення, виражає лише синтаксичну категорію дієслівності й є носієм відповідних 

граматичних значень. Науковець уважає, що для того, щоб іменник став не лише 

семантичним, але й синтаксичним центром висловлення, він повинен бути 

вербалізований за допомогою лексичних напівдопоміжних параметрів, роль яких у 

дієслівних стійких сполученнях слів виконує дієслівний компонент [19, с. 344]. Для 

Л. К. Граудіної дієслово у складі такого стійкого сполучення слів змінює лексичне 

значення і набуває іншого значення, не називаючи дію, а лише вказуючи на неї 

[112, с. 46]. 

Дослідники дієслівних стійких сполучень слів відзначають, що дієслівному та 

іменному компонентам властиві свої функції у складі аналітичних конструкцій: 

1) дієслівний компонент, уходячи до складу дієслівного стійкого сполучення слів, 

десемантизується, а семантично опорний компонент (іменник), що позначає 

елемент ситуації дійсності, вибирає з “власного” значення дієслова у процесі його 

переосмислення лише те, яке характеризує індивідуальне лексичне значення 

семантично ключового слова [47, с. 80]; 2) дієслово виступає носієм і 

репрезентантом граматичних показників, а іменник – виразником семантики 

сполуки, його змістовим ядром [274, с. 47–59]. 

У досліджуваних стійких сполученнях слів, дієслівний компонент за 

допомогою граматичних категорій виражає загальне категорійне значення 

дієслівності, а за своїм абстрактним значенням і функцією у складі іменного 

присудка він наближається до значення зв’язки, проте нею не стає, оскільки 

загальне дієслівне значення звороту можливе лише завдяки семантичній 

стягненості обох його компонентів. У цей же час, іменниковий компонент виконує 

функцію змістового наповнення сполуки, допомагає дієслову називати дію [206, 
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с. 3]. Також дієслівний компонент у досліджуваних стійких сполученнях слів є 

постійним, а іменний – змінним [211, с. 151]. 

Відзначимо, що від ступеня десемантизації дієслова залежить ступінь 

активності його сполучуваності з абстрактними іменниками [2, с. 219]. Більшість 

іменникових компонентів виражає предикатну семантику [47, с. 83] і належить до 

таких лексико-семантичних груп, як: різні види діяльності, інтелектуальні та 

психологічні процеси, абстрактні відношення, фізичні дії, рух тіл у просторі, 

фізичне сприйняття [47, с. 185]. Тому в більшості дієслівних стійких сполученнях 

слів семантика дієслівного компонента є на другому плані, що підтверджує 

наявність у цих мовних одиниць однослівних відповідників, які етимологічно й 

семантично пов’язані з іменним компонентом, на який перенесено основне 

змістове навантаження. 

За спостереженнями Л. В. Шубіної, дієслівні стійкі сполучення слів (за її 

термінологією, “перифрастичні звороти”) часто відрізняються від синонімічних 

дієслів семантичними відтінками, експресивно-стилістичними особливостями, а 

також синтаксичними властивостями поширення та функціонування в реченні. 

Пор.: стилістично марковане зробити помилку та нейтральне помилитися [376, 

с. 262]. 

Заслуговують на особливу увагу міркування Н. О. Бойченко, яка зазначає, що 

семантика тих дієслівних стійких сполучень слів, які мають у мові однослівні 

відповідники, здебільшого не збігається із семантикою їх еквівалентів. Пор.: 

накладати відбиток – відбиватися, виходити друком – друкуватися, покласти 

край – зупинити, стояти на заваді – заважати. Окрім того, стійкі дієслівні 

сполучення слів та їхні однослівні відповідники не є еквівалентами і в 

структурному плані: перші є роздільнооформленими одиницями з 

фразеологізованими (вужчими) значеннями, ніж однокореневі дієслова, натомість 

останнім властиві лексичні значення, які репрезентують родові значення [47, с. 40–

44]. 

Як уважає А. П. Мордвілко, за своєю семантикою дієслівні стійкі сполучення 

слів виключають двозначність або неточність позначуваної ними дії, тобто є 



 
 

96 
 

однозначними, тоді як їхні однослівні відповідники для вираження певного 

значення потребують відповідного контексту [235, с. 114]. 

Дослідники наголошують, що, аналізуючи дієслівні стійкі сполучення слів та 

дієслівні відповідники до них, треба враховувати той факт, що сполучення слів 

розвиваються в мові не як лексичні дублети, а як граматично змістовніші 

характеристики дієслівної дії, указуючи на додаткові характеристики, оскільки 

дієслово не завжди має потрібну видову характеристику дії, потрібний спосіб дії, 

форми особи, стану тощо, а синонімічні дієслівні стійкі сполучення слів 

поповнюють ці прогалини мовної системи [233, с. 84; 235, с. 114]. 

Якщо Л. В. Ніколенко пов’язує появу в мові дієслівних стійких сполучень слів 

з відомою тенденцією до нейтралізації відмінностей між ім’ям і дієсловом, із 

залученням іменників до сфери позначення процесуальних ознак [248, с. 201–202], 

то Н. О. Бойченко вважає, що більшість дієслівних стійких сполучень слів 

виникають у мовній системі під впливом як екстралінгвістичних факторів 

(використовуються для позначення чуттєво-конкретних абстрагованих процесів), 

так і суто лінгвістичних (обмеженість словотвірних засобів) [47, с. 185–186]. 

На думку В. Г. Гака, коли слово бере на себе виконання функції граматичного 

та словотвірного показників і така роль закріплюється за словом, то власне 

лексичне значення в ньому буде все більше послаблюватися, значення 

граматичного відношення в ньому буде все більше зростати, з часом воно 

перестане бути словом, перетвориться на службове слово чи на морфему [92, с. 52]. 

До таких самих висновків приходить і Н. О. Бойченко, яка стверджує, що 

поява лексико-синтаксичних одиниць, таких як дієслівні стійкі сполучення слів є 

компенсацією відсутності в лексичній системі певних словотвірних одиниць, 

наприклад: прийти до висновку – підсумовувати, мати справу – співпрацювати, 

зробити паузу – зупинитися та ін. [47, с. 35–36]. У той же час, дієслово, виражаючи 

граматичні значення стійкого сполучення слів та модифікуючи лексичне значення 

семантично опорного найменування, функційно наближається до словотворчого 

афікса, уподібнюючи його до словотвірної основи, пор.: відповідальність – 
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покладати відповідальність, брати відповідальність, нести відповідальність, 

перекладати відповідальність [47, с. 34]. 

Це узгоджується із думкою Л. Теньєра про те, що семантика та структура 

дієслівних стійких сполучень слів тісно пов’язані, адже структурний і семантичний 

плани не залежать один від одного, а також між ними немає тотожності, але є 

паралелізм, який виявляється у зв’язках. Точніше кажучи, поряд зі структурними 

зв’язками є зв’язки семантичні, що співвідносяться з ними [342, с. 53]. 

Активність використання дієслівних стійких сполучень слів у багатьох мовах 

світу дали змогу У. Вейнрейху визначати їх як мовні універсалії. Причому 

поширеність таких стійких сполучень слів у різних мовах обґрунтовується як 

наслідок дії внутрішньомовних чи позамовних чинників. Функційно аналізовані 

мовні одиниці покликані задовольнити потребу мови в означенні певних явищ 

об’єктивної дійсності, а також здатні позначати поняття, для яких у мові немає 

інших засобів вираження [66, с. 211–212]. 

Погоджуємося із твердженням Н. С. Дмитрієвої, що дієслівні стійкі 

сполучення слів характеризуються чіткою подвійною структурою: один компонент 

є класифікатором, що представлений синсемантичним дієсловом, а інший – 

концентратором лексичного значення – абстрактним іменником. Стрижневим 

дієслівним компонентом досліджуваних одиниць виступає дієслово широкої 

семантики або синсемантичне дієслово. Нагадаємо, що дієсловами широкої 

семантики вважають такі дієслова, що мають загальне значення, яке простежується 

за умови ізоляції слова з мовленнєвої ситуації, адже в контексті дієслово широкої 

семантики набуває лише конкретизації значення, а його широке значення не 

змінюється. Іменним компонентом таких одиниць є переважно іменник, що 

позначає дію, стан, відношення, результат дії. Поєднання обох згаданих 

компонентів утворює нову мовну одиницю, еквівалентну слову (дієслову). Саме 

тому дієслівне сполучення слів за своєю природою є неоднозначною мовною 

одиницею, адже за формою є словосполученням, за функцією – словом, а за 

відношеннями між компонентами – аналітичною конструкцією [124, с. 74–75]. 
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І. В. Острецова, досліджуючи такі лінгвотекстові одиниці на матеріалі 

східнослов’янських мов, виділяє близько 20 дієслів, які регулярно виступають у 

ролі дієслівного компонента у дієслівних стійких сполученнях слів. У той же час 

до найчастотніших вона відносить 6 дієслів: здійснити / здійснювати, виробити / 

виробляти, піддати / піддавати, вести / провести / проводити, виконати / 

виконувати, відбутися / відбуватися; менш частотними є такі дієслова: надати / 

надавати, зробити / робити, внести / вносити, дати / давати; проходити / йти; 

уживаність решти обмежується окремими випадками: створити / створювати, 

ставити / поставити, зазнати / зазнавати, досягти / досягати, нанести / 

наносити, встановити / установлювати та ін. [259]. Досліджуючи науковий 

гуманітарний текст, ми виявили, що ці дієслова із такою ж частотністю виступають 

в ролі дієслівного компонента у дієслівних стійких сполученнях слів, що 

вживаються в цьому текстовому різновиді. 

Г. О. Золотова для позначення дієслівного компонента дієслівного стійкого 

сполучення слів використовує терміни “дієслово-компенсатор” і “дієслово-

експлікатор”. У цей же час, дослідниця вважає, що компенсатори у реченні не 

виконують самостійної функції, однак, компенсуючи категорійно-синтаксичний 

елемент значення, якого не вистачає, беруть участь у транспозиції засобів прямої 

номінації [143, с. 25]. На її думку, основне семантичне значення дії або якості 

передається в другому випадку абстрактним іменником, а допоміжне дієслово 

“підкріплює” його категорійне значення дії або якості і висловлює потрібні 

граматичні дієслівні характеристики, сприяючи утворенню предикатного зв’язку у 

сполученні іменника-предмета з іменником-ознакою. Водночас, сполучення 

іменника з дієсловами-компенсаторами виконує роль одного компонента речення 

[143, с. 158]. 

На думку Т. В. Шмельової та М. В. Всеволодової, дієслово є семантично 

ослабленим, але граматично головним компонентом (на рівні словосполучення), 

який займає позицію присудка [375, с. 38; 83, с. 7]. 

Відзначимо, що ряд дослідників (Ю. Д. Апресян, Ю. А. Гвоздарьов, 

П. О. Лекант, М. М. Прокопович, С. І. Ожегов та ін.) дотримуються думки, що 
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дієслівний компонент десемантизується у складі дієслівних стійких сполучень слів 

[88, 92, 274 та ін.], тобто семантика самого дієслівного компонента не дає змоги 

представити виражені ним поняття ізольовано, без опори на іменний компонент 

[125, c. 36]. Відзначаючи можливу взаємозамінність дієслів без порушення змісту 

повідомлення, науковці констатують відсутність лексичного значення у дієслівного 

компонента, а також відсутність семантики дієслова у формуванні лексичного 

значення конструкції та сталість лексичної валентності дієслова в конструкції 

порівняно з відповідним повнозначним дієсловом. Учені вважають, що дієслівний 

компонент визначає функційну характеристику конструкції та виконує в 

словосполученні структурно-граматичну роль. Такі дієслова мають високий 

ступінь граматизації, наближаючись до ролі формального показника дієслівності та 

граматичних значень присудка [22, с. 61]. 

Ці ж дослідники в інших працях подають інформацію про неповну 

завершеність процесу граматизації та десемантизації дієслова у складі дієслівних 

стійких сполучень слів. Так С. І. Ожегов зазначає, що численні дієслова широкого 

семантичного обсягу (до яких він відносить вести, дати, робити, тримати, мати, 

наводити, наносити та ін.) у процесі розширення можливостей сполучуваності 

втрачають реально-речовий зміст і починають виконувати функції, що 

наближаються до функцій допоміжного дієслова. Але і в цих випадках кожне з 

таких дієслів поєднується тільки з певним розрядом іменника, й залежить щодо 

сполучуваності від колишнього суттєвого змісту дієслова. Багато з них стають 

синонімічними один одному, відрізняючись лише іноді за ступенем 

“вивітрювання” суттєвого значення [253, с. 44]. 

Обґрунтовуючи специфіку зв’язності значення дієслівної лексики у складі 

дієслівних стійких сполучень слів, В. Г. Дідковська, зазначає, що в семантичній 

структурі таких дієслів може спостерігатися мінімізація семного складу, що 

свідчить про появу у дієслова нової семантичної ознаки. Вихідне значення дієслова 

трансформується в “дієслівний образ” – загальне уявлення про процес, задане 

семами загальнокатегорійного характеру. Дієслово у складі стійкого сполучення 
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слів не переживає семантичного спустошення, подібно до компонента 

фразеологізма [123, с. 13–16]. 

В. М. Телія пояснює процес десемантизації дієслова у складі дієслівних 

стійких сполучень слів так: дієслово виконує роль граматичного оформлювача 

словосполучення й зберігає категорійні семи [341, с. 275]. Крім того, дослідниця 

наголошує на тому, що яке б категорійне навантаження не несло дієслово, воно 

вказує на нього лексично змістовно – позначення динамічної ознаки не відриває 

його від тієї аналогії, яка стала причиною для обрання дієслова у цій якості [340, 

с. 187]. 

Більшість сучасних дослідників цієї проблеми (В. Ш. Арсланов, 

М. О. Грошева, В. Г. Дідковська, Г. В. Макович та ін.) залишають головну роль за 

дієсловом у становленні значення всього словосполучення, приписуючи йому 

широке значення. Ми є прихильниками погляду І. В. Острецової, яка наголошує на 

доцільності визначення дієслова у складі дієслівних стійких сполучень слів лише 

як структурно граматичного компонента словосполучення, адже, яким би 

абстрактним і широким не було дієслівне значення, воно модифікує лексико-

граматичну та лексико-семантичну інформацію усього словосполучення [259, 

с. 135]. 

Тому під час нашого дослідження набув важливої ваги термін “широкозначне 

слово”. Нагадаємо, що теорію широкозначних слів обґрунтовано в романо-

германському мовознавстві (Н. М. Амосова, В. Г. Гак, В. Я. Плоткін та ін.) у 60-

90 рр. ХХ ст. Зокрема, для Н. М. Амосової термін “широке значення” слова вказує 

на значення, яке містить максимальний ступінь узагальнення, що виявляється в 

чистому вигляді лише в умовах ізоляції слова від мовлення і, яке засвідчує 

часткове звуження та конкретизацію лексичного значення під час уживання слова. 

Інтерпретація широкого значення можлива лише в найзагальнішій формі [15, 

с. 114]. На думку А. М. Плотникової, до широкозначних слів належить металексика 

(напр., іменники: справа, якість, властивість та ін.; дієслова: брати, тримати, 

стояти та ін.) [265, с. 120]. І. В. Острецова вважає, що втрата конкретного 

лексичного значення є інтегральною ознакою дієслів – компонентів стійких 
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словосполучень, які різняться відсутністю / наявністю семи каузації, тому вони 

належать до широкозначних (напр., робити / зробити, дати / давати), а 

абстраговані дієслова, тобто ті, що зберігають диференційні семи, дослідниця 

вважає неширокозначними, оскільки вони мають переносний характер і 

виступають із фразеологічно пов’язаним значенням, допускаючи номінативне 

використання тільки з опорою на певний іменний компонент [224, с. 85–89]. Для 

І. В. Острецової, до думки якої ми приєднуємося, широкозначними є такі слова, чиї 

значення характеризуються широкою денотативною віднесеністю та 

контекстуальною зумовленістю [259, с. 136]. 

Широкозначні та неширокозначні дієслова можуть класифікуватися і з точки 

зору їх лексичної семантики під час обов’язкового врахування парадигматики та з 

точки зору синтагматики. Те, що парадигматичні зв’язки поряд з синтагматичними 

входять у значення дієслова як одна із його структурних характеристик, дає змогу 

досліджувати дієслівну лексику в термінах категорії лексико-семантичних груп, що 

визначають як об’єднання слів на парадигматичній осі із врахуванням їх смислової 

близькості [335, с. 59]. 

Відзначимо, що донедавна до розряду дієслівних стійких сполучень слів 

науковці відносили дієслівно-іменні словосполучення непредикатного характеру, 

співвідносні з однослівними корелятами, наприклад: провести роботу – зробити, 

здійснювати об’їзд – об’їжджати, нанести удар – ударити. Проте, згодом учені 

установили, що такі одиниці не передають усю потрібну семантику, а більшість із 

них взагалі мають структурну модель речення [259, с. 134], наприклад: проходить 

будівництво, відбуваються зміни, іде перевірка та ін. Такі одиниці згадують у своїх 

працях В. Г. Гак, В. О. Кузьменкова, П. О. Лекант, Г. В. Макович, В. М. Телія [92, 

202, 211, 221, 341]. У науковій літературі вони одержали умовну позначку дієслівні 

стійкі сполучення-2 (дієслівні стійкі сполучення другого типу) на противагу 

дієслівним стійким сполученням-1 (дієслівні стійкі сполучення першого типу), які 

побудовані за моделлю словосполучення. На формальному рівні дієслівні стійкі 

сполучення слів-1 розглядаються як присудок + додаток (прямий чи непрямий), а 

дієслівні стійкі сполучення слів-2 – як поєднання підмета й присудка. Головну 
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властивість усіх дієслівних стійких сполучень слів репрезентує факт наявності 

дієслова-корелята в мові, тобто на денотативному рівні представляти одну (єдину) 

поняттєву одиницю. Ця характеристика визначає його семантичну цілісність [202, 

с. 35]. 

З огляду наукової літератури, можна зробити висновки, що аналізовані 

дієслівні стійкі сполучення слів є продуктивним засобом вираження 

внутрішньосинтаксичної модальності ([70, с. 140–141; 71, с. 242–243] та ін.). Також 

важливо зазначити, що в дієслівному стійкому сполученні слів так звана 

фразеологізація здійснюється без метафоризації, тоді, коли дієслово, поєднуючись 

з іменниками, семантично спустошується, передаючи тільки зміст дієслівної дії, 

стану, відношення, в свою чергу, головне, конкретне значення виражається 

іменним компонентом [192, с. 68]. 

Однією із структурних особливостей досліджуваних сполучень слів є 

можливість компонентів дієслівних стійких сполучень слів поширюватися [47, 

с. 129–132]. Поширювач дає змогу ширше і глибше, ніж дієслівні еквіваленти, 

уточнювати характеристики дії, давати їй якісну оцінку: у дієслівних стійких 

сполученнях слів іменні (субстантивні) компоненти поширюються прикметниками, 

а у дієслівних еквівалентах дія уточнюється порівняльними зворотами або 

прислівниками [235, с. 90]. Активне вживання таких дієслівних стійких сполучень 

слів з поширювачами фіксуємо й у українськомовних наукових гуманітарних 

текстах, наприклад: наводити широкі відомості, заслуговувати на особливу увагу, 

приділяти значну увагу, здобути відповідні знання / уміння та ін. Пор.: На підставі 

реального наукового аналізу автор наводить широкі відомості аналітичного 

характеру про історію психологічних досліджень спілкування [Казміренко, с. 9]; У 

цьому плані заслуговує на особливу увагу думка Річарда Роджера [Константінова, 

c. 12]; Значну увагу письменник приділив іменам персонажів твору [Єсипенко, 

с. 36]; П’ятикурсники за навчальним планом їхньої професійної підготовки певним 

чином здобули відповідні знання й уміння [Базильчук, с. 61]. 

П. А. Лекант відносить дієслівні стійкі сполучення слів із поширювачами до 

тричленних за своєю структурою сполук, що складаються з дієслова в 
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напівслужбовому значенні, іменника та узгодженого з останнім прикметника, який 

виражає основне речовинне значення. На відміну від дієслівних стійких сполучень 

слів із двочленною структурою, тричленні сполучення слів мають більш складний 

характер аналітичності, адже, крім абстрактного, формального дієслова, у них 

службову функцію виконує й іменник, виступаючи граматичним посередником 

між дієсловом та прикметником [211, с. 153–154]. 

Відзначимо, що одним із цікавих і перспективних аспектів дослідження 

лінгвотекстових характеристик дієслівних стійких сполучень слів є моделювання. 

Поняття “мовна модель” визначають як формулу структурно-семантичних 

перетворень, за якою побудовані, будуються або можуть бути побудовані 

відповідні похідні одиниці. Основним завданням такої мовної моделі, за 

твердженням Ю. Д. Апресяна, є побудова мовних об’єктів, які принципово 

допускаються, хоча ще й не використовуються в мовній практиці мовців [18, с. 98]. 

Щодо основної структурної моделі творення дієслівних стійких сполучень 

слів, то, як зазначає В. М. Телія, вона є формулою аналітичних структур М + q (де 

М – семантична основа, а q – десемантизований компонент), відповідно до якої в 

ролі службового (десемантизованого) компонента використовують дієслово у 

зв’язаному значенні, що поєднує у своїй семантиці службове і лексичне значення 

[340, с. 65]. 

Такої самої думки дотримується й В. Г. Гак, який пов’язує формування 

аналізованих структур у синтаксисі із взаємовідношеннями між частинами мови та 

членами речення, які дослідник презентує чотирма функційними класами слів: N – 

іменник / підмет; V – дієслово / присудок; A – прикметник / означення; D – 

прислівник / обставина. Мовознавець пропонує позначати загальну будову 

аналітичної структури формулою – М + q↔P, у якій М – слово вихідного класу, q – 

десемантизований компонент, засіб транспозиції, а P – слово-синонім, що 

стосується похідного функційного класу. Як уважає В. Г. Гак, щодо дієслівних 

стійких сполучень слів цю формулу можна проілюструвати у вигляді предикатної 

(дієслівної) аналітичної структури: N + Vq↔V. Тому, замість М, q і P треба 

підставити символи відповідного класу слів, зокрема М (іменник – носій основного 
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значення сполуки) повинен підбиратися за змістом і семантично відповідати P, а q 

виступати дієсловом з послабленим значенням: М→N; q→Vq; P→V. З формально-

синтаксичного погляду, іменник може виступати або виконуючи роль підмета, або 

як додатка напівслужбового дієслова, у зв’язку з чим розрізняються суб’єктні й 

об’єктні дієслівні стійкі сполучення слів. Тому, об’єктні аналітичні структури 

(надати допомогу, мати право) В. Г. Гак визначає як один член речення: 

Vq + N↔V [88, с. 130–137]. 

Як уважає Р. М. Гайсина, такі лексикалізовані дієслівно-іменні сполуки 

виникають внаслідок двох взаємоспрямованих процесів міжкатегорійного переходу 

відповідної семантеми: дієслово → предикатний іменник чи предикатний 

іменник → дієслово [87, с. 147]. 

У науковій літературі запропоновано кілька класифікаційних характеристик 

моделей дієслівних стійких сполучень слів. Для нашого дослідження 

найаргументованішим уважаємо поділ стійких сполучень слів на 2-а типи, зокрема, 

за яким загальна модель 1-го типу дієслівних стійких сполучень слів схематично 

зображена як V + N2–6 Sing/Pl, іменний компонент у ній займає позицію 

граматичного додатка та виражений іменником або іменниково-прийменниковою 

конструкцією, а загальна модель 2-го типу дієслівних стійких сполучень слів 

схематично зображена як V + prep. + N2–6 Sing/Pl, іменний компонент у якій 

займає позицію граматичного додатка та виражений іменниково-прийменниковою 

конструкцією (V – дієслово, N2–6 Sing/Pl – іменник у непрямому відмінку в однині 

чи множині (тут N2 – іменник у родовому відмінку, N4 – іменник у знахідному 

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

рrèp. – прийменник, Sing – однина, Pl – множина) [3, с. 19–20]. Узявши за основу 

цей мовний матеріал, ми прийшли до думки про потребу виділення таких моделей 

дієслівних стійких сполучень слів у наукових гуманітарних текстах української 

мови: 

1) безприйменникові: a) V + N4 Sing, наприклад: вести боротьбу, відчувати 

потребу, робити аналіз, брати / взяти участь, чинити опір та ін.; б) V + N4 

Sing/Pl, наприклад: висловити прохання, ставити питання, давати відповідь(і) та 
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ін.; в) V + N2 Sing, наприклад: зазнати поразки, завдати шкоди, доходити 

висновку та ін.; г) V + N2 Sing/Pl, наприклад: зазнати втрат, завдати збитків та 

ін.; ґ) V + N5 Sing/Pl, наприклад: служити знаком, обростати зв’язками та ін.; 

2) прийменниково-іменникові: a) V + в + N4 Sing, наприклад: йти в наступ, 

вступати в процес, перебувати в контакті та ін.; б) V + на + N4 Sing, наприклад: 

прийти на допомогу, виступати на захист, заслуговувати на увагу та ін.; 

в) V + в + N6 Sing, наприклад: мати в основі, поставати в образі, висвітлювати в 

контексті та ін.; г) V + до + N2 Sing, наприклад: зводити до мінімуму, залучати до 

акту, брати до уваги, повертати до критики та ін.; ґ) V + з(зі) + N5 Sing, 

наприклад: входити зі значенням, перегукуватися з мотивом, пов’язувати з 

поглядами та ін.; д) V + з + N2 Sing, наприклад: витісняти з ужитку, видобувати з 

пам’яті, вихоплювати з минулого та ін.; е) V + під + N4 Sing, наприклад: взяти під 

сумнів, потрапити під вплив та ін.; є) V + під + N5 Sing: наприклад: розуміти під 

терміном, бути під контролем та ін. 

Наші результати, отримані на матеріалі досліджуваних наукових гуманітарних 

текстів української мови, дають змогу стверджувати думку, що найактивніше 

використовується модель V + N4 Sing. У цей же час, найпродуктивнішими 

дієсловами в таких конструкціях є не давати, не мати, робити, відчувати. 

Наприклад: давати шанс, мати право, зробити висновок, відчувати непотрібність 

та ін. Пор. у реченнях: Суспільство з жорсткою класовою або кастовою 

структурою може не давати усім своїм громадянам рівних шансів висунутися й 

водночас високо цінувати багатство [Требін, с. 152]; Для того, щоб між воїнами 

та філософами не було заздрощів, вони не мають права мати приватної 

власності [Киричок, с. 48]; Здійснений аналіз дозволяє зробити декілька 

попередніх висновків [Смульсон, с. 83]; Водночас і сама релігія відчуває вже якусь 

свою непотрібність [Колодний, с. 5] та ін. 

Активність використання цієї моделі в текстових різновидах української мови 

О. І. Леута пояснює тим, що такі сполучення слів, тобто поєднання 

синсемантичного дієслова з іменним компонентом, є зручними для комунікації, бо 
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за цією моделлю можна легко створити сполучення слів з новим іменником для 

вираження іншої дії [214, с. 184]. 

З точки зору структурної організації, серед досліджуваних стійких сполучень 

слів дієслівно-іменного типу переважають сполучення, у складі яких є прийменник 

(модель V + prep. + N2/4/6), наприклад: взятися за справу, брати до уваги, 

зосереджуватися на завданні та ін. Пор. у реченнях: Цей гурток з ініціативи 

О. Строніна з властивими молодим людям переконаннями у власних силах і 

завзятістю взявся за справу відкриття недільних шкіл [Петренко, с. 71]; При 

визначенні його статусу необхідно брати до уваги синтаксичний критерій як 

провідний [Загнітко, с. 81]; Особливості творчого розвитку молодших школярів 

залежать від багатьох факторів: вікових і психологічних особливостей дитини, 

багатства її життєвого досвіду, уміння зосереджуватися на завданні 

[Демченко, с. 57] та ін. 

Типовими структурно-семантичними одиницями, які активно функціонують у 

досліджуваному текстовому різновиді є й стійкі сполучення слів без прийменника 

(модель V + N4/5), коли поєднуються дієслово та іменник, наприклад: дати змогу, 

набути застосування, підсумовувати виклад, здійснити вплив, піддати сумніву та 

ін. Пор.: Французький мислитель П. Тейяр де Шарден і сучасний психолог 

В. Слободчиков визначають рефлексію як центральний феномен людської 

суб’єктивності, бо вона, на їхню думку, дає змогу зробити думки предметом 

спеціального розгляду [Базильчук, с. 54–55]; Поняття ж діалогічного простору 

поки що не набуло широкого застосування в наукових розвідках [Казміренко, 

с. 169]; Підсумовуючи попередній виклад, зауважимо, що твір Даниїла здійснив 

неабиякий вплив на формування паломницької давньоруської традиції [Балух, 

с. 251]; Тому наразі багато дослідників піддають сумніву реальність цих 

суспільств [Перегуда, с. 27] та ін. 

За нашими спостереженнями, в українськомовних наукових гуманітарних 

текстах виявлені дієслівні стійкі сполучення слів переважно вказують на 

узагальнену предикатну ознаку та синтаксичну функцію присудка або головного 

члена односкладних речень дієслівного типу, яку вони виконують. Такі 
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лінгвотекстові одиниці об’єднуються цілісним значенням, оформлюються за 

моделлю V + N2/4/6 або V + prep. + N4/6, мають незмінний лексичний склад, 

граматично стабільну структуру, специфічне синтаксичне оформлення та 

відтворюються в процесі мовлення. Наприклад: брати участь, віддавати перевагу, 

давати відповідь, зберігати в пам’яті, звернути увагу, становити інтерес, 

наштовхувати на думку, відповідати на питання, нести інформацію, приносити 

користь та ін. 

Кваліфікація дієслова як опорного компонента стійких сполучень слів 

обґрунтовується, на нашу думку, тим, що основна категорійна функція цієї частини 

мови полягає у вираженні станів, дій та / або відносин між діями та станами. 

Найнаочніше провідна роль опорних найменувань виявляється в тому, що іменні 

компоненти дієслівних стійких сполучень слів виявляють здатність групуватися 

навколо дієслівного компонента, який детермінує вибір оцінних визначень, імен, 

якостей, процесів, явищ. Наприклад: робити висновок / внесок/ паузу / заміну, 

приходити до визначення / розуміння / висновку та ін. 

Услід за В. М. Телією, ми вважаємо, що вибір і комбінація слів часто пов’язані 

не тільки зі способом їх словесного позначення (семантичної структурації 

позначуваного), але і з властивостями власне позначуваних [229, с. 147]. 

Наприклад: одержати інформацію / значення / підтримку, входити до розряду / 

складу / системи та ін. 

Установлено, що в українськомовних наукових гуманітарних текстах, як і в 

інших текстових різновидах української мови, дієслівні стійкі сполучення слів, 

уживаються досить часто, що підтверджує висновки С. П. Бевзенка, 

І. Р. Вихованця, А. П. Загнітка про важливість характеристик ясності та 

доступності, наявних у дієслівних стійких сполученнях слів [39, 75, 135]. Це 

спостерігаємо в таких реченнєвих конструкціях: Суперечка, виникнувши навколо 

питання про зрозумілість україномовної преси, торкнулася теоретичних проблем 

становлення й розвитку писемно-літературної мови [Єрмоленко, с. 20]; Лексико-

семантична диференціація імен на назви живого й неживого на певному етапі 

розвитку індоєвропейської мови здобула граматичне вираження у відмінкових 
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формах [Широков, Елементи…, с. 329]; Філософія – те, що надає смислу нашому 

існуванню [Киричок, c. 3] та ін. У наведених прикладах словосполучення 

торкнутися проблем, здобути вираження, відображати особливості, надати 

смислу з відповідними дієслівними компонентами є стійкими сполученнями слів, у 

яких поєднуються граматична структурованість моделі з семантичною 

маркованістю усієї конструкції. 

Аналізуючи українськомовні наукові гуманітарні тексти, ми виявили, що 

найчастотнішими дієслівними стійкими сполученнями слів є поєднання двох 

повнозначних слів на основі підрядного зв’язку керування. Пор.: Вислів як мак 

розпускався виконує функцію усталеної фольклорної формули, яка може 

вводитися в будь-які пісенні контексти [Єрмоленко, с. 177]; Онтологічна 

зорієнтованість дослідження, тобто постійне звернення до буттєвості об’єкта, 

дає постійну можливість для нових відкриттів [Жовтобрюх, с. 4]; Багато 

дослідників констатують, що робота з фрагментами заданої величини накладає 

певні обмеження при дослідженні тексту як єдиного цілого, зв’язності тексту 

тощо [Широков, Корпусна …, с. 32]; Ці та інші вияви непокори складали зміст 

селянського руху [Кузнець, с. 30] та ін. У аналізованих текстах виокремлено такі 

сталі словосполучення: вводитися в контекст, давати можливість, накладати 

обмеження, складати зміст з дієслівними компонентами вводитися, давати, 

накладати, складати. 

Треба відзначити, що більшість елементарних дієслівних стійких сполучень 

слів в українськомовному науковому гуманітарному тексті може додатково 

поширюватися одним чи кількома компонентами, ускладнюючи структуру 

досліджуваних одиниць. Зокрема, у реченні Ще й нині не досягнуто повної згоди 

щодо розглядуваних термінів [Семчинський, с. 58] дієслівне стійке сполучення не 

досягати згоди з дієслівним компонентом досягати ускладнюється прикметником 

повна. У реченні Бездієслівні структури набувають виразних ознак називних 

речень [Жовтобрюх, с. 162] дієслівне стійке сполучення слів набувати ознак 

ускладнюється прикметником виразна. Це явище спостерігаємо також у реченнях: 

Застосування комп’ютерних технологій в обробці текстової інформації ставить 
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нові завдання та відкриває великі перспективи у сучасній лінгвістиці [Широков, 

Іменна…, с. 3]; У своїх перших роботах Б. Кістяковський велику увагу приділяв 

аналізові основних понять соціальних наук [Ручка, с. 100] та ін., у яких дієслівні 

стійкі сполучення слів ставити завдання, відкривати перспективи, приділяти 

увагу з дієслівними компонентами ставити, відкривати, приділяти 

ускладнюються прикметниками та дієприкметником нові, великі, перехідне, велика. 

Наведені приклади засвідчують, що до структурно-семантичних характеристик уже 

вжитого стійкого сполучення слів в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті можуть додаватися важливі уточнювальні моменти. Відомо, що автор тексту 

за допомогою таких ускладнень семантики стійкого комплексу, ставить за мету 

привернути увагу читача до змісту тексту, наголосити на важливих його моментах. 

Треба відзначити, що в семантичній структурі дієслівних стійких сполучень 

слів, які використовуються в наукових гуманітарних текстах, завжди є: 

а) категорійна сема дієслова, яка виражає “процесуальність”; б) семантична тема, 

яку вносить іменник. Комплексний характер стійкості дієслівних стійких 

сполучень слів сприяє їх більш чіткій ідентифікації [353, с. 166]. 

Водночас, в українськомовному науковому гуманітарному тексті, як і в інших 

типах текстів, що представляють собою завершену комунікацію, виникає потреба 

додаткового роз’яснення значень деяких понять, пояснення значення термінів, 

уточнювального тлумачення відомих понять із метою конкретизації їх значень. 

Сама ж специфіка семантики дієслівних стійких сполучень слів, зокрема, широка 

семантична сфера їх використання, поліфункціональність цих одиниць, значно 

ускладнюють їх сприйняття. 

Для того, щоб спростити розуміння, доступно пояснити значення певного 

стійкого сполучення слів Н. Д. Арутюнова пропонує відносити їх до певної 

тематичної групи [24, с. 78]. Для досягнення цієї мети в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті використовується поняття “тематичні групи”, що 

визначаємо як таку сукупність слів, чиє об’єднання відбувається внаслідок 

схожості чи спільності функцій, позначених словами предметів або процесів в 

одній або різних мовах [263, с. 5–7]. 
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На думку Н. Д. Арутюнової, дієслівні стійкі сполучення слів за подібністю 

або за спільністю функцій умовно можна поділити на дві групи: групу дієслівних 

стійких сполучень слів, значення яких виявляється у співвіднесенні з певною 

темою, і групу, значення яких є тематично “нейтральним”. Вони виражають 

поняття загального наукового плану, відображають загальні закономірності 

розумового пізнавального процесу, становлять фонд спільних наукових знань [24, 

с. 40–42]. Відзначимо, що розподіл дієслівних стійких сполучень слів на групи 

проводиться науковцем із врахуванням смислової та поняттєвої близькості, що 

виявляє себе під час застосування дефініційного аналізу з орієнтацією на 

семантично ядерний компонент словосполучення – іменник. 

Спираючись на результати інших досліджень, пов’язаних із стійкими 

сполученнями слів, уважаємо за доцільне поділити дієслівні стійкі сполучення слів 

українськомовного наукового гуманітарного тексту на сполучення із опорним 

компонентом зі значенням дії та сполучення зі значенням стану. До дієслівних 

стійких сполучень слів українськомовного наукового гуманітарного тексту із 

опорним компонентом зі значенням дії відносимо: 

а) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на позначення 

фізичної дії, представлені такими дієсловами: робити, вести, здійснювати, 

наносити та ін. Напр.: робити шкоду – шкодити, вести дії – діяти, здійснювати 

набіг – набігати, нанести удар – ударити та ін.; 

б) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на позначення дії, 

пов’язаної з мовленням, представлені такими дієсловами: давати, ставити, 

піддавати, висловлювати та ін. Напр.: давати інформацію – інформувати, 

ставити до відома – повідомляти, піддавати критиці – критикувати, 

висловлювати незадоволення – незадовольнятися та ін.; 

в) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом на позначення дії, 

пов’язаної з пізнанням, представлені такими дієсловами: ставити, вносити, 

давати, робити та ін. Напр.: ставити запитання – запитувати, вносити 

корективи – коригувати, давати оцінку – оцінювати, робити аналіз – аналізувати 

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

пов’язаної із соціальними процесами, представлені такими дієсловами: вести, 

вершити, займатися, проводити та ін. Напр.: вести пропаганду – пропагувати, 

проводити допит – допитувати та ін. 

ґ) дієслівні стійкі сполучення слів із опорним компонентом зі значенням 

стану, представлені такими дієсловами: піддавати, відбивати, мати, виражати 

відчувати, плекати, виявляти, виказувати, виявляти, впадати та ін. Напр.: 

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

сумніву – не сумніватися, виражати самотність – відсторонитися та ін. 

Важливо зазначити, що дієслівні компоненти дієслівних стійких сполучень 

слів українськомовного наукового гуманітарного тексту різняться за ступенем 

десемантизації та за частотністю їх уживання у мовній практиці. Кожний 

тематичний ряд відзначається провідним дієсловом, яке активно утворює дієслівні 

стійкі сполучення слів. Погоджуємося з думкою про те, що чим вищий ступінь 

десемантизації дієслова, тим активніше воно сполучається з абстрактними 

іменниками, утворюючи стійкі сполучення слів [2, с. 217]. 

Варто наголосити на тому, що широку здатність до сполучуваності мають 

плеонастичні вербалізатори, які не є самостійними в змістовому плані, дублюючи 

певні семантичні компоненти іменників, що з ними сполучаються – тобто, їх зміст 

тавтологічний частині семантики іменника й у складі словосполучення 

спостерігається плеоназм (надлишковість), який виявляє себе у повторенні чи 

синонімічному дублюванні лексем, що використовуються для утворення стійкого 

сполучення слів [87, с. 150]. Плеонастичними вербалізаторами у досліджуваних 

текстах, слідом за Ю. А. Адінцовою [2, с. 218], уважаємо дієслова робити, давати, 

що реалізуються у таких стійких сполученнях слів: 

1) V робити / зробити + віддієслівний N, що позначає: 

а) cтворення чогось: (ви)робити підходи, (ви)робити формули, (роз)робити 

варіант та ін.; 

б) процес: робити опис (описувати) та ін.; 
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в) певні чи конкретні дії: робити паузу (зупинитися), робити внесок 

(вносити), (з)робити заміну та ін.; 

г) здійснення розумової діяльності: робити висновок (підсумовувати), робити 

припущення (припускати) та ін.; 

2) V дати + віддієслівний N, що позначає: 

а) дії людини, які виражаються в мовленні: дати оцінку (оцінити), дати 

уявлення / бачення (показати), дати відомості (повідомити), дати 

характеристику (схарактеризувати) та ін.; 

б) дії людини, які виражаються в діяльності: дати змогу (могти), дати 

початок (почати), дати змогу (уможливити), дати доручення (доручити)та ін.; 

в) конкретні одиничні дії: дати відповідь (відповісти), дати звучання 

(озвучити), дати назву (назвати) та ін. 

Ще раз відзначимо, що ядро дієслівних стійких сполучень слів становлять 

дієслівно-іменні конструкції, у яких дієслово є синтаксично головним і семантично 

спустошеним, а іменник є синтаксично залежним і семантично навантаженим. 

Група ядра краще втілює основну властивість аналізованих одиниць – представити 

одну денотативну одиницю. Ці конструкції є синонімічними до відповідних 

дієслів, наприклад: мати на увазі – вважати, мати потребу – потребувати, мати 

спрямованість – спрямовуватися, мати змогу – могти та ін. Пор. у реченнях: 

Разом з тим, тут мабуть слід мати на увазі, що десь наприкінці 60-х років 

I століття християнські громади уже мало вірили у прихід Христа [Балух, с. 18] – 

Було б невірним вважати, що сучасні вчення взяли на озброєння в чистому вигляді 

ранньохристиянські есхатологічні ідеї [Балух, с. 19]; Людина не стане 

здійснювати цей вчинок, якщо не матиме потреби вчинити справедливо 

[Киричок, с. 307] – Зрештою, на основі цінності можуть встановлюватися норми 

взаємин між людьми, тобто правила, що потребують бездоганного виконання 

[Киричок, с. 308]; Напрями в соціології об’єднують соціологів, які займаються 

розробкою ідентичної проблематики або мають спільну світоглядну 

спрямованість [Перегуда, с. 15] – В процесі конфлікту завжди переслідується 

мета досягти визначених змін і, відповідно, зберегти суспільну силу, тобто 
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здатність контролювати і спрямовувати поведінку іншої сторони [Перегуда, 

с. 93]; Отже, навчальний заклад може здійснювати набір на навчання практично 

будь-яку кількість студентів, не звертаючи уваги на те, що не всі вони матимуть 

змогу опанувати навчальний курс [Смульсон, с. 92] – Першою умовою є те, що 

фіксується наявність певної ситуації, яка визначається як неідеальна, тобто 

така, яка містить певні протиріччя, які не можуть бути подолані за допомогою 

вже існуючих засобів [Смульсон, с. 94] та ін. За нашими спостереженнями, 

вищеперераховані стійкі сполучення слів є характерними для українськомовного 

наукового гуманітарного тексту. 

Що стосується периферії поля дієслівних стійких сполучень слів в 

українськомовних наукових гуманітарних текстах, то дослідники розглядають її на 

рівні двох груп. До першої групи відносять контаміновані конструкції, що є зоною 

перетину з іншими типами перетворення базового речення. У аналізованих текстах 

зафіксовано поєднання перефразування з такими різновидами видозмін речення: 

а) авторизаційною модифікацією (висловити жаль / подяку / застереження / 

вимогу; виявити потребу / прагнення / ставлення та ін.); 

б) фазовою модифікацією (з’явилась / виникла потреба / змога / можливість 

та ін.). 

На думку Г. В. Ситар, позиція суб’єкта в таких реченнях є прогнозованою, але 

необов’язковою [311, с. 147]. У цих видозмінах реалізуються конструкції, 

характерні для українськомовного наукового гуманітарного тексту. Якщо автор 

уважає неважливим і непотрібним давати інформацію про того, хто саме потребує 

чогось, то суб’єктна позиція залишається незаповненою. 

Другу групу формують аналоги дієслівних стійких сполучень слів, які 

побудовані за продуктивними моделями аналізованих одиниць, складаються з 

дієслова й іменника, становлять один змістовий комплекс, проте не мають 

дієслова-корелята. Такі мовні одиниці утворюють найбільш віддалену периферію 

[311, с. 145–147]. Це семантично спустошені дієслова (мати, виявляти, виникати, 

відчувати, з’являтися, поставати та ін.), які постійно утворюють стійкі дієслівні 

сполучення слів ядерного, напівпериферійного та периферійного 
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(контамінованого) типів, що, за нашими спостереженнями, активно функціонують 

в українськомовному науковому гуманітарному тексті. Пор., у реченнях: Після 

придушення більшовизму й анархії населення кожного такого утворення буде 

мати можливість вільно висловити свою справжню волю [Павленко, с. 224]; Усім 

і кожному, кого це стосується чи для кого це може мати значення [Боярська, 

с. 147] та ін. спостерігаємо стійкі сполучення слів, для яких неможливі однослівні 

відповідники: мати право, мати можливість, мати значення та ін. Як відзначає 

М. В. Всеволодова відсутність дієслів-корелятів пояснюється не суто 

синтаксичними чинниками, а є проблемою функційного аспекту словотвору [82, 

с. 447]. 

Спираючись на класифікацію дієслівних стійких сполучень слів Г. В. Ситар 

[311, с. 145–148], виділяємо в українськомовному науковому гуманітарному тексті 

серед дієслівних стійких сполучень слів із модальним іменником такі:  

1) конструкції непредикатного типу, у яких іменник займає позицію додатка й 

може бути виражений знахідним відмінком без прийменника (V + N4: мати 

спрямованість / змогу / потребу, дати змогу, виявити бажання та ін.; 

2) конструкції непредикатного типу, у яких іменник займає позицію додатка й 

може бути виражений поєднанням родового відмінка з прийменником від 

(V + від + N2: залежати від впливів / реальності / потреб / наміру, відходити від 

протиставлення та ін. Вищевказані різновиди конструкцій непредикатного типу є 

стійкими. У той же час, за нашими спостереженнями, в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті переважає перший підтип. Пор. у реченнях: Все 

має бути чітко спланованим, виваженим, мати чітку спрямованість [Осипова, 

с. 51]; Це дає змогу використати його авторитет для освячення інститутів 

влади, сприяє їхньому визнанню населення [Бебик, с. 154–155]; Учасники мають 

змогу почерпати нову інформацію та ділитися своїми власними знахідками 

[Смульсон, с. 139]; Сільськогосподарські товаровиробники, які виявили бажання 

укласти договір заставних закупок зерна, направляють відповідну заявку 

Державному агенту [Погрібний, c. 143] та ін. 
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Крім того, відзначаємо різну продуктивність наведених засобів, адже 

абсолютна більшість стійких сполучень слів містить у своєму складі іменник у 

формі знахідного відмінка, а інші способи вираження є менш частотними, і є 

характерними для зображувальних дієслівних стійких сполучень слів на 

позначення бажання [311, с. 146–148]. 

Зважаючи на особливості частиномовного статусу залежного компонента, 

можемо розмежувати стійкі сполучення слів на такі: 1) із залежним інфінітивом; 

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

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

в) до + N2, г) для + N2 [354, с. 148–150]. Такі співвідношення спостерігаємо під час 

аналізу стійких сполучень слів, вжитих в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті, напр., у реченнях: Така перевірка дає змогу установити 

рівень і напрямки наступності досвіду [Казміренко, с. 87] (із залежним 

інфінітивом); Прикметним тут є те, що ці окремі швидко залагоджували, бо й ті, 

і ті усвідомлювали потребу церковної єдності [Балух, с. 286] (із залежним іменем 

у формі родового відмінка без прийменника); 75,41% студентів і 92% вчителів 

відчувають потребу в спілкуванні з музикою і заняттях нею [Федоріщева, с. 56] 

(із залежним прийменниково-іменним комплексом у / в + N6); Ремісники – люди, 

які годують воїнів і філософів та мають право на приватну власність [Киричок, 

с. 48] (із залежним прийменниково-іменним комплексом на + N4); Якщо такі 

часті помилки у мові, то, ймовірно, не такий вже високий і його професійний 

рівень і навряд чи він знає ту проблему, про яку говорить, та чи можна взагалі 

мати віру до положень і висновків, які він наводить [Осипова, с. 5] (із залежним 

прийменниково-іменним комплексом до + N2); Соціологію цікавлять складові 

культури настільки, наскільки вони мають значення для розуміння соціального 

[Перегуда, с. 78] (із залежним прийменниково-іменним комплексом для + N2) та ін. 

У проаналізованих українськомовних наукових гуманітарних текстах 

виявлено дієслівні стійкі сполучення слів на позначення трьох основних 

семантичних типів внутрішньосинтаксичної модальності, а саме потреби, бажання, 

можливості. Пор., наприклад, у реченнях: Те герменевтичне уявлення, що будь-який 
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дослідник розуміє текст інакше, аніж розумів його автор, потребує необхідності 

рефлексії часової та смислової дистанції [Артюх, с. 18], Основою соціальної 

діяльності і соціальної поведінки людей є об’єктивні умови життя, які 

породжують певні потреби та інтереси [Требін, с. 120] та ін. (потреби); За 

допомогою переконань можна досягти перебудови свідомості, мотивів 

діяльності, сформувати бажання [Осипова, с. 43], Останнє не є виявом того, що 

вони не мають бажання входити в метафізичні хащі філософії, історіософії чи 

психології релігії [Колодний, с. 4] та ін. (бажання); Не всі вони (студенти) 

матимуть змогу опанувати навчальний курс [Смульсон, с. 92], Соціальна влада – 

це притаманні суспільству вольові відносини між людьми, в яких особи, що мають 

владу, використовуючи певні засоби, прийоми і способи, формують програму 

поведінки підвладних осіб і домагаються її здійснення [Копєйчикова, с. 8] та ін. 

(можливості). 

Науковці відзначають тісну пов’язаність із структурними особливостями 

синтаксичного аспекту дієслівних стійких сполучень слів, адже поряд із 

виокремленням основних моделей таких сполучень слів важливим є також 

установлення характеру синтаксичних зв’язків між компонентами сполучень слів, 

тому що наявність цих зв’язків є головною умовою формування будь-якої 

синтаксичної одиниці в мовній системі [228, с. 8]. 

Нагадаємо, що про синтаксичну специфіку стійких сполучень слів згадував 

український фразеолог Г. М. Удовиченко, відзначаючи, що дієслівні стійкі 

сполучення слів важливо вивчати з погляду синтаксичного аспекту як окрему 

синтаксичну одиницю, словосполучення, оскільки останнє є мінімальним 

синтаксично-семантичним утворенням з номінативною функцією поза реченням. 

Воно може виконувати, як і окреме слово, роль будь-якого члена в побудові 

речення [352, с. 136]. 

Дехто з дослідників вищезгаданої проблеми, аналізуючи дієслівні стійкі 

сполучення слів, розглядає речення як багаторівневу систему. Зокрема, 

В. О. Кузьменкова зазначає, що для визначення статусу стійких сполучень слів їх 

потрібно розглядати у складі висловлень, тобто включеними в ланцюжок речень. 
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Ці мовні одиниці є текстовою категорією і тільки так можуть бути досліджені у 

повному обсязі [202, с. 36–37]. 

Заслуговують на увагу твердження окремих лінгвістів, що дієслівним стійким 

сполученням слів як одиницям із цілісним значенням властиві явища варіантності, 

синонімії, антонімії, що виникають як між власне сполученнями слів, так і між 

стійкими сполученнями слів та фразеологізмами, а також дієслівними стійкими 

сполученнями слів та вільними сполуками. Зокрема, лексичне варіювання у 

стійкому сполученні слів полягає в синонімічній заміні як дієслівного, так й 

іменного компонента, проте ця заміна призводить до стилістичних, експресивно-

емоційних змін, – але ніяк не позначається на структурних властивостях у 

граматичних зв’язках сполучення, оскільки взаємозамінювані елементи і 

семантично, і граматично є або близькими, або тотожними [345, с. 227–229]. 

У цьому плані варті уваги дослідження В. В. Похмельних, яка відзначає 

подібність синонімічних та антонімічних відношень дієслівних стійких сполучень 

слів та їхніх дієслівних корелятів, що зумовлено особливістю іменникового 

компонента, який має безпосередній зв’язок із позамовною дійсністю, 

вибудовувати семантичні парадигми, що існують між іменниками у самій 

лексичній системі. Автор стверджує, що семантично опорні компоненти дієслівних 

стійких сполучень слів можуть вступати у антонімічні й синонімічні зв’язки із 

зв’язаними компонентами, що вибудовуються в семантичні парадигми відповідно 

до тих функцій, які вони виконують під час перших [269, с. 115–116]. 

Ще одним важливим аспектом дослідження дієслівних стійких сполучень слів 

у досліджуваних текстових різновидах є специфіка синтаксичних функцій таких 

стійких сполучень, які у реченні функціонують у ролі або простого дієслівного 

присудка, або підмета і присудка. Нагадаємо, що дієслівне стійке сполучення слів є 

синтаксично неподільним і виконує роль одного члена речення. Дослідники 

відзначають, що незалежно від того, чи є аналізовані мовні одиниці синтаксично 

нечленованими чи синтаксично членованими, вони становлять єдину односкладну 

синтагму, тобто інтонаційно-змістову єдність, яка відповідає окремому змістовому 
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комплексу у змісті речення. Односкладна синтагма виражає єдине складне поняття 

як цілісний компонент думки [47, с. 122–123]. 

На думку П. А. Леканта, аналітичний характер розглядуваних зворотів і 

абстрактне, напівслужбове значення дієслівного компонента дають змогу 

синтаксично членувати їх, використавши іменний компонент як підмет, а 

дієслівний як присудок [211, с. 153]. 

Н. О. Бойченко вважає, що використання дієслівних стійких сполучень слів у 

реченні свідчить про функціонування аналізованих мовних одиниць як своєрідної 

форми вираження предикатної ознаки, адже граматичне значення сполук – членів 

речення визначається показниками дієслівних компонентів, зокрема дієслівні стійкі 

сполучення слів здатні реалізуватися в інфінітивній, дієприслівниковій та особовій 

формах, а також у дієслівних формах на -но, -то та у вигляді віддієслівного 

іменника [47, с. 123]. 

Ми дотримуємося думки, що в межах виділених цілісних словосполучень 

реалізується певний синтаксичний зв’язок, а також певний тип семантико-

синтаксичних відношень, за допомогою яких такі стійкі словосполучення 

збагачуються в українськомовному науковому гуманітарному тексті новими 

структурно-семантичними характеристиками. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що використання дієслівних 

стійких сполучень слів є однією з найважливіших структурно-семантичних рис 

українськомовного наукового гуманітарного тексту, специфіка якого зумовлюється 

відповідними внутрішньомовними та позамовними чинниками. 

Основними різновидами дієслівних стійких сполучень є безприйменникові та 

прийменниково-іменникові, які представлені двома основними моделями: 

дієслово + іменник – V + N2–6 Sing/Pl та дієслово + прийменниково-іменникова 

конструкція – V + prep. + N2–6 Sing/Pl. У досліджуваному українськомовному 

науковому гуманітарному тексті найпродуктивнішою моделлю є модель 

V + N4 Sing. Конструкції з прийменниками є нечисленними і перебувають на 

периферії текстових одиниць. 
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Дослідження семантичної структури дієслівних стійких сполучень слів 

яскраво ілюструє широкий спектр дієслівних компонентів із номінативним 

значенням, що позначають дії чи процеси, які можуть мати різні вияви. Поєднання 

такого дієслова з певним іменним компонентом звужує його значення та сприяє 

його конкретизації. У загальному значенні вага семантики іменного компонента в 

загальному значенні дієслівного стійкого сполучення слів зростає залежно від 

характеру значення дієслівного компонента. Зростання цієї ваги залежить від того, 

наскільки широке значення дієслівного компонента: що ширше значення 

дієслівного компонента, то більше зростає вага семантики іменного компонента. 

2.3. Іменні стійкі сполучення слів 

Багатоаспектне дослідження структури та семантики одиниць 

українськомовного наукового гуманітарного тексту виявило той факт, що значна 

кількість іменників утворює словосполучення термінологічного типу чи аналітичні 

термінологічні конструкції, висока продуктивність яких зумовлена виявом 

універсальної загальномовної тенденції до усунення суперечностей між 

обмеженою кількістю номінативних засобів та необмеженою кількістю об’єктів 

номінації шляхом використання словосполучень у номінативній функції, що 

значною мірою обґрунтовується так званою інформативною недостатністю 

іменника [145, с. 154–155]. У таких словосполученнях складні поняття 

обʼєктивуються, тому їхні істотні ознаки не можуть бути виражені одним словом, 

що умотивовує потреба функціонування іменних стійких сполучень у науковому 

тексті. 

Такий тип сполучень слів у текстових і стильових різновидах досліджується 

у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві протягом кількох десятиліть, 

зокрема іменні стійкі сполучення слів перебували в центрі уваги Л. М. Веклинець, 

В. П. Даниленко, В. М. Лейчика, Н. В. Місник, Т. І. Панько, Н. А. Цимбал, 

О. В. Чуєшкової та ін. 

В українськомовному науковому гуманітарному тексті іменні стійкі 

сполучення слів є одним із основних засобів спеціальної номінації. Вони 
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визначають наукові поняття розчленовано, тобто за допомогою двох або кількох 

слів, що пов’язані між собою за допомогою певних синтаксичних зв’язків. 

Зокрема, у дослідженнях В. М. Лейчика, іменні стійкі сполучення слів 

розглядаються з позиції діахронного аналізу. Науковець виділяє такі етапи 

номінації спеціального поняття: а) період первинного позначення в системі понять, 

коли фігурують передтерміни, у яких переважають ознаки мовного субстрату; 

б) етап термінологізації – залучення нетермінів до системи професійної мови; 

в) період адекватного позначення поняття в системі понять, коли фігурують власне 

терміни, у яких ознаки мовного субстрату послаблені [210, с. 56]. 

На думку Л. Б. Гаращенко, іменні стійкі сполучення слів мають властивості 

терміна-лексеми, з одного боку, та властивості терміна-словосполучення – із 

іншого. Як термін таке стійке сполучення слів характеризується наявністю 

дефініцій, системністю, відсутністю експресії, тенденцією до моносемії в межах 

свого термінологічного поля, стилістичною нейтральністю. Як різновид 

словосполучення іменне стійке сполучення слів є синтаксичною конструкцією, що 

складається із двох або більше компонентів, пов’язаних між собою [98, с. 97–99]. 

Одне із цих слів у конструкції є головним (стрижневим) – на основі підрядного 

зв’язку, а друге – залежним (підрядним). 

Лінгвісти відзначають той факт, що елементи, які входять до складу іменних 

стійких сполучень слів, поєднуються за відповідними лексичними та граматичними 

правилами, а також за законом валентності, тобто здатності входити до 

словосполучення під час утворення лексико-семантичного ряду слів [232, с. 192–

194]. 

В українськомовному науковому гуманітарному тексті аналізовані мовні 

одиниці обов’язково виконують номінативну функцію, а також допомагають 

визначити обсяг позначуваних ними понять, зрозуміти їхнє місце в системі інших 

гуманітарних понять. О. В. Чуєшкова стверджує, що, на відміну від однослівних 

номінацій, іменні стійкі сполучення слів завдяки залежним словам виявляють 

більшу здатність до конкретизації значень. Вони менше синонімізуються, майже не 
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зазнають впливу омонімії, а також їм властива можливість гнучкішої класифікації 

та систематизації за певними моделями [368, с. 32–34]. 

В основі структурно-семантичної специфіки іменних стійких сполучень слів є 

конкретизація опорного компонента. Наприклад, сполучення слів із стрижневим 

словом текст у гуманітарному науковому тексті утворюють низку іменних 

стійких сполучень слів, наприклад: друкований текст, короткий текст, довгий 

текст, прочитаний текст, упорядкований текст та ін. 

У структурі іменних стійких сполучень слів головне слово передає родову 

ознаку (категорійне значення), а залежний компонент – видову (вказує на 

конкретні особливості явищ, речей, процесів). Завдяки цьому, у межах кожної 

тематичної групи аналізованих сполучень слів виявляється тенденція до утворення 

стрункої структурно-семантичної системи за рахунок утворення від термінів 

(родових понять) – іменних стійких сполучень слів (видових понять) [232, с. 194–

196]. 

За нашими спостереженнями, іменні стійкі сполучення слів мають власну 

схему побудови та конкретне лексичне наповнення. Крім того, аналіз 

українськомовної наукової гуманітарної літератури, засвідчив, що аналізовані 

мовні одиниці відзначаються тільки підрядною залежністю компонентів. До того 

ж, компоненти, з яких складаються такі сполучення слів, можуть поєднуватися за 

допомогою різних видів підрядного зв’язку, проте найпоширенішими є узгодження 

та керування, наприклад: широкі можливості, глибокий зміст, розгорнута думка, 

кут зору, змагання ідей, розширення функцій, висунута ідея, вузьке значення, 

висвітлення питань, установлення стосунків та ін. 

Треба відзначити, що в українськомовному гуманітарному науковому тексті 

найпоширенішими іменними стійкими сполученнями слів є ті, які побудовані на 

узгодженні складників, наприклад: багата рима, глибокий аналіз, вузьке розуміння, 

хибне уявлення, високе почуття, повне право, сильна позиція та ін. У той же час 

найчастіше узгоджуваним словом виступає прикметник, який може 

характеризувати певне поняття чи явище з різних сторін. 
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Природа і специфіка цих конструкцій привертали увагу таких дослідників, як 

Є. Б. Черкаська, Ю. С. Чоботарьов [356, 357]. Оскільки іменні стійкі сполучення 

слів є мовними одиницями із узагальнено-предметною семантикою, то основною 

їхньою функцією є називання понять, явищ, дій, а оскільки вираження 

предметності притаманне іменнику, то саме його уважають носієм основної 

родової семантики слова [336, с. 32]. Пор.: Суспільство через державу чи інші 

інституції намагається вплинути на хід мовного розвитку, здійснюючи певну 

мовну політику [Семчинський, с. 306]; У сучасному словнику виокремлюється 

ціла низка лексичних, лексико-фразеологічних засобів, які мають у своїй 

семантиці, в додаткових відтінках колорит фольклорних засобів [Єрмоленко, 

с. 122]; Усередині країни було введено жорсткі норми споживання продуктів та 

енергоносіїв [Литвин, с. 323]; Автор сподівається, що навчальний посібник 

допоможе читачеві скласти більш-менш цілісне уявлення про соціологію як 

науку [Жоль, с. 10] та ін. 

Аналізуючи іменні стійкі сполучення слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті, ми виявили іменні стійкі сполучення слів, у яких 

стрижневим компонентом виступає не іменник, а субстантивований прикметник 

або дієприкметник, наприклад: виведений на основі, виділений на підставі, 

витриманий у стилі, зумовлений ситуацією, освячений традицією, виражений 

формами та ін. Пор.: Загальнонародна мова оголошувалася науковою фікцією, 

умоглядним узагальненням, виведеним ученими на основі певної кількості 

індивідуальних мов [Семчинський, с. 256]; Окремі семантичні різновиди 

синтаксичних структур із головним членом предикативним прислівником можуть 

бути виділені на підставі можливих трансформаційних перетворень 

[Жовтобрюх, с. 168]; Чимало поетичних творів побудовано як монолог матері-

України, пор. образ Тодося Осьмачки “Україна”, витриманий у стилі народної 

думи [Єрмоленко, с. 41] та ін. 

У структурно-семантичному плані іменні стійкі сполучення слів є 

неподільними одиницями, які реалізують відповідність мовного знака певному 

поняттю, явищу. Іменне стійке сполучення слів, як і стрижневий іменник, виконує 
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у мові номінативну функцію, виявляючи тенденцію до термінологізування [145, 

c. 148–150]. Наприклад: шар лексики, пряме значення, лексико-семантичне поле, 

асоціативне поле, притягнення до відповідальності тощо. Характеристика 

термінологічності, що притаманна іменним стійким сполученням слів, указує на 

їхню стійкість як мовних утворень. Аргументованість цього висновку 

підтверджується багатьма дослідженнями, у яких термінологічність є одним із 

критеріїв стійкості на рівні стійких сполучень слів [145, 254, 353]. Позначення 

певного поняття, явища чи дії сполученням уже відомих, наявних у мовній системі 

лексем, уважається ефективним і доцільним, що відображає загальні вимоги до 

термінів, ураховуючи високу точність та експліцитність смислової структури. Такі 

стійкі сполучення слів дають змогу оперувати конкретною думкою, адже їхня 

багатозначність обмежується сполученням кількох лексем [145, c. 152–154]. 

У науковій літературі відомо кілька спроб установлення класифікаційних 

ознак стійких іменних словосполучень. На наш погляд, найбільш вдалою є 

класифікація структурних моделей двокомпонентних іменних стійких сполучень 

слів, створена Л. Б. Гаращенко, яка виділяє кілька основних моделей компонування 

текстових одиниць [98, с. 98–100]. Відповідно до вимог цієї класифікації можна 

виділити такі моделі компонування текстових одиниць: 

1. Субстантивно-ад’єктивна модель N1 + Adj1, що є найпродуктивнішою для 

творення досліджуваних стійких сполучень слів. За значенням компонентів 

двоскладові субстантивно-ад’єктивні стійкі сполучення слів поділено на: 

а) складені іменні стійкі сполучення слів, у яких прикметник – термін, а 

іменник – загальновживане слово, що в одному зі своїх значень є терміном, 

наприклад: аналітичний погляд, синтаксична позиція, словотвірне гніздо, виховний 

момент та ін. Граматично основними у цих стійких сполученнях слів є іменники, а 

семантично навантаженими – прикметники; 

б) складені іменні стійкі сполучення слів, у яких іменник є терміном, який 

виражає родове поняття, а прикметник – загальновживаним словом, наприклад: 

мандрівні сюжети, відкрита система, близьке звучання, якісне віршування та ін.; 
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в) складені іменні стійкі сполучення слів, у яких іменник і прикметник мають 

термінологічний характер, наприклад: адекватне відображення, ритмічний акцент, 

категорична вимога, феміністична критика та ін. 

Д. С. Лотте наголошував на тому, що в термінології “сполучення прикметника 

з іменником зручніше, ніж сполучення двох іменників” [218, с. 14]. Така сама 

тенденція простежується на матеріалі іменних стійких сполучень слів в 

українськомовному гуманітарному науковому тексті. 

Варто відзначити, що в іменних стійких сполученнях слів атрибутивним 

компонентом найчастіше виступають якісні прикметники, ужиті в переносному 

значенні, наприклад: високий статус, глибокий аналіз, велике значення, широка 

багатозначність, тісні зв’язки, сильна позиція, гострий діалог та ін. Рідше у 

досліджуваних мовних одиницях використовуються відносні прикметники, 

наприклад: вільна думка, перспективне значення, ключове поняття, кінцева 

позиція, позитивна оцінка, негативна риса та ін. Поодинокими випадками 

засвідчені конструкції, у яких атрибути іменних стійких сполученнях слів виражені 

складними прикметниками, наприклад: емоційно-оцінний характер, мовно-

національна картина, семантично-асоціативне коло, багатогранний розвиток та 

ін. 

2. Модель Partic + prep. + N5/6, наприклад: закладений у тенденціях, відбитий 

у тексті / у свідомості, пов’язаний із 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, наприклад: характер функції, межа розуміння, 

запас слів, центр уваги, предмет уваги, орієнтири викладання, напрям пошуку, 

брак теорії та ін. Така модель іменних стійких сполучень слів може містити також 

прийменники (N1 + prep. (на, до, з) + N2/5/6, наприклад: ставлення до проблеми, 

ознайомлення з літературою, наголошення на моменті, підхід до вивчення, 

поштовх до формування, прагнення до відродження та ін. 
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За нашими спостереженнями, у досліджуваних текстах більшість 

двокомпонентних іменних стійких сполучень слів утворені за моделлю Adj1 + N1. 

Рідше в українськомовних наукових гуманітарних текстах уживаються 

трикомпонентні іменні стійкі сполучення слів, які утворюються на основі 

двокомпонентних. Такі моделі фіксують випадки, коли в межах словосполучень 

кожен із нових компонентів уточнює, конкретизує наукове поняття. Компонентами 

аналізованих мовних одиниць можуть бути як лексеми термінологічно навантажені, 

так і загальновживані. Трикомпонентні іменні стійкі сполучення слів реалізуються 

за такими моделями: 

1) модель Adj1 + Adj1 + N1/2, наприклад: безумовна позитивна увага, 

зумовлена позитивна увага та ін.; 

2) модель N1 + Adj2 + N2, наприклад: вимірювання особистісної орієнтації, 

оцінка величного твору та ін.; 

3) модель N1 + N2 + N2, наприклад: заготовки матеріалу твору, принципи 

аналізу тексту та ін. 

У науковій літературі стверджується, що оптимальна довжина, зокрема й для 

іменних стійких словосполучень, визначається процесом стандартизації. Ідеальною 

довжиною аналізованого стійкого сполучення слів уважається така, за якої кожен 

його елемент виражає одне поняття із системи понять певної галузі науки [209, 

с. 66–67]. 

Варто зауважити, що стійкі сполучення слів, зокрема двокомпонентні, в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті мають різний ступінь 

термінологізації. Більшість іменних стійких сполучень слів не належить до 

термінів, оскільки не завжди враховують усі ознаки певного поняття, хоч і мають 

цілісне номінативне значення. Зокрема, у реченнях: З’явилися перші спроби 

порівняльного висвітлення історії структури східнослов’янських мов, серед яких 

виділяються фундаментальні праці Ф. П. Філіна [Русанівський 1985, с. 6]; 

Прислівники з узагальненим, абстрактним значенням місця там, тут виконують, 

як відомо, функцію підсилювальних часток, втрачаючи своє пряме, повне значення 

[Жовтобрюх, с. 164]; У ході вивчення даного курсу студенти мають засвоїти 
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сутність основних процесів [Кузнець, с. 4]; В. Парето створив модель “елітарної” 

демократії, стверджуючи, що перехід суспільства до індустріальної стадії 

розвитку потребує створення спеціального професійного управлінського апарату 

[Карасевич 2011, с. 77] та ін., іменні стійкі сполучення слів порівняльне 

висвітлення, пряме значення, повне значення, хід вивчення, перехід до стадії 

розвитку не зазнають кодифікації та використовуються для називання стандартних 

понять, ситуацій і дій, часто повторюваних у науковій сфері. 

Із семантичного погляду вищевказані іменні стійкі сполучення слів мають 

кваліфікативне значення й репрезентують реальну дійсність у тій формі, у якій ця 

дійсність відображається певною системою знань. З точки зору мови, такі 

словосполучення зберігають ознаки відношень означення й означуваного, 

відношення роду та виду. У таких одиницях граматично незалежний компонент 

словосполучення позначає родове поняття, а в ролі семантичного еквівалента 

означення виступає залежний член, який обмежує обсяг позначуваного поняття, 

конкретизує його семантику і тим самим протиставляє родове визначення, 

зосереджене в граматично головному слові, та видове поняття, яке формується 

сполученням лексем [253, с. 51–52], наприклад: приклад – яскравий приклад, 

питання – найважче питання, трактування – вузьке трактування, завдання – нові 

завдання, перспективи – великі перспективи, контакти – тісні контакти та ін. 

Пор. у реченнях: Яскравим прикладом подібної зміни в фонетичній системі є 

пересув приголосних у давньогерманських мовах [Семчинський, с. 345]; Одним із 

найважчих питань у теорії мовних контактів є розмежування інтерференцій та 

інтеграцій [Єрмоленко, с. 358]; Першим застосував вузьке трактування 

соціології як науки французький соціолог і філософ Еміль Дюркгейм [Городяненко, 

с. 11–12]; Застосування комп’ютерних технологій в обробці текстової інформації 

ставить нові завдання та відкриває великі перспективи у сучасній лінгвістиці 

[Широков, Іменна…, с. 3]; Тісні контакти давні слов’яни підтримували з балтами 

на півночі та угро-фінами на північному сході [Литвин, с. 33] та ін. 

За нашими спостереженнями, в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті атрибутивні компоненти іменних стійких сполучень слів можуть 
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синонімічно варіюватися, маючи однаковий стрижневий компонент і схожу 

семантичну наповнюваність. У таких випадках, можна говорити про ступінь 

семантичної ідентичності (синонімічності), оскільки відтінки значення фіксуємо у 

всіх прикладах. Пор.: самостійна роль – менша роль – помітна роль – провідна 

роль – відома роль – велика роль та ін. Пор. у реченнях: Майновий критерій 

самостійної ролі в типології державного устрою не відіграє [Панов, с. 37]; Чим 

вищі соціальні потреби, тим меншу роль у задоволенні  їх відіграє господарська 

фізична праця [Жоль, с. 118]; Досить помітну роль у вираженні шкали 

модальностей відіграють спеціальні лексичні показники у складі речення 

[Жовтобрюх, с. 19] та ін. 

На думку О. М. Кожина, від вільних словосполучень аналогічної структури 

іменні стійкі сполучення слів відрізняє семантичний зсув у бік граматично 

залежного члена, який виступає в ролі термінотворчого компонента [167, с. 89]. У 

нашому випадку такий залежний член класифікує позначуване явище, а за 

допомогою називання розрізнювальних рис цього явища серед предметів того ж 

роду, відмежовує його від інших, наприклад: допоміжне значення – вужче 

значення – ширше значення. Пор. у реченнях: Проте значно ширші межі 

присвійності встановлюються на підставі можливих перетворень бездієслівних 

речень у конструкції з дієсловом мати у його найбільш загальному, допоміжному 

значенні [Жовтобрюх, с. 150]; Основним типовим значенням таких синтаксичних 

конструкцій є значення тотожності, введення понять вужчого значення в 

поняття ширшого значення [Жовтобрюх, с. 142] та ін. 

В українськомовному науковому гуманітарному тексті активно вживані 

текстові одиниці, які мають яскраво виражені градаційно-ідентифікаційні 

властивості, тобто через використання стійких сполучень слів акцентують увагу на 

реаліях, що відзначаються максимальною інтенсивністю ознаки, явища чи факту.  

Пор. у реченнях: Категоріальною ознакою внутрішньо-синтаксичної будови 

наказово-спонукальних речень виступає дієслівний присудок у формі наказового 

способу або ж його відповідник у випадку функціональної транспозиції форм, 

яскраві приклади якої становлять, зокрема, особові форми дієслова дійсного 
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способу [Жовтобрюх, с. 20]; Вивчення синтаксичних зв’язків, що враховує їх 

змістові і формальні ознаки, дає повну картину досліджуваного явища 

[Жовтобрюх, с. 37]; Треба наголосити, що при вивченні зазначеного курсу 

вирішальну роль відіграє принцип системності [Чумак, с. 4] та ін. У наведених 

реченнях інтенсивність ознаки, явища чи факту передають такі іменні стійкі 

сполучення слів: яскравий приклад, повна картина, вирішальна роль. 

Однією з характерних ознак аналізованих текстів, на нашу думку, є 

використання іменних стійких сполучень слів, у яких функцію граматично 

стрижневого слова виконує віддієслівний іменник. Пор. у реченнях: Нарешті, 

примноження знань про пізнані об’єкти дає нові можливості для їх практичного 

застосування [Русанівський 1988, с. 3]; При розв’язанні цього питання слід 

зважати на дослідження психологів [Семчинський, с. 226]; Зародження 

політичних ідей та їх розвиток в державах [Карасевич 2010, с. 3]; 

Матеріалістичний детермінізм не виключає активної людської діяльності, 

спрямованої на досягнення певних результатів [Ручка, с. 28] та ін., це такі іменні 

стійкі сполучення слів, як примноження знань, розв’язування питання, зародження 

ідей, розв’язання завдань, позначення варіантів. 

На думку Д. А. Ячинської, уживання конструкцій із граматично стрижневими 

віддієслівними іменниками не завжди є виправданим, адже збереження дієслівної 

семантики та здатність поєднуватися із залежними словами способом керування 

призводить до нагромадження однакових відмінків, що викликає стилістичну 

перевантаженість думки [384, с. 107]. У той же час дослідниця намагається 

підтвердити цю тезу вказівкою на наявність у текстовому різновиді великої 

кількості додатків і неузгоджених означень, виражених іменником у родовому 

відмінку, що, на її думку, негативно впливає на точність сприйняття інформації. 

Ми, однак, уважаємо більш переконливим твердження А. Ф. Марахової, яка 

наголошує, що санкціоновані суспільною мовною практикою ланцюжки імен, 

поєднані гнучким комбінуванням сурядного та підрядного звʼязку із правильним 

порядком елементів, стають в українськомовному науковому гуманітарному тексті 

засобами інформативно завершеного, деталізованого вираження понять [224, 
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с. 125]. Пор. у реченнях: Використання тлумачень-перифразів для розкриття 

значення слова пов’язане з цією загальною тенденцією [Єрмоленко, с. 71]; Ось 

приклади типового для українського експресивного синтаксису нанизування таких 

конструкцій [Жовтобрюх, с. 206] та ін. 

Можна стверджувати, що іменні стійкі сполучення слів в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті перебувають на межі входження лексичних 

словосполучень у термінологічні системи різностильових текстів. Структурні та 

семантичні характеристики таких стійких сполучень слів установлюють 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. 

Отже, творення іменних стійких сполучень слів у аналізованому науковому 

гуманітарному тексті є досить продуктивним, що пов’язано зі структурно-

семантичними характеристиками термінів та їх функційним призначенням. За 

допомогою іменних стійких сполучень слів можна краще передати віднесеність до 

класифікаційного ряду, який має в основі родо-видове співвідношення понять, що 

вмотивовує широке використання цього способу творення аналізованих мовних 

одиниць в українськомовному гуманітарному науковому тексті. 

2.4. Адвербіальні стійкі сполучення слів 

У лінгвістиці існує думка про те, що прислівникових словосполучень в 

українській мові немає, а потрібно виділяти тільки субстантивні, дієслівні та 

ад’єктивні словосполучення. Зокрема, І. Р. Вихованець відзначає, що позицію 

опорного морфологізованого прислівника в українській мові не виокремлюють, 

тому що морфологізований (синтетичний) прислівник як найбільш адвербіальна, 

адвербіалізована форма, перебуваючи в реченні переважно в детермінантній ролі, 

не може поширюватись залежними членами [73, с. 20], тому прислівникові 

словосполучення науковець відносить до аналітичних форм вияву інтенсивної 

ознаки [74]. Проте, на думку А. П. Загнітка, прислівникові словосполучення варто 

виділяти, але, за умови наявності поєднання: а) прислівника + іменника (з 

прийменником і без) та б) прислівника + прислівника [137, с. 403]. 
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Узявши до уваги вищезазначену інформацію, називаємо адвербіальними такі 

стійкі сполучення слів, які виражають обставинну характеристику явищ чи 

процесів. Зауважимо, що формувати пласт адвербіальних стійких сполучень слів 

дає змогу відмінкова форма іменника (з означенням або без нього), яка 

переводиться в прислівникову позицію за допомогою прийменника, що, у свою 

чергу, відіграє важливу роль у процесі транспозиції субстантива. Прийменник 

нейтралізує притаманну відмінку семантику предметності та динамічності, а також 

переводить адвербіалізований субстантив у одну з трьох семантико-граматичних 

зон: просторових, темпоральних чи логічних відношень [359, с. 28–30]. 

В українськомовних наукових гуманітарних текстах уживають адвербіальні 

стійкі сполучення слів, які використовують для вираження темпоральних, 

причинових, допустових, цільових, логічних та інших адвербіальних відношень, 

наприклад: за умов свободи, за допомогою запитань, за характером згасання, з 

погляду доцільності, в ролі спостерігача, під кутом зору та ін. Стійкість цих 

сполучень знаходить вияв не лише на граматичному, а й на семантичному рівнях. 

Пор. у реченнях: Практичне релігієзнавіство вивчає насамперед проблеми 

оприсутнення і функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті [Колодний, 

с. 3]; Визнаним майстром діалектичної суперечки у Стародавній Греції вважався 

Сократ, який у своїх бесідах за допомогою влучно поставлених запитань намагався 

відшукати істину [Хоменко, с. 5]; Також виділяють конфлікти: за характером 

згасання, з погляду доцільності [Перегуда, с. 95]; Він (соціолог) може виступати в 

ролі “відкритого” включенного спостерігача [Требін, с. 25]; Розгляд стратифікації 

населення саме під кутом зору поділу на класи знайшов поширення не лише в 

радянській, але і в пострадянській і зарубіжній історіографії [Костантінова, 

с. 298] та ін. 

На наш погляд, найактивніше в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті використовуються адвербіальні стійкі сполучення слів, які виражають 

темпоральні (на строк повноважень, під час вибору, на час створення, на часи 

системи та ін.) та просторові (за місцем роботи / навчання та ін.) відношення. Пор. 

у реченнях: Останні (голови місцевих державних адміністрацій) призначаються 



 
 

131 
 

на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету 

Міністрів України на строк повноважень Президента [Копєйчикова, с. 266]; 

Значення вибірковості сприйняття підвищується на початку роботи – під час 

вибору об’єктів зображення, теми і сюжету [Демченко, с. 95]; Підручники, 

навчальні посібники здебільшого синтезують найновіші здобутки наукових 

досліджень на час їх створення, що наближає їх до академічних праць [Калакура, 

с. 20]; Сьогодні лише доводиться шкодувати, що її (Н. Мірза-Авакянц) активна 

подвижницька науково-організаційна і викладацька діяльність припали на часи 

тоталітарної радянської системи [Петренко, с. 166]; Групове опитування 

застосовується за місцем роботи або навчання [Брегеда, с. 48]. Яскраво 

виражений зв’язок між граматичною функцією сполучення та лексичним 

значенням іменника за семантичної недостатності субстантива (він вимагає 

уточнення), може свідчити, на нашу думку, про початковий етап переходу цих 

прийменниково-відмінкових конструкцій у розряд вторинних прийменників. 

На різні відношення адвербіальних стійких сполучень слів в українськомовних 

наукових гуманітарних текстах, на нашу думку, указують адвербіалізовані 

відмінкові та прийменниково-відмінкові форми іменників, визначаючи, крім 

просторових і темпоральних, також цільові, допустові, логічні та обставинні 

відношення, на характеристики яких впливає прийменник, що нейтралізує 

відмінкову форму іменника та переводить його в адвербіальну позицію. 

За нашими спостереженнями, до складу адвербіальних стійких сполучень слів 

уходить більшість прийменників, що пояснюється їхньою полісемічністю під час 

вираження релятивних відношень, яка обмежується семантико-граматичним 

значенням відмінкової форми субстантива. Це, в свою чергу, дає змогу віднести 

утворювані адвербіальні стійкі сполучення слів до відповідного семантико-

граматичного класу прислівників. 

Досліджувані конструкції з прийменником утворюють різні лексико-

граматичні групи, залежно від типу відношень, зокрема власне-обставинних та 

обставинно-атрибутивних і формуються за допомогою таких прийменників, як, 

наприклад: у межах, в розумінні, в разі, в обсязі, до міри, за поглядами, за словами, 
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на погляд, на думку, на час, за рахунок, на підставі, на основі, за бажанням та ін. 

Пор. у реченнях: Лексема виступає багатозначною не лише в межах твору, а й у 

межах одного словосполучення, однієї фрази [Єрмоленко, с. 311]; В одному з двох 

своїх основних різновидів сегментована структура є в певному розумінні 

комплексною структурою [Жовтобрюх, с. 215]; Спільні фонові знання формують 

“енциклопедичне середовище”, з якого кожний учасник мовного спілкування в разі 

потреби шукає і добирає потрібні аргументи [Мацько, с. 103]; Немає потреби 

передавати на клієнтський комп’ютер програму в повному обсязі [Смульсон, 

с. 199]; Освіта нагадувала до певної міри – “безлюдний”, “безособистісний” 

простір [Семеног, с. 70] та ін. 

Найпоширенішими прийменниками, які використовуються у стійких 

сполученнях слів українськомовного наукового гуманітарного тексту є: з метою 

(для), за ініціативою, в умовах, у зв’язку з, згідно з, на підставі та ін., оскільки вони 

характеризуються більшою конкретністю та повнозначністю, порівняно з іншими. 

Пор. у реченнях: Основним джерелом при підготовці даної праці були актові 

джерела – збірники оригіналів та копій документів XV–XVIII ст., вписаних або 

засвідчених різними судами, а також магістратами України з метою надання їм 

юридичної сили [Петренко, c. 73]; Суб’єкт господарювання ліквідується: за 

ініціативою осіб, зазначених у частині першій цієї статті [Копєйчикова, с. 496]; 

Покоління студентів 60-х років з хвилюванням чекали кожної нової статті 

В. Сухомлинського, котрий в умовах жорстокого авторитаризму та ідеологічних 

догм створив і реалізував цілісну систему гуманістичного виховання особистості 

[Семеног, с. 62] та ін. 

Серед первинних прийменників, за нашими спостереженнями, продуктивними 

в адвербіальних стійких сполученнях слів є: 

1) з (із) – з погляду, з огляду, з метою (для), з точки зору та ін., пор. у 

реченнях: З погляду традиціоналістського сприйняття, рух одиничних 

неповторних подій у часі зникає [Артюх, с. 169]; Значення Києво-Могилянської 

академії для української філософії є непересічним з огляду на два важливих 

моменти [Киричок, с. 190]; Традиційний аналіз ґрунтується на сприйнятті, 
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розумінні, осмисленні й інтерпретації змісту документів згідно з метою 

дослідження [Брегеда, с. 50]; Логічний фактор, забезпечує організацію інформації 

з точки зору упорядкування процесу мислення [Осипова, с. 11] та ін.; 

2) у (в) – у зв’язку з (зі), у ролі, у межах, у розумінні, у разі, в обсязі та ін., пор. 

у реченнях: Стратегія завжди виникає з приводу й у зв’язку зі зміною стану 

зовнішнього середовища [Требін, с. 72]; Поет Емпедокл очолив демократичний рух 

проти тиранів, виступав у ролі судового оратора [Мацько, с. 25]; Було обрано 

курс на утворення численного прошарку не просто селян-фермерів, а саме козаків-

фермерів, які б у разі потреби, маючи відповідну військово-політичну 

самоорганізацію, могли швидко зібратись і виступити як народне військо 

[Павленко, с. 132]; Держава намагалася поставити народну школу в суцільне 

підпорядкування та всебічний контроль, але посилення земства не дало урядові 

змогу зробити це в повному обсязі [Костантінова, с. 372] та ін.; 

3) на – на підставі, на погляд, на думку, на основі, на момент та ін., пор. у 

реченнях: Диференціацію складнопідрядних речень можна здійснити на підставі 

суто зовнішніх, формальних показників [Загнітко, c. 86]; Важливу роль у роботі з 

науково обдарованою студентською молоддю відіграє, на наш погляд, система 

заохочень [Семеног, с. 220]; І. Колесник під поняттям позакласної роботи розуміє 

діяльність, яка організовується на основі добровільності, самодіяльності і 

самоврядування учнів [Базильчук, с. 8]; Визнання цього (певного реального об’єкту 

як такого, що не відповідає ідеалу) – наслідок співставлення об’єкту та норми 

його існування, що прийнята у соціумі на момент встановлення факту 

невідповідності [Смульсон, с. 89] та ін.; 

4) за – за поглядами, за рахунок, за словами та ін., пор. у реченнях: Маріуполь 

мав штучне зростання населення лише свого часу за рахунок чужинців 

[Костантіва, с. 394]; Поранений отруйною стрілою під Хотином, він (Сагайдачний) 

помер 10 квітня 1622 р. і похований на території Братського монастиря на 

Подолі в Києві, за словами літописця Григорія Грабянки [Рибалка, с. 166] та ін.; 

5) до – до міри, до часу та ін., пор., у реченнях: Істинність морального 

аргументу ґрунтується на визнанні антропологічної пріоритетності практичного 
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(до певної міри ірраціонального) розуму [Балух, с. 217]; До часу розслідування чи 

розгляду справи в суді через зміну ситуації скоєне винним діяння перестало бути 

суспільно небезпечним [Копєйчикова, с. 177] та ін.; 

6) під – під кутом, під назвою, під впливом, під час та ін., пор. у реченнях: 

Метод соціології вимагає вивчати суспільство під кутом зору його структури, 

функціонування та розвитку [Брегеда, с. 14]; Кримінальний – тип особистості, 

який є доволі розповсюдженим під час кризових та перехідних етапів розвитку 

суспільства [Требін, с. 118] та ін. 

Проведений нами аналіз дає змогу констатувати, що ситуативна семантика 

прийменника в стійкому сполученні слів визначає характер відношень у межах 

адвербіальної конструкції. Зокрема, складені прийменники, що відзначаються 

конкретністю та моносемантичністю, самостійно переводять субстантив у 

прислівникову позицію для виконання відповідної синтаксичної функції. 

Наприклад, прийменник на підставі може утворювати обставину способу дії, а 

прийменник з метою разом з іменником може бути виразником адвербіального 

значення мети. Пор. у реченнях: Тільки на підставі упереджених думок можна 

оголосити англійську форму to the brother кращою, ніж українська братові 

[Семчинський, с. 324]; Абстрагування за допомогою ототожнення – вивчення 

об’єкта на підставі обмеженого вибору його ознак, що є певним його спрощенням 

та узагальненням [Перегуда, с. 13]; Прибувають в Україну комісії з європейських 

структур з метою дослідження становища національних меншин в Україні 

[Єрмоленко, с. 58]; Поперше, радимо більше читати книжок авторитетних 

авторів, подруге, слухати лекції кваліфікованих промовців з метою збагачення 

свого словникового запасу [Осипова, с. 99] та ін. 

Такі ж властивості притаманні й прийменнику шляхом, що може утворювати 

аналітичні прислівники способу дії, та прийменнику для, який може реалізувати 

лише значення “з якою метою здійснюється, відбувається що-небудь” [360, с. 313]. 

Пор. у реченнях: Інший спосіб семантичного маркування реалізуватиметься 

шляхом інтегрування до УНЛК синонімічної підсистеми або українського 

варіанту WordNet [Широков, Елементи…, с. 191]; Як і кожну науку, риторику 
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треба вчити, нею треба оволодівати, бажано й шляхом критичного, 

реструктивного і конструктивного аналізів [Мацько, с. 7]; Книгу слід сприймати 

як загальну пропедевтику до сучасної соціології, яка дозволяє мати справу з 

літературними джерелами, потрібними для здобуття поглиблених соціологічних 

знань [Жоль, с. 10]; Оскільки не збереглися дані про його (Немезій) місце 

народження, дослідники змушені користуватись лише дотичною інформацією, яка 

не надає достатніх підстав для здійснення об’єктивної історичної ретроспекції 

[Балух, с. 123] та ін. 

Отже, адвербіальні стійкі сполучення слів в українськомовних наукових 

гуманітарних текстах використовуються для вираження темпоральних, 

причинових, допустових, цільових, логічних та інших адвербіальних відношень, на 

які вказують адвербіалізовані відмінкові та прийменниково-відмінкові форми 

іменників; на характеристики досліджуваних мовних одиниць найбільшою мірою 

впливає прийменник, який переводить іменник у складі стійкого словосполучення 

в адвербіальну позицію; адвербіальні стійкі сполучення слів характеризуються 

поліфункціональністю та високою частотністю вживання в досліджуваному 

текстовому різновиді, що обґрунтовується потребою досягнення максимальної 

ясності викладу та відповідного узагальнення, а також загальними функційно-

прагматичними вимогами до українськомовного наукового гуманітарного тексту. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

В українськомовному науковому гуманітарному тексті можна виділити три 

основні групи стійких сполучень слів. До першої та найчисленнішої групи 

належать стійкі сполучення слів з опорним дієслівним компонентом, що є 

одиницями непрямої номінації та продуктивним засобом вираження 

внутрішньосинтаксичної модальності. Складаються такі мовні одиниці із 

дієслівного компонента з переосмисленим вихідним значенням й іменного 

компонента, який наділений семантичною та синтаксичною цілісністю. У реченні 

дієслівні стійкі сполучення слів виконують функцію простого дієслівного присудка 

чи є головним членом односкладного речення дієслівного типу. 

Аналізовані мовні одиниці є еквівалентами дієслів, складних найменувань дій, 

станів чи процесів. Для дієслівних стійких сполучень слів ступінь структурно-

семантичної цілісності компонентів не є високим, хоч і досить продуктивним, 

порівняно з іншими стійкими сполученнями слів. Це виявляється в можливому 

нормативному розширенні структури стійкого сполучення слів за допомогою 

одного або двох компонентів. 

Такі ж характеристики властиві й іменним стійким сполученням слів, які 

складають другу групу з можливістю синтаксичної структури допускати додавання 

до текстової одиниці будь-якого слова чи групи слів, виявляючи невисокий ступінь 

синтаксичної цілісності компонентів. Стійкі сполучення слів з іменним 

компонентом за своєю семантичною структурою наближаються до 

термінологічних словосполучень. Релевантною ознакою таких 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 виступає граматично панівним 

компонентом, а також завдяки закріпленості у сфері наукового стилю суспільно 

апробованого мовного знака за певним поняттям, явищем чи об’єктом наукової 

комунікації. 

Третю групу формують адвербіальні стійкі сполучення слів, основне 

призначення яких – максимально точне вираження обставинної характеристики 
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явищ чи процесів, тобто різноманітних адвербіальних відношень, а саме: 

темпоральних, причинових, допустових, цільових, логічних та ін. Основними 

визначальними показниками адвербіальних відношень є адвербіалізовані 

відмінкові та прийменниково-відмінкові форми іменників. 

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. 

Проаналізовані стійкі сполучення слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті є неоднорідними за структурою та семантикою, 

характеризуються високим ступенем стійкості, частотності та 

поліфункціональними властивостями, визначаючи специфіку текстових різновидів 

і відображаючи загальні закономірності пізнавального процесу. 
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РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ 

СЛІВ У НАУКОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ТЕКСТІ 

У сучасній лінгвістиці поняття “функція” є одним з центральних і 

найдискусійніших. Системно функції стійких сполучень слів почали досліджувати 

з виділенням функційної лінгвістики як розділу мовознавства. Обґрунтовуючи 

потреба опрацювання функцій окремих мовних одиниць, І. Р. Вихованець 

зауважує, що елемент висловлення вивчається лінгвістикою лише в тому разі, коли 

його наділено певною функцією, завдяки природі якої, цей елемент посідає 

відповідне йому місце серед інших, які зберігаються пам’яттю [74, с. 13]. На думку 

І. П. Распопова, все обертається в мові навколо функції й будь-яка форма – це лише 

засіб реалізації певної функції, поза якою вона не існує та практично не 

усвідомлюється [287, с. 5]. 

Досліджуючи питання функційних характеристик стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті, ми звернули особливу увагу 

на твердження І. Р. Вихованця щодо функційних особливостей мовних, зокрема 

текстових, одиниць, коли учений розрізняє вузьке та широке розуміння функції, 

відзначаючи, що функція або протиставляється семантиці синтаксичної одиниці, 

або ж охоплює її [74, с. 14]. 

У концепції Г. О. Золотової, для якої вихідним є тричленне протиставлення 

“форма – значення – функція”, функційна специфіка є визначальною. Поняття 

функції, як уважає дослідниця, пов’язане з комбінаторними властивостями 

одиниць і зазначає, що кожна одиниця характеризується, крім форми та значення, 

також синтаксичною функцією, що виражає відношення синтаксичної одиниці до 

комунікативної одиниці, тобто той спосіб, яким ця одиниця представлена в 

побудові зв’язного мовлення [142, с. 56]. 

Застосований нами підхід до функційної специфіки українськомовного 

наукового гуманітарного тексту вважаємо важливим компонентом 

узагальнювальної теорії лінгвотекстових одиниць, що вможливлює кваліфікувати 

комунікативну детермінованість такого текстового різновиду як продукту 

реального комунікативного акту й актуалізує вивчення екстралінгвістичних 
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факторів, зокрема таких, як наявність спільної пресупозиції, специфіка умов 

комунікації, соціально-культурні параметри актантів та ін. Під час вивчення 

наукового тексту, обґрунтуванні його типологічних характеристик потребує 

особливої уваги стильова та жанрова специфіка тексту, зокрема функційно-

семантична організація текстових різновидів. 

Однією з найважливіших функцій словосполучення науковці вважають 

номінативну [27, 56, 67, 132, 227, 273, 352, 378, 383 та ін.], ототожнюючи тим 

самим за цією ознакою словосполучення зі словом. Уперше інформація про 

номінативну функцію словосполучення постає у працях В. В. Виноградова, який 

виділяє слова на позначення окремих понять та словосполучення, що позначають 

єдине, але розчленоване поняття [68, с. 497–499]. 

За нашими спостереженнями, специфіка стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті виявляється у вираженні цими 

одиницями синтаксичних відношень, що називають ті загальні лексико-змістові 

відношення, які виявляються у структурі словосполучень і речень. У той же час 

певний тип синтаксичних відношень випливає з лексико-граматичного значення 

компонентів словосполучення, зі смислової взаємодії головної й залежної частин 

словосполучення, поєднаних певним видом підрядного зв’язку [128, с. 77]. 

Нагадаємо, що за своїм значенням і функцією стійкі сполучення слів – це 

складні найменування, які мають цілісне значення, що мотивується семантикою 

компонентів, розчленовану аналітичну форму, та здатні виражати цілісне поняття 

[47, с. 43]. 

В опрацьованих нами лінгвістичних дослідженнях (наукові праці М. В. Балко, 

Н. С. Валгіної, І. Р. Вихованця, Н. Я. Дзюбишиної, А. П. Загнітка, 

Г. М Удовиченка, К. Ф. Шульжука та ін.) немає єдиного підходу до визначення 

типів стійких сполучень слів за семантико-синтаксичними відношеннями, що 

зумовило наявність різних інтерпретацій перехідних та синкретичних явищ у теорії 

лінгвотекстових одиниць. Ми вважаємо найпереконливішими твердження, згідно з 

якими визначальними є виділення двох різних типів відношень: предикатних і 

непредикатних (атрибутивні (означальні), об’єктних і релятивних (обставинні), що 
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визначають синтаксичну або функційну структуру стійкого сполучення слів. Крім 

того, виділяючи класифікаційні ознаки таких текстових одиниць, можна говорити 

про те, що найпоширенішими в стійких сполученнях слів, що функціонують в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті, є предикатні та релятивні 

синтаксичні відношення. Функційна типологія стійких сполучень слів передбачає 

їх опис відповідно до позначуваних ними ситуацій. 

3.1. Стійкі сполучення слів, що виражають предикатні відношення в 

науковому гуманітарному тексті 

Серед питань, пов’язаних із категоріями наукового тексту, у сучасному 

мовознавстві актуалізується питання вироблення універсальної типології текстових 

одиниць, зокрема наукового гуманітарного різновиду. У зв’язку з цим постає 

проблема установлення специфіки функціонування різноманітних мовних одиниць 

в українськомовному науковому гуманітарному тексті, а саме предикатних стійких 

сполучень слів. 

Поняття “предикатність” та його реалізація в тексті через стійкі сполучення 

слів розглядалося в дослідженнях Й. Ф. Андерша, М. В. Всеволодової, 

В. Б. Гошилика, В. І. Кононенка та інших лінгвістів. 

Важливо, що когнітивний зв’язок, який існує між ієрархічно організованими 

мікротекстами українськомовного наукового гуманітарного тексту, досягається 

різноманітними засобами, серед яких виділяються стійкі сполучення слів [170, 

с. 173]. Ці мовні одиниці характеризуються смисловою та інтонаційною 

завершеністю, а також такою ознакою, як предикатність – комплексна категорія, 

що охоплює категорії часу, модальності й персональності, виражає семантичну 

завершену думку [190, с. 518]. 

Відомо, що підвалини семантичного аналізу предикатних слів було закладено 

Аристотелем, який виділяв десять логічних категорій: Сутність (Субстанцію), 

Кількість, Якість, Відношення (Релятивність), Місце (Де?), Час (Коли?), 

Положення, Стан, Дію, Страждання. У цих категоріях можна простежити 

універсальні предикати, які можуть бути основою для пропозиційних функцій або 

структурних схем речення певних мов [138, с. 605]. 
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Якщо Н. Д. Арутюнова відзначала, що предикатні слова виражають те, що ми 

думаємо про світ [25, с. 39], то С. Д. Кацнельсон наголошував на тому, що 

предикатні слова виступають у будь-якій мові носіями пропозиційних функцій, і 

містять у собі модель розгортання речення [160, с. 143]. Узагальнюючи такі 

твердження, ми вважаємо, що саме предикат є семантичним центром висловлення і 

носієм різноманітних логіко-семантичних відношень. 

У наукових працях І. Р. Вихованця, В. З. Дем’янкова, А. Є. Кибрика та інших 

синтаксистів предикат визначається в логіко-лінгвістичному та семантико-

синтаксичному вимірах: з позиції логіко-лінгвістичного виміру предикатом є 

конститутивний член, що дорівнює висловленню відносно суб’єкта, а з позицій 

семантико-синтаксичного виміру, – предикат віднесений до аргументів, термів [73, 

120, 162]. 

Різноманітні підходи лінгвістів до визначення поняття “предикат” відбилися на 

ширшій чи вужчій сфері використання терміна, що позначає це поняття. Зокрема, 

Н. Д. Арутюнова дотримується думки, що в логіко-семантичних дослідженнях 

поняття “предикат” не поширюється на речення, де є значення існування, 

тотожності, імені предмета [25, с. 392], а у працях І. Р. Вихованця предикат 

розглядається як ядерний складник висловлення, як будь-який компонент, що 

передає повідомлюване [73, с. 26]. 

В. І. Кононенко вважає твердження Н. Д. Арутюнової суперечливим, адже воно 

поєднує два “мірила” предикації – логічне та лінгвістичне, а переважає власне 

мовознавчий аспект, оскільки йдеться про те, що висловлюється [190, с. 9]. Що 

стосується функції предиката, то за твердженням Ю. С. Степанова, вона полягає в 

передаванні різноманітних відношень: дії, стану, якості та ін. [332, с. 326–328]. 

Науковці відзначають, що предикат має відмінний статус щодо присудка як 

компонента формально-граматичної організації речення [296, 297, 387]. На думку 

В. І. Кононенка, у науковій літературі спостерігаємо непослідовність розмежування 

термінів “предикат” і “присудок”, їхнє змішування, часом паралельне вживання в 

тих самих працях без зазначення відмінностей підходу до них. Науковець 

стверджує, що послідовне використання терміна “предикат” не виключає введення 
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в аналіз власне граматичних категорій, що впливають на семантичну структуру та 

функції цього компонента [190, с. 10]. 

Відомо, що стійкі сполучення слів характеризуються семантичною цілісністю 

їх компонентів, а також цілісністю переданого значення. Синтаксичні зв’язки між 

складниками визначає поняттєва основа лексично самостійних слів, а поєднання 

лексем у цих мовних одиницях забезпечує реалізація одним із компонентів 

зв’язаного значення. За твердженням В. Б. Гошилика, стійкі сполучення слів 

можуть вступати в синонімічні відношення з повнозначними словами (давати 

пояснення – пояснювати, давати згоду – погоджуватися та ін.), слугувати єдиним 

засобом позначення реалій позамовної дійсності (давати приклад, віддавати 

перевагу, порушувати тему, розвіювати сумніви та ін.), або складати синонімічну 

пару різнокореневим однослівним відповідникам (брати приклад – наслідувати, 

наносити візит – відвідувати та ін.) [190, с. 256]. 

О. П. Мордвілко значення таких сполучень слів називає індикативним, оскільки 

одне слово без іншого (інших) не може саме по собі достатньою мірою 

схарактеризувати дію і дати їй певну назву, а тільки вказує на певну сферу дій чи 

станів [235, с. 74]. Як уважають П. О. Адамець та Н. С. Дмитрієва, семантично 

опорний компонент стійкого сполучення слів несе основне смислове навантаження 

і є потрібним для реалізації зв’язаного значення дії, стану, процесу та якості [1, 

с. 42; 124, с. 76–80]. 

Щодо класифікації предикатів, то ми приєднуємося до думки Т. Б. Алісової про 

те, що в лінгвістичній літературі поки що не існує загальноприйнятої семантичної 

класифікації предикатів [14, с. 37–39]. Відсутність єдиного принципу установлення 

класифікаційних ознак предикатів спричинила виникнення і функціонування 

різних теоретичних класифікаційних узагальнень. Це дає нам змогу розглядати 

різні класифікації, побудовані на різних засадах. Для стійких сполучень слів, які 

використовуються в українськомовному науковому гуманітарному тексті найбільш 

вдалою, на наш погляд, є класифікація В. Б. Гошилика [110, с. 117–119], за якою 

стійкі словосполучення предикатного типу поділяємо на такі групи: 
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1) предикати дії, які репрезентують динамічну ситуацію, пов’язану з 

діяльністю, породженою й активно та цілеспрямовано стимульованою суб’єктом-

діячем, наприклад: зробити висновки / припущення / аналіз, здійснювати / 

проводити роботу, виробити настанови, надати допомогу, висловлювати подяку, 

зумовити зміну та ін. Пор. приклади: Отже, можна зробити висновок, що 

творчість є атрибутом не лише культури, а й особистості [Балл, с. 66]; Але перед 

тим, як здійснювати власне теоретичну роботу, важливо провести попередню 

власне методологічну роботу – виробити певні вихідні настанови, які не можна 

добути з об’єкта і тим паче з відомого емпіричного матеріалу [Костантінова, 

с. 112]; Автор висловлює щиру подяку всім тим, хто надав допомогу в роботі над 

книгою [Павленко, с. 5]; Загострення революційної кризи та початок справжньої 

політичної боротьби у зв’язку з швидкою радикалізацією суспільної свідомості під 

час Російсько-японської війни 1904–1905 рр. зумовили зміну назви цієї організації, 

яка стала називатися Українською радикально-демократичною партією 

[Подольська, с. 35] та ін.; 

2) предикати стану, які передають характеристику тимчасової, перехідної 

ознаки особи чи предмета, що є результатом внутрішніх процесів або зовнішніх 

впливів й не залежить від носія, наприклад: піддавати / підлягати сумніву, 

впадати у гнів, уникати гніву / суму / тривоги, відчувати захват та ін. Пор. у 

реченнях: Догмат про створення Богом світу “з нічого” надавав можливість 

мислителям піддати сумніву цілу низку заборон Арістотелевої фізики [Шашкова, 

с. 58]; Якщо люди засперечаються і один скаже, що другий висловлюється 

неправильно чи туманно, то вже обидва впадають у гнів [Харитонова, с. 330]; 

Піфагорійці пропонували уникати негативних емоцій, гніву, суму, душевної 

тривоги, для цього вони почали використовувати психотерапію [Сагач, с. 76] та 

ін.; 

3) предикати процесу, що репрезентують динамічну ситуацію, пов’язану зі 

змінами в часі станів і певних ознак особи чи предмета, причому ці зміни 

суб’єктами процесу не породжуються та не контролюються, наприклад: знайти 

поширення, зазнати наслідків / деформації / деградації / фрустрації / поразки / 
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впливу, мати усвідомлення та ін. Пор. у реченнях: Розгляд стратифікації 

населення саме під кутом зору поділу на класи знайшов поширення і в зарубіжній 

історіографії [Кочерган, с. 298]; Отже, у структурі юридичного обов’язку можна 

виділити такий складовий елемент, як необхідність зазнати негативних наслідків 

невиконання свого обов’язку [Шашкова, с. 89]; Визначення суб’єкта як такого, що 

розв’язує протиріччя, дозволяє зрозуміти, чому особистість, яка уникає таких 

рішень, починає зазнавати деформації, деградації, фрустрації [Маслюк, с. 298]; 

Відомо, що битва під П’яткою відбулася у 1593 р., і К. Косинський зазнав поразки 

[Настюк, с. 72] та ін.; 

4) предикати якості, які передають статичну ознаку, що характеризується 

незмінністю, стабільністю, постійністю та внутрішньою належністю предметові, 

визначає його характеризаційну своєрідність, відмінність від інших предметів, 

наприклад: мати свободу / обмеження / силу / успіх / перевагу / здібність, 

відзначатися оригінальністю та ін. Пор. у реченнях: Останнє (панування над 

природою) дає людині можливість мати свободу волі, розрізняти добро і зло, 

осмислювати гідність [Грищук, с. 15]; Важливо визнати, що будь-який підхід має 

певні обмеження, тому не слід піддаватися ілюзії, що він єдиний подає об’єктивні, 

правильні й точні дані про мову та її застосування в мовленні [Козлик, с. 14]; 

Оригінальністю відзначається дослідження О. Астаф’євим зв’язків текстів-

донорів та текстів-реципієнтів на матеріалі Літопису руського за Іпатіївським 

списком і давньопольських хронік XVIІ–XVIIІ ст. [Бровко, с. 94] та ін. 

На лінгвотекстовому рівні набуває особливої аргументації думка 

В. І. Кононенка про аналітизм будови предикатних стійких сполучень слів, що 

зумовлює специфіку їх синтагматичних властивостей і знаходить вияв у 

можливості поширення семантично головного члена компонентом означального 

характеру з метою уточнення та конкретизації позначуваної предикатної ознаки й 

експлікації її відповідної якісної оцінки. Як стверджує мовознавець, конкретизація 

виражених стійких сполучень слів дії, стану, процесу чи якості атрибутом є єдино 

можливим засобом адекватного відображення ситуації позамовної дійсності [190, 

с. 258]. 
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За нашими спостереженнями, такі стійкі сполучення слів, є досить поширеними 

в українськомовному науковому гуманітарному тексті, наприклад: зробити 

необхідні / критичні висновки, займати вагоме місце, мати широку / значно ширшу 

сполучуваність, (на)дати точне / повне пояснення / підтримку та ін. Пор. у 

реченнях: Тому тільки з’ясувавши сутність запропонованого підходу, можна 

віддати належне дослідницьким зусиллям ученого, а також зробити необхідні 

критичні висновки з його евристичного досвіду [Костантінова, с. 275]; Слово 

“снага” сьогодні має значно ширшу сполучуваність [Козлик, с. 87]; Їм (правовим 

нормам) не можна дати точного і повного пояснення не звертаючись до понять 

аксіології [Грищук, с. 94]; Відповідальною особою, яка приймає рішення, є клієнт, а 

психотерапевт, спираючись на свої професійні знання й досвід, має надати йому 

необхідну підтримку [Балл, с. 6] та ін. 

Відзначимо, що про участь прикметника у виконанні предикатних функцій 

наголошував ряд лінгвістів, зокрема, О. М. Вольф зауважувала, що предикація – це 

основна функція прикметника, завдяки якій прикметник, поруч із дієсловом, 

займає центральне місце [78, с. 179]. І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська 

розглядали прикметник у предикатній позиції як такий, що набуває нетипових для 

нього ознак інших частин мови [73, с. 124], а В. І. Кононенко наголошував, що, 

незважаючи на всю суперечливість, прикметник підтверджує свою функційну 

значущість як предикат (у супроводі дієслова) [189, с. 264]. 

Отже, предикатні стійкі сполучення слів, які використовуються в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті, виконують в семантико-

синтаксичній структурі речення роль предикатів дії, стану, процесу чи якості, і, 

завдяки такій смисловій єдності, складають особливий клас предикатів. Можна 

стверджувати, що в цьому текстовому різновиді досліджувані предикатні стійкі 

сполучення слів стають стандартом, ознакою стилю та набувають характеру 

постійно вживаних форм висловлювання, що дає підстави називати їх одним із 

важливих засобів стандартизації досліджуваного текстового різновиду. 
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3.2. Стійкі сполучення слів, що виражають релятивні відношення в 

науковому гуманітарному тексті 

Дослідження стійких сполучень слів у ряді наукових праць учених 

(В. Г. Адмоні, І. Р. Вихованець, М. О. Вінтонів, В. Г. Гак, А. П. Загнітко, 

І. А. Колесникова, М. М. Прокопович, Н. Ю. Шведова та ін.) пов’язане з 

дослідженням питання аналітизму – розподіл лексичного та граматичного значень 

між різними компонентами структурно та семантично об’єднаних елементів [77, 

с. 88]. У центрі уваги синтаксистів перебувають питання граматикалізації 

словосполучень, причини виникнення змістової недостатності елементів 

конструкції та виникнення аналітичних утворень, десемантизації одного з 

компонентів сполуки, нового значення стійкого сполучення слів, що відрізняється 

від значення його частин, лексико-аналітичного характеру словосполучення як 

певного члена речення [32, с. 158]. 

Г. Кимпо, досліджуючи причини виникнення аналітичних засобів вираження 

значень у мовах синтетичного типу, стверджує, що в процесі комунікації потрібно 

використовувати стійкі сполучення слів тоді, коли в мові не наявні спеціальні 

лексичні значення, і внаслідок цього членуються на фрагменти більш абстрактні 

[163, с. 57]. За твердженням дослідника, сам факт обмеження кількості мовних 

одиниць і безмежності компонентів певного значення спричиняє потребу 

вираження багатьох із таких стійких сполучень слів змісту за допомогою кількох 

одиниць, кожна з яких пов’язується лише з частиною цілісного змісту. 

Як стверджує А. П. Загнітко, на сьогодні в основу вирішення питань 

аналітизму синтаксичних компонентів потрібно класти теорію словосполучення, у 

якій аналітичні конструкції кваліфікуються як утворення, що побудовані з двох чи 

більше лексем, частина яких бере участь тільки в граматичному оформленні 

синтаксичних компонентів, тобто не має можливості виражати предметне 

значення, а друга частина виражає предметність значення всього словосполучення, 

тобто компенсує недостатність семантики першої частини, надаючи йому здатності 

виступати одиницею синтаксичного членування речення [132, с. 79]. 
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З вищесказаного можна стверджувати, що стійкі сполучення слів обов’язково 

мають у своєму складі слова релятивної семантики (синсематичні), які позначають 

предмет, явище за його зв’язками з іншими предметами, і, завдяки яким стійкі 

сполучення слів виражають релятивні відношення в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті. Дослідники цього питання (А. П. Загнітко, Г. О. Золотова, 

Н. Л. Іваницька, Н. Ю. Шведова та ін.) виділяють такі головні характеристики слів 

релятивної семантики: належність до категорії повнозначних слів, властивість 

утворювати разом із залежним словом аналітично виражений синтаксичний 

компонент, потребу обов’язкового поширення словами, які формують 

однозначність викладу, здатність утворювати разом із залежними словами 

сполучення слів, передбачуваність форми залежного слова в переважній більшості 

випадків [32, с. 31–32; 134; 142; 150; 372]. 

Г. О. Золотова, аналізуючи слова релятивної семантики в російській мові, 

зазначає, що такі слова, поєднуючись у складі речення із залежною лексемою, 

реалізують таку свою властивість, як “насичення релятивності” [142, с. 50]. Інші 

дослідники відзначають, що релятивні слова, які “вже наситили свою потребу в 

поширенні” щодо інших можливих зв’язків у реченні поводять себе вже як 

абсолютивні [32, с. 159]. 

Узявши за основу класифікацію М. В. Балко, виокремлюємо в досліджуваних 

стійких сполученнях слів українськомовного наукового гуманітарного тексту такі 

групи слів релятивної семантики: 1) слова категорії стану, що виражають 

обов’язок, згоду, спроможність тощо (повинен, треба, потрібно, варто та ін., 

наприклад: варто зауважити, треба відмітити, слід відзначити 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, доля слова, погляд сприйняття 
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та ін.); 6) іменники з родовим значенням (зміст, думка, ідея, роль, слово та ін.), що 

поширюються видовим поняттям, наприклад: глибокий зміст, вільна думка, висока 

ідея, прозора роль, гостре слово та ін.); 7) іменники на позначення часових 

відтінків (час, момент та ін., наприклад: в останній час, виховний момент та ін.) 

[32, с. 159–161]. 

У науковій літературі існує твердження, за яким лінгвісти не визнають 

словосполученнями конструкції, де одним з компонентів є релятивне слово, 

уважаючи, що релятивні слова з максимально ослабленим значенням, які є 

інформативно недостатніми, на рівні формально-граматичного членування речення 

не утворюють словосполучень, а входять до складу сполучень слів, що становлять 

формальне вираження члена речення непростої будови [148, с. 10–14]. Ми 

вважаємо, що сполучення слів, які містять у своєму складі лексеми релятивної 

семантики є стійкими сполученнями слів, що виражають релятивні відношення. 

Крім того, ці стійкі сполучення слів мають усі ознаки словосполучення як 

синтаксичної одиниці, тобто є структурно замкненими та семантично цілісними 

побудовами. 

У досліджуваних словосполученнях релятивні відношення ґрунтуються на 

значеннях дій, станів, з одного боку, і на обставинних значеннях – з іншого. 

Обставинні значення простежуються в словосполученнях, у яких залежне слово 

позначає спосіб дії, якість, міру, ступінь вияву дії, стану чи ознаки або ж позначає 

місце, час, причину, мету, умову дії, стану чи певної виявлюваної ознаки, виконує 

роль обставини [128, с. 81]. 

За нашими спостереженнями, стійкими сполученнями слів, які виражають 

релятивні відношення в українськомовному науковому гуманітарному тексті, є 

конструкції, утворені за допомогою поєднання прийменника з іменником для 

позначення граматичного значення релятивності. 

У процесі дослідження аналізованих текстових різновидів було виділено такі 

стійкі сполучення слів, що виражають релятивні відношення, наприклад: 

відповідно до програм, з метою вдосконалення, з огляду на характер, за рахунок 
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компонентів, незважаючи на обставини, у зв’язку з аналізом, на основі фактів, 

згідно з поглядами, під впливом процесу, за допомогою інтонації та ін. 

Завдяки широкому обсягу семантики та багатству синтаксичних функцій, 

найбільшу кількість точок зіткнення з іншими частинами мови мають іменники, 

основною ознакою яких є категорійне значення предметності, що реалізується в 

формах роду, числа та відмінка [153, с. 340]. Саме тому переважну більшість 

стійких сполучень слів, що виражають релятивні відношення в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті, утворюють конструкції, генетично пов’язані з 

цією частиною мови. 

За певних умов деякі форми іменника можуть утрачати типові для цього 

лексико-граматичного класу ознаки та набувати нових ознак, характерних для 

інших класів слів [40, с. 20]. Процес переходу іменника в інший клас слів 

характеризується втратою іменникових ознак і набуттям ознак, властивих іншому 

класу слів. Зокрема, основним показником транспозиції іменника в прийменник є 

нівеляція його ономасіологічного значення та розвиток нового – релятивного 

значення [72, с. 64–65]. 

Нагадаємо, що різний ступінь десемантизації іменника виявляється також у 

відмінкових формах. Відомо, що перехід прийменниково-відмінкових утворень у 

розряд складених прийменників відбувається переважно за рахунок місцевого, 

знахідного та орудного відмінків, оскільки ці відмінки відзначаються особливим 

багатством граматичних значень, які вони виражають. Передумовою створення 

стійких сполучень слів стає граматична полісемія первинних прийменників і 

відмінкових форм іменників. Ці новоутворені одиниці покликані виражати 

відношення між предметами та явищами більш точно та диференційовано. 

Свідченням взаємодії граматичних значень обох компонентів є той факт, що серед 

відсубстантивних прийменників існують пари з однаковим іменниковим 

компонентом, які виражають різне релятивне значення завдяки відтінку, що 

вносить первинний прийменник, наприклад: в умовах (виражає умовні 

відношення) – на умовах (виражає відношення способу дії), у період (відношення 
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неозначеної тривалості) – на період (відношення означеної тривалості) [358, с. 75–

76]. 

У виділених прийменникових комплексах семантика первинного прийменника 

посилюється за рахунок іменникового компонента, тобто відбувається своєрідне 

“нарощування” семантико-граматичних елементів на первинний прийменник [72, 

с. 65]. Виступаючи в аналізованих текстах у типовій для прийменника 

присубстантивній позиції, новоутворені прийменники вносять до релятивного 

значення додаткові семантичні відтінки, на характер яких впливає лексичне 

значення генетично пов’язаних з ними слів. 

Треба зазначити, що аналізовані релятивні стійкі сполучення слів виражають 

різні види логічного зв’язку, а саме: причинові, мети, погодження, умови, способу 

дії, темпоральності та ін. Причинові значення в українськомовних наукових 

гуманітарних текстах передають такі стійкі сполучення слів, як: у результаті + N2, 

у зв’язку з + N5, з погляду (на) + N4, з огляду на + N4, на вимогу + N2, за 

ініціативою + N2, у доповнення до + N2 та ін. 

Варто зауважити, що в багатьох випадках на інваріантне значення “причина” 

нашаровуються різні відтінки: у результаті + N2 – результативна причина; у 

зв’язку з + N5 – взаємозв’язок явищ; з огляду на + N4 – урахування; на 

вимогу + N2, на прохання + N2 – обов’язкова причина; за ініціативою + N2 – 

додаткова допомога; у доповнення до + N2 – додаткова причина; з причини + N2 – 

здійснення / нездійснення наслідку та ін. Пор. у реченнях: У результаті змін 

зникли політичні потуги, які традиційно справляли великий вплив на розвиток 

подій в Україні [Кузнець, с. 23]; У зв’язку з розвитком індустрії знань 

активізуються дослідження з когнітивної лінгвістики [Широков, Корпусна…, 

с. 4]; З погляду об’єкта та методів дослідження політологія і політична 

соціологія (галузь соціології) різняться мало [Панов, с. 26]; Відходило Цицеронове 

багатослів’я, поступаючись дорогою новому красномовству: короткі сентенції, 

гострі антитези, рубаний короткий стиль, предмети промов на вимогу дня 

[Мацько, с. 46]; Існує три форми вираження громадської думки: стихійне 

вираження; вираження громадської думки за ініціативою державних органів, 
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громадських організацій, засобів масової інформації; вираження громадської 

думки під час спеціальних соціологічних досліджень [Требін, с. 201] та ін. 

Для вираження відношень мети в досліджуваних текстових різновидах 

використовуються такі стійкі сполучення слів: з метою + N2, на предмет + N2, у 

становленні + N2, на задоволення + N2, на формування + N2 та ін., наприклад: з 

метою, на предмет – власне мета; у становленні – з метою поширення; на 

відзнаку – для того, щоб відзначити; на задоволення – для того, щоб задовольнити; 

на виконання – для того, щоб виконати; на доповнення до – щоб доповнити. Пор. у 

реченнях: З метою вдосконалення якості соціально-гуманітарної підготовки, 

кількість дисциплін за вільним вибором студента було скорочено до 9 [Карасевич, 

с. 4]; Погляд науковця на історію – це вміння накласти певні методологічні 

принципи на предмет його уваги [Артюх, с. 129]; Таким чином, процес здобування 

філософського знання, який називається філософуванням, не є процесом, схожим 

на задоволення матеріальних потреб, роботу, сон тощо [Киричок, с. 10] та ін. Ці 

конструкції характеризуються тим, що вносять додаткову семантику, мотивовану 

значенням іменникового компонента, який входить до складу сполук. 

Для вираження відношень погодження в українськомовних наукових 

гуманітарних текстах використовуються такі стійкі сполучення слів, як, наприклад: 

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. Пор. у реченнях: Створена вона (Харківська науково-дослідна 

кафедра історії української культури) була в жовтні 1921 року відповідно до 

постанови Народного комісаріату освіти [Петренко, с. 103]; Політика виступає 

засобом реалізації загального інтересу, втіленого в інтереси правлячих класів, 

націй, соціальних груп у прагненні задовольнити їхні групові та особисті потреби з 

урахуванням загальних інтересів [Карасевич, с. 26]; Суд, для ап. Павла, це „не 

смертний” вирок, а оцінка, і приводить не до виправдання чи осудження, але до 

нагороди чи втрати у залежності від цінності життя християнина [Балух, 



 
 

152 
 

с. 35]; Метод спостереження, за твердженням засновника соціології, є головним 

для цієї дисципліни [Ручка, с. 11] та ін. 

Відношення умови, за якої може або не може здійснитися певна дія, 

передається у досліджуваних текстових різновидах за допомогою таких стійких 

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

випадку + N2 та ін. Пор. у реченнях: Сучасні аналітики спенсерівських праць 

(Дж. Тьорнер, А. Мар’янські, Л. Біглі, Р. Перрін та ін.) підкреслюють, що за умови 

врахування спрощень, які притаманні моделі однолінійної еволюції, правильність 

стадійності та спрямованості соціального еволюціонізму безперечна [Ручка, 

с. 15]; За наявності у правителів цих здібностей вже не важливо, правлять вони 

за законами чи без них [Панов, с. 36]; Перевага була в темпах розвитку за рахунок 

тотальної мобілізації резервів та ресурсів [Газін, с. 9–10] та ін. 

Відношення способу дії в українськомовних наукових гуманітарних текстах, 

за нашими спостереженнями, передається за допомогою таких стійких сполучень 

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

умовах + N2 та ін. Пор. у реченнях: Соціальний інститут, як відомо, функціонує за 

своїм об’єктивно діючим механізмом, де кожна людина на підставі норм та 

зразків поведінки, згідно зі своїм статусом, має певні ролі [Требін, с. 68]; 

Впорядковуючи емпіричний матеріал, історики вибудовують у хронологічному 

порядку історичні періоди [Артюх, с. 125]; На міжнародному колоквіумі з питань 

предмету політичної науки (Париж, 1948 р.) було ухвалено і прийнято документ 

про зміст політології [Карасевич, с. 5]; Вона покликана правдиво і об’єктивно, 

науково і неупереджено переосмислювати події і явища минулого на основі раніше 

недоступних джерел і нових методологічних підходів [Калакура, с. 5] та ін. 

Вищеперераховані стійкі сполучення слів є поєднаннями складних прийменників із 

іменниками у відповідних формах. 

Важливим елементом структурно-семантичної специфіки українськомовних 

наукових гуманітарних текстів є функціонування стійких сполучень слів, за 

допомогою яких передаються темпоральні релятивні відношення, наприклад: під 

час + N2, у період + N2, на період + N2 та ін. Пор. у реченнях: Під час навчання 
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студенти-історики набували здатність до самостійного вивчення документів 

найновіших публікацій [Кузнець, с. 3]; Від імені Мнемосіни пізніше в риториці 

називатиметься розділ, у якому розроблятимуться прийоми запам’ятовування 

промов у період їх підготовки до виголошення – мнемонікою [Мацько, с. 19] та ін. 

За нашими спостереженнями, в українськомовних наукових гуманітарних 

текстах стійкі сполучення слів можуть переходити з однієї групи відношень до 

іншої, у цей час частково зберігаючи своє лексичне значення. Це дає змогу зробити 

висновки, що у випадках поширення іменникового компонента стійкого 

сполучення слів узгодженим означенням, досліджувана мовна одиниця здобуває 

більш виражене предметне значення. 

Відзначимо, що в 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, з 

урахуванням, за умови, в умовах, під час, у період та ін.), віддієслівні (незважаючи 

на, зважаючи на та ін.) та відадвербіальні (відповідно до, залежно від, незалежно 

від та ін.). Пор. у реченнях: Таким чином, у результаті трагічних подій першої 

половини ХХ ст. велика родина освічених, свідомих українців – Лівицьких, 

Дворянських, Дорошкевичів була розсіяна, вирвана з рідної землі [Петренко, с. 41]; 

Правління кооперативу вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності 

згідно зі статутом [Погрібний, с. 281]; Найзручнішою для користування є 

класифікація стимулів залежно від завдань уроку [Демченко, с. 107]; Так, 

викладачі, які підвищують свою кваліфікацію, контролюються та оцінюються 

досить ліберально, і одержують сертифікат про закінчення курсів просто за 

умови, що вони виконали більшість завдань, незалежно від якості виконання 

[Смульсон, с. 33] та ін. 

Зауважимо, що до розряду відсубстантивних відносимо прийменники, які 

утворені за допомогою трансформації прийменниково-відмінкової форми у 

прийменник, з метою підкреслення зв’язку із лексико-граматичним класом 

іменників. 
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Також зазначимо, що окремі відсубстантивні прийменникові утворення 

включають не лише загальновизнані вторинні прийменники, наприклад: в 

ім’я + N2, на предмет + N2, на підставі + N2, під час + N2 та ін. Пор. у реченнях: І 

ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім’я творення ладу в нашій 

країні оповіщаємо [Боярська, с. 147]; Для давньоруського книжника слово “житіє” 

часто не слугувало вказівкою на жанр, а вказівкою на предмет розповіді [Балух, 

с. 249]; Юридичні особи – власники об’єктів, що проходять через земельні ділянки, 

мають право доступу до таких об’єктів на підставі угоди [Погрібний, с. 297]; 

Тому вчитель повинен так побудувати урок, щоб думка дитини “просилася у 

слово”, оскільки образ, емоція й слово під час уважного споглядання явищ природи 

зливаються в органічній єдності [Демченко, с. 108] та ін., а й складні структури, 

які, за усіма параметрами нагадують складені прийменники, що входять до стійких 

сполучень слів, виражаючи релятивні відношення в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті, наприклад: у розвиток + N2, на подання + N2, на 

виконання + N2 та ін. Пор. у реченнях: Реєстровці підлягали старшому 

(гетьманові), якого вони мали право обирати, але затверджував його король на 

подання коронного гетьмана [Рибалка, с. 167]; Індивідуальна робота – це 

самостійна діяльність окремих учнів, спрямована на самовиховання, на виконання 

завдань вчителя й доручень колективу [Базильчук, с. 27]; Магістр повинен бути 

широко ерудованим фахівцем в основних галузях гуманітарного знання, усвідомити 

внесок видатних учених у розвиток філології [Семеног, с. 161] та ін. 

Установлено, що не кожний первинний прийменник у досліджуваних текстах 

може слугувати для творення нового стійкого сполучення слів. У науковій 

літературі є твердження, що до складних прийменникових утворень входять лише 

ті первинні прийменники, які відзначаються багатством граматичних значень та 

особливо широкою сферою вживання. Найбільш продуктивними щодо формування 

нових прийменникових конструкцій є прийменники з найвищим ступенем омонімії 

у (в), на, за, з [358, с. 73–74]. 

Отже, стійкі сполучення слів, що виражають релятивні відношення в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті є результатом згортання 
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предикатних конструкцій і компонуються на основі підрядного прислівного 

зв’язку. Релятивні стійкі сполучення слів у досліджуваному текстовому різновиді 

виражають різні види логічного зв’язку, а саме: причинові, мети, відповідності, 

умови, способу дії, темпоральності та ін. Частотність, комунікативна значущість, 

формально-синтаксичні зв’язки стійких сполучень, що виражають релятивні 

відношення, зумовлені формальною структурою та комунікативною метою 

висловлювання в українськомовному науковому гуманітарному тексті. 

3.3. Прагматика стійких сполучень слів у науковому гуманітарному 

тексті 

Питання комунікативно-прагматичного підходу до досліджень текстових 

одиниць актуалізує проблему установлення співвідношення текстових одиниць з 

позамовною комунікативною ситуацією. У зв’язку з цим зростає потреба вивчення 

прагматики українськомовного наукового гуманітарного тексту, у структурі якого 

стійкі сполучення слів набувають характерних структурно-семантичних ознак. 

Відомо, що лінгвістична прагматика – це розділ семіотики, який вивчає 

проблеми, пов’язані із суб’єктом висловлення: мету, прагматичні значення, оцінку, 

мовленнєву поведінку, мовленнєву тактику, інтереси, багатозначність, істинність, 

пресупозиції та ін. Лінгвістична прагматика як окрема галузь мовознавства 

сформувалася в кінці 30-х років XX століття у наукових працях Ч. Морріса, 

З. Вендлера, О. Грайса, Дж. Остіна, Ч. Пірса та інших дослідників. 

На специфіку прагматичних досліджень є різні погляди. Зокрема, 

Р. С. Столнейкер відзначав, що прагматика – це наука, яка вивчає мову в її 

відношенні до тих, хто її використовує [334, c. 419], а Ю. Д. Апресян уважав, що 

лінгвістична прагматика – це закріплені в мовній одиниці (лексемі, афіксі, грамемі, 

синтаксичній конструкції) ставлення мовця: 1) до дійсності, 2) до змісту 

повідомлення, 3) до адресата [19, с. 136]. Н. Д. Арутюнова зазначала, що 

лінгвістична прагматика – це міжпредметна сфера досліджень, а також розділ 

науки про мову, який вивчає функціонування мовних знаків у мовленні, 

використання мови адресатом та адресантом у комунікативних ситуаціях 

відповідно до тісної взаємодії комунікантів [25, с. 389–390]. Ми вважаємо, що 
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найкваліфікованіше визначення лінгвістичної прагматики подав Ф. С. Бацевич, 

який називає прагматикою тексту здатність його впливати на адресата, викликаючи 

відповідне ставлення до інформації, поданої в тексті, тобто здійснення 

прагматичного впливу [38, с. 29–31]. Для нашого дослідження важливим є той 

факт, що для реалізації прагматичного впливу, адресант використовує різноманітні 

мовні засоби, серед яких і стійкі сполучення слів. 

Щодо завдань лінгвістичної прагматики, її описового поля, то нині тривають 

дискусії про те, чи є прагматика наукою внутрішньо цілісною, єдиною, чи існує 

декілька прагматик, що становлять собою різні наукові дисципліни з різними 

методами дослідження мовної дійсності. Д. Ліч наголошує на тому, що завдання 

прагматики – пояснення стосунків між змістом (який часто описується як 

“буквальне” або таке, що лежить на поверхні, значення) та ілокутивною силою 

(тобто скерованим мовленнєвим впливом мовця на слухача) [395, с. 30]. Можна 

погодитися з твердженням Ф. С. Бацевича, який наголошує, що дослідницьке поле 

сучасної лінгвістичної прагматики включає в себе всі ті умови, за яких людина 

використовує мовні засоби у спілкуванні. Це передусім умови адекватного добору 

й використання одиниць і категорій мови відповідно до усіх конститутивних 

чинників для досягнення найефективнішого впливу на партнера (аудиторію, 

читачів) комунікацією [38, с. 32]. 

Установлено, що використання стійких сполучень слів різних структурно-

семантичних типів у науковому тексті свідчить про системну взаємодію змістових 

характеристик наукової інформації зі структурно-комунікативними ознаками 

тексту, його послідовністю, логічністю опису та орієнтацією на граничну точність 

[9, с. 10–14]. У той же час треба враховувати особливості членування тексту, що 

вказує на його універсальні властивості та найважливіші умови ефективної 

комунікації. Нагадаємо, що в теорії І. Р. Гальперіна членування розглядається як 

одна із закономірностей утворення тексту, що тісно пов’язана з прагматикою, 

тобто конкретною установкою на читача [97, с. 81–84]. Будучи першорядним 

параметром тексту, прагматична установка повідомлення певною мірою зумовлює 

його лінгвістичні характеристики. Це простежується під час аналізу взаємодії 
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принципів зовнішньої та внутрішньої будови та під час стилістичного оформлення 

кожного тексту [28, 52, 332]. 

І. Р. Гальперін, визначаючи рівні членування тексту, зауважує, що важливою 

прагматичною настановою для аналізу текстової специфіки є твердження, що 

членування будь-якого тексту має подвійну основу: роздільно представити 

читачеві відрізки для того, щоб полегшити сприйняття повідомлення, та з’ясування 

автором для себе характеру тимчасового, просторового, образного, логічного та 

іншого зв’язків відрізків повідомлення. Небезпідставно учений уважає, що залежно 

від завдань і цілей, варто розрізняти об’ємно-прагматичне та контекстно-

варіативне членування тексту, які є тісно пов’язаними та взаємозумовленими, 

наголошуючи на тому, що проникнення в прагматику членування тексту – 

завдання складне, а його вирішення носить суб’єктивний характер [97, с. 52–57]. 

Ураховуючи специфіку подання та сприймання наукової інформації, ми 

спробували установити особливості функціонування, мету вживання різних типів 

стійких сполучень слів залежно від членування наукового тексту, тобто залежно 

від того, чи є цей відрізок тексту вступною, основною чи висновковою частиною. 

Можна стверджувати, що дослідження прагматичних значень стійких сполучень 

слів у текстових різновидах дає можливість установити їхню комунікативну 

специфіку, що полягає в засобах і способах передачі автором свого ставлення до 

змісту висловлювання, сприйняття, оцінки, мети та емоційного стану через 

відповідну інформацію. 

Оскільки в українськомовному науковому гуманітарному тексті одним з 

основних прийомів для досягнення ясності викладу є композиційна організація 

тексту, то основною одиницею аналізу є абзац. У цей же час членування на абзаци 

у цьому текстовому різновиді залежить від логічної послідовності викладу 

матеріалу, аргументованості та чіткої послідовності розвитку думки, що є 

головними вимогами цього різновиду наукового тексту. 

За нашими спостереженнями, прагматичні значення стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті у вступній, основній чи 

висновковій частинах чітко можуть передавати дієслівні стійкі сполучення слів, 
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адже іменні та адвербіальні стійкі сполучення слів мають дуже умовні прагматичні 

значення, що часто збігаються з прагматичним значенням абзацу відповідної 

частини цього тексту. 

Вивчаючи стійкі сполучення слів, які формують корпус аналізованого 

текстового різновиду, ми виявили, що ці мовні одиниці одночасно структурують 

потік наукової інформації для полегшення та прискорення процесу наукової 

комунікації. Г. В. Колшанський зазначає, що якби комунікація не членувалася на 

відносно закінчені одиниці, то процес спілкування був би неможливий у зв’язку з 

тим, що комунікація в такому випадку утворила б безперервний і аморфний 

континуум, у якому не можна було б зрозуміти жодних конкретних відомостей 

[187, с. 10]. 

Науковий аналіз гуманітарного тексту виявив, що такі мовні одиниці 

використовуються адресантом для встановлення проблем, висування поглядів, 

викладення завдань та мети дослідження, а інформативність вступної частини 

цього різновиду тексту звичайно вища, порівняно з іншими частинами. Стійкі 

сполучення слів, використовувані в абзацах цієї частини тексту, переважно 

вживаються автором з метою маркування інформаційно важливих тематичних 

блоків. За нашими спостереженнями, стійкі сполучення слів, які вживає автор у 

вступній частині, можуть передавати такі прагматичні значення, як: “установлення 

проблеми”, “висування поглядів”, “визначення та викладення завдань / мети / 

предмета дослідження” та ін. 

Тому до стійких сполучень слів, які передають прагматичне значення 

“установлення проблеми”, відносимо такі стійкі сполучення слів, як, наприклад: 

приділяти увагу, встановити ідентичність / зв’язок(и) / співвідношення, порушити 

питання, виконувати замовлення та ін. Пор. у реченнях: Категорії юридичних 

фактів у цій галузі (юридичній) почали приділяти більше уваги як у підручниках з 

адміністративного права, так і на рівні спеціальних наукових розвідок 

[Харитонова, с. 47]; Як зазначає дослідник, установити ідентичність – означає 

відповісти на запитання “Хто це зробив?”, “Хто автор?” [Максименко, с. 44]; 

Культурний код встановлює зовнішні зв’язки між текстом і тим, що 
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вважається загальновідомим [Білоус, с. 12]; Це були оригінальні курси риторики 

як за структурою, так і за змістом, у які органічно впліталися громадсько-

політичні проблеми, що більшою чи меншою мірою виконували соціальне 

замовлення захисту інтересів гноблених і беззахисних людей [Сагач, с. 36] та ін. 

До стійких сполучень слів, які передають прагматичне значення “висування чи 

спростування поглядів”, відносимо такі стійкі сполучення слів, як, наприклад: 

заслуговувати на увагу, знайти висвітлення, (з)робити акцент, висловлювати 

думку / обурення та ін. Пор. у реченнях вступних абзаців українськомовних 

наукових гуманітарних текстів: На особливу увагу заслуговує масова поведінка в 

політиці [Панов, с. 417]; Знайшли висвітлення деякі з важливих проблем сучасної 

науки, де ще існують суперечливі думки [Семчинський, с. 4]; У зарубіжній 

філософській думці сформувалась теоретична орієнтація, що робить акцент на 

цілісності як одній з методологічних особливостей діалектикоматеріалістичної 

філософії [Подольська, с. 281]; Тому не дивно, що історики часто висловлювали 

наукове обурення, яке ґрунтується на фактах історії науки [Шашкова, с. 83] та ін. 

До стійких сполучень слів, які передають прагматичне значення “визначення 

та викладення завдань / мети / предмета дослідження” відносимо такі стійкі 

сполучення слів, як, наприклад: звернути увагу, надати / дати уявлення, 

розробити систему, показати значення та ін. Пор. у реченнях вступних абзаців 

українськомовних наукових гуманітарних текстів: Змінюється перевага в 

позитивних і негативних оцінках діячів, знаходяться світлі грані у негативно 

оцінюваних раніше подіях – і на все це необхідно звернути увагу в процесі вивчення 

курсу історії [Кузнець, с. 3]; Реалізація поставленої мети передбачає вирішення 

таких завдань: надати уявлення про сутність генетичних і контактних зв’язків 

[Бровко, с. 6]; Філософію важко ввести в межі підручника, навіть якщо ставиться 

цілком конкретне прагматичне завдання – дати людині загальні уявлення про 

проблеми та методи філософії [Подольська, с. 5]; Автор ставив перед собою 

завдання – розробити систему положень, що розвивають одночасно як 

загальнопсихологічну концепцію особистості, так і систему понять діалогічного 

підходу [Балл, с. 38] та ін. 
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Основна частина українськомовного наукового гуманітарного тексту містить 

наукове пояснення змісту, подає науковий матеріал, пов’язаний з метою та 

завданнями дослідження. Тут стійкі сполучення слів використовуються для 

розкриття теми досліджуваного тексту, аргументування авторської наукової 

позиції, спростування чи висування авторських поглядів. Аналіз стійких сполучень 

слів в основній частині досліджуваного текстового різновиду дає змогу 

стверджувати, що такі мовні одиниці відіграють важливу роль під час пояснення та 

викладу наукової інформації, передаючи відповідні прагматичні значення: 

“аргументація позиції”, “висвітлення наукових знань” та ін. 

До стійких сполучень слів, за допомогою яких передається прагматичне 

значення “аргументація позиції”, належать такі комунікативні одиниці, як, 

наприклад: зупинитися на питанні, піддати обробці /аналізу / інтерпретації / 

опису / критиці, знаходити підтвердження, дійти до пояснення / згоди, справити 

враження, створити дискусію, домогтися визнання та ін. Пор. у реченнях абзаців 

основної частини українськомовних наукових гуманітарних текстів: Професори 

шкіл того часу у своїх риторичних курсах після визначення словесного вираження 

зупиняються на питаннях підбору слів, лексико-синтаксичній і ритміко-

інтонаційній структурі періодів [Маслюк, с. 41]; За допомогою певних методик 

отримуються і фіксуються емпіричні дані, які далі піддаються первинній 

математичній обробці, кількісному аналізу і, врешті решт, – якісній 

інтерпретації [Максименко, с. 156]; Така позиція знаходить своє 

підтвердження у парадигмі традиційної логіки [Козлик, с. 154]; Пояснення було, 

зрозуміло, надзвичайно зручним і простим та позбавляло людей від турбування 

дивитися глибше, щоб дійти до пояснення власне закону тяжіння [Шашкова, 

с. 259] та ін. 

До стійких сполучень слів, які передають прагматичне значення “висвітлення 

наукових знань” відносимо такі стійкі сполучення слів, як, наприклад: знаходити 

вияв, дати визначення, мати вплив / на увазі, звернути / привернути увагу, дати 

відповідь та ін. Пор. у реченнях абзаців основної частини українськомовних 

наукових гуманітарних текстів: Тепер можна дати визначення поняття знання 
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[Широков, с. 5]; Певний вплив на становлення соціології мали ідеї утопічного 

соціалізму [Городяненко, с. 8]; Слід звернути увагу на одну особливість 

діалектики розвитку літературної мови [Русанівський, с. 217]; Звернувшись до 

історії та сучасних проблем методу в психосоматиці, можна дати відповідь на 

питання про різноманітність її темпоральних аспектів [Максименко, с. 346] та ін. 

Для адресата головною частиною будь-якого наукового тексту, зокрема й 

гуманітарного, є висновки, які містять найважливішу інформацію про певне 

дослідження, що аналізується чи висвітлюється у цьому текстовому різновиді. У 

висновках викладають результати, узагальнення, рекомендації, що випливають з 

дослідження, подаються вказівки та визначаються завдання подальшої роботи. 

Стійкі сполучення слів у висновковій частині українськомовного наукового 

гуманітарного тексту вживаються для привернення уваги до дослідження та його 

результатів, адже, служать тематичними сигналами про підведення підсумків 

викладу матеріалу тексту, оскільки, зазвичай, відкривають заключний абзац і 

одночасно допомагають читачеві зорієнтуватися в інформаційному потоці. 

Уживаючись адресантом у цій частині досліджуваного тексту, такі мовні одиниці 

можуть передавати прагматичне значення “привернення уваги до дослідження та 

його результатів”. 

До стійких сполучень слів, які передають прагматичне значення “привернення 

уваги до дослідження та його результатів” зараховуємо такі стійкі сполучення слів, 

як, наприклад: зробити / робити / сформулювати висновок(и) / спостереження, 

дати змогу / можливість / відповідь, дійти / підійти / прийти / привести до 

розв’язання / до висновку, знайти / отримати відповідь, взяти до уваги та ін. Пор. 

у реченнях абзаців висновкової частини українськомовних наукових гуманітарних 

текстів: Із усього сказаного можна зробити такі висновки [Жовтобрюх, с. 211]; 

Проаналізувавши теоретичну частину курсів поезії, Г. Сивокінь робить цікаві 

спостереження та висновки [Маслюк, с. 10]; Поєднання якісних і кількісних 

досліджень дає змогу побачити багатогранність буття індивідів, груп, соціальних 

спільнот [Городяненко, с. 505]; Мислителі могли підійти до вирішення цієї задачі 

тільки у формі пояснення всієї структури світобудови за допомогою числа як 
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першопочатку [Шашкова, с. 24]; Буденна свідомість завжди намагається 

отримати вичерпну відповідь [Подольська, с. 15] та ін. 

Використання запропонованої методики дослідження текстових одиниць дає 

змогу констатувати, що проведений розподіл стійких сполучень слів 

українськомовного наукового гуманітарного тексту відповідно до прагматичних 

значень не є завершеним, адже стійке сполучення слів одночасно може належати 

до кількох виділених нами груп прагматичних значень, що ускладнює чіткість 

визначення прагматичного значення аналізованої мовної одиниці поза межами 

контексту. Такі труднощі, усупереч яким неможливо провести однозначний 

розподіл, підтверджують специфіку семантичної природи цих одиниць, що тісно 

пов’язана з передачею інформації у науковій сфері спілкування, відображаючи її 

абстрактно-узагальнювальний характер і логічну спрямованість [24, с. 25–27]. 

Отже, стійкі сполучення слів в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті мають здатність передавати прагматичні значення, що відображають думки, 

цінності, норми, оцінку автора, відношення змісту висловлювання до дійсності й 

автора до змісту висловлювання. Відбір і функціонування стійких сполучень слів 

узгоджуються з прагматичною установкою текстового різновиду, зокрема його 

членуванням на частини (вступ, основна частина, висновки), у яких є абзаци, де 

спостерігається концентрація та взаємозв’язок досліджуваних одиниць. Стійкі 

сполучення слів у абзацах різних частин українськомовного наукового 

гуманітарного тексту характеризуються відповідними прагматичними значеннями, 

за яких сприймаються адресатом як своєрідні зв’язки-сигнали під час передавання 

наукової гуманітарної інформації. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Українськомовний науковий гуманітарний текст характеризується 

комплексом диференційних ознак, більшість яких кваліфікують як основоположні 

під час визначення умов спілкування, зумовленості тематичних кваліфікаторів, 

описі процесу або результату виведення нової наукової галузі знань, 

об’єктивованого характеру викладу, соціальної та пресуппозиціональної рівності 

учасників комунікативного акту. 

Дослідження специфіки та функціонування синтаксичних одиниць в 

аналізованому текстовому різновиді повинне врахувати жанрово-стильові 

характеристики тексту, оскільки саме вони визначають варіативність структурно-

смислової організації основних композиційно-мовних форм тексту, а також 

закономірності їх сполучуваності всередині тексту, позиційну зумовленість тієї чи 

тієї одиниці. 

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 

досліджуваному текстовому різновиді, поділяються на такі групи: 1) предикати дії, 

2) предикати стану, 3) предикати процесу, 4) предикати якості. Однією із головних 

характеристик таких стійких сполучень слів є послаблення семантичного 

навантаження на граматичний центр, під час якого акцент переноситься на 

другорядні члени речення. 

Стійкі сполучення слів, які виражають в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті релятивні відношення, виконуючи функцію перетворення 

зв’язаного з ними субстантива в адвербіальну позицію, мають свої структурно-

семантичні та функційні характеристики. До переважної більшості таких 

сполучень входять відсубстантивні вторинні прийменники. Неповна втрата 

лексичного значення іменниковим компонентом зумовлює спроможність цих 
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одиниць, крім основного релятивного значення, виражати додаткові семантичні 

відтінки. Співвіднесеність досліджуваного стійкого сполучення слів зі службовою 

частиною мови виникає на основі його синтаксичної позиції, отже, належить до 

явищ синтаксичної деривації. 

Функційна специфіка відсубстантивних релятивних стійких сполучень слів 

реалізується за рахунок взаємного уточнення та конкретизації граматично 

полісемічних первинних прийменників і багатих на вираження граматичних 

значень відмінків іменника. 

Прагматичні характеристики стійких сполучень слів в українськомовному 

науковому гуманітарному тексті зумовлені завданнями кожної з його 

композиційних частин, які в межах абзаців реалізують інформацію, пов’язану з 

предметом викладу, за допомогою тематично об’єднаних комплексів у межах 

вступу, основної частини та висновків. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У сучасній мовознавчій науці поняття “текст” не має однозначного, 

нормативного визначення, що може використовуватися на позначення 

багатоаспектного явища в лінгвотекстовій парадигмі, для якого характерним є 

комплекс структурних, семантичних і функційних ознак серед інших лінгвістичних 

феноменів. Дослідники розглядають текст переважно як мовленнєвий продукт 

функціонування мовної системи, що характеризується подвійною системністю, в 

основі якої лежить не тільки орієнтація на мовну норму – узус, але і на 

відображення мовної картини світу. 

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

становить лінійну послідовність одиниць мовлення, побудованих за законами 

відповідної мови – висловлень, які розглядаються відповідно до його 

комунікативної організації й об’єднуються у перспективі смисловими відношеннями 

та формально-граматичними зв’язками, а у загальнокомпозиційному плані – 

спільною темою та сюжетною заданістю. 

Основними характеристиками тексту є зв’язність (єдність тексту як смислового 

цілого) та цілісність (глобальний зв’язок компонентів тексту на змістовному рівні), 

інформативність (кількість інформації в тексті для читача, яка вкладена в тему та 

авторську концепцію, систему авторських оцінок предмета думки), інтегративність 

(орієнтація усіх елементів текстової структури на синтез – втілення змістовного 

плану тексту, організованого авторською інтенцією, його конкретними цілями й 

мотивами), змістовність (інформаційна насиченість тексту під час мінімальної 

витрати мовних засобів), регулятивність (міра та спосіб подачі естетичної 

інформації), логічність (послідовність у викладі матеріалу, несуперечність думки, 

чіткість і достатність аргументації, точність (збіг називання автором і сприйняттям 

читача понять та уявлень) та ін. 

Найвищий ступінь категоріальності важливих характеристик тексту мають 

зв’язність та цілісність, які визнані більшістю дослідників як основні для 

породження та сприйняття тексту та мають статус визначальних текстових 

категорій. 
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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 та ясністю викладу, орієнтований на досягнення 

дослідницької мети і завдань. Такий різновид тексту складається із суджень, 

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

орієнтований на сферу раціонального мислення. Призначення наукового тексту – 

обґрунтувати та аргументувати істину, довести її. Як і всі інші різновиди тексту 

науковий текст є чітко структурованим, поділяється на розділи та параграфи, кожен 

з яких є самостійним науковим дослідженням з певної складової загальної 

проблеми, тобто характеризується композиційністю та послідовністю. Науковий 

текст позбавлений авторського “Я”, а перевага надається безособовим формам 

викладу. 

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, відповідно до емоційно-

чуттєвого сприйняття інформації. У межах наукових стильових різновидів такий 

текст характеризується наявністю специфічних структурних, семантичних та 

стилістичних ознак текстових одиниць різних мовних рівнів, починаючи з 

фонетичного та завершуючи синтаксичним. Основною функцією наукового 

гуманітарного тексту є пізнавально-інформаційна. 

Основними маркерами наукового гуманітарного тексту є використання 

наукової нейтральної емоційно-оцінної лексики, шаблонних мовних засобів, 

еталонних кліше, термінологічних словосполучень, стійких сполучень слів, за 

допомогою яких виражається авторська суб’єктивна оцінка, установлюється 

комунікативний статус текстового різновиду та ін. 

Важливим елементом теорії наукового гуманітарного тексту є специфіка 

використання стійких сполучень слів, що визначають рівень загальної культури 

мовця, забезпечуючи йому успішну соціопсихологічну адаптацію у професійній 
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сфері. Стійке сполучення слів в українськомовному науковому гуманітарному 

тексті – це аналітична за структурою, семантично та синтаксично цілісна мовна 

одиниця, що є засобом позначення понять, явищ і дій. 

На відміну від вільних словосполучень, які не пов’язані з моделюванням їх 

структури й утворюються в процесі мовлення, стандартизовані словесні комплекси 

українськомовного наукового гуманітарного тексту відтворюються за відомими 

моделями. Від вільних словосполучень стійкі сполучення слів відрізняються ще й 

тим, що мають значно вищий ступінь семантичної цілісності компонентів. Їм 

притаманні такі категоріальні ознаки, як стійкість, що виявляється у стабільності 

граматичної моделі та лексичному її наповненні, а також відтворюваність, що 

виражається у однотипному позначенні повторюваних мовних операцій, рішень і 

дій. 

Зважаючи на структурно-семантичну схожість фразеологізмів і стійких 

сполучень слів, дотримуємося таких правил їх розмежування: по-перше, стійке 

сполучення слів покликане точно та недвозначно називати поняття, дії, ситуації, 

виражати відношення, а для фразеологізму найхарактернішими є експресивно-

оцінні характеристики. По-друге, цілісне значення стійкого сполучення слів 

формується завдяки накладанню значень другорядних компонентів на семантику 

стрижневого слова, тоді як семантика фразеологічної одиниці у більшості випадків 

немотивована значенням компонентів. По-третє, слова в стійкому сполученні слів 

мають фіксовану послідовність і сполучуваність. Будь-яка видозміна стійкого 

сполучення слів може призвести до втрати лаконічності або до появи одиниці з 

новим значенням, тоді як фразеологічна одиниця характеризується позиційною 

варіантністю, що виявляється в можливості заміни певного компонента словом, 

тотожним за значенням. Тому стійкі сполучення слів стосуються саме наукового 

тексту, займаючи проміжне положення між вільними словосполученнями та 

фразеологічними одиницями української мови. 

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

експланаторну, аргументативну, дидактичну, довідкову та ін. Досліджувані стійкі 

сполучення слів є важливим засобом вияву та реалізації вказаних прагматичних 

функцій, адже вони функціонують у всіх прагматично орієнтованих частинах 

українськомовного наукового гуманітарного тексту, та відіграють важливу роль у 

розумінні читачем інформації, поданої автором у тексті. 

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 й 

тим самим протиставляє родове визначення, зосереджене у граматично панівному 

слові, та видове поняття, яке формується сполученням лексем. 

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 аналізованому текстовому різновиді поділяються на три основні групи: 

дієслівні, іменні й адвербіальні. 

Дієслівними стійкими сполученнями слів називаємо такі мовні одиниці, що 

формально співвідносні з дієсловом, передають значення узагальненої предикатної 

ознаки та виконують синтаксичну функцію присудка або головного члена 

односкладних речень. Будучи еквівалентом простого дієслова (існуючого у мові або 

потенційно можливого), стійке дієслівне сполучення стає його синонімійним 

відповідником, хоча лінгвотекстова синонімія характеризується особливими 

маркерами стилістичного, семантичного та граматичного планів. 

Зі стилістичної точки зору дієслівні стійкі сполучення слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті набувають нейтральності щодо 

емоційно-експресивних ознак всього висловлення, що підсилює моменти 

позначення процесуальності іменником, забезпечуючи потрібну змістову 

однозначність. 
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Дієслівні стійкі сполучення слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті характеризуються переважним зосередженням семантичного 

центру в граматично залежному компоненті. Дієслово у структурі таких стійких 

сполучень слів стає показником процесуальності поняття, предметність якого 

визначається іменником. Крім того, дієслово може брати на себе вираження 

додаткових значень, що збільшує функційні можливості дієслівно-іменникових 

сполучень, порівняно з одним дієсловом. 

Іменними стійкими сполученнями слів називаємо стійкі сполучення слів з 

узагальнено-предметною семантикою, які становлять неподільне у структурно-

семантичному плані ціле, що зумовлюється єдиною синтаксичною функцією усієї 

сполуки та відповідністю мовного знака певному поняттю, явищу, дії. У таких 

словосполученнях об’єктивуються складні поняття, істотні ознаки яких не можуть 

бути виражені одним словом. Продуктивність термінологізування іменних стійких 

сполучень слів відображає загальну тенденцію вимог до термінів щодо високої 

точності й експліцитності смислової структури. Іменні стійкі сполучення слів дають 

змогу з оптимальною адекватністю оперувати конкретною думкою, оскільки їхня 

багатозначність обмежується сполученням кількох лексем. 

Характерною ознакою іменних стійких сполучень слів є те, що поширювачі, 

виступаючи у своїй основній функції – атрибутивній, виражають не якісну чи 

динамічну характеристику означуваного, а створюють постійну внутрішню ознаку 

поняття, що виражене цілісним словосполученням і пояснюється тим, що під час 

невільного поєднання у ад’єктиві відбуваються семантичні зміни. Найпоширенішою 

моделлю іменних стійких сполучень слів є поєднання іменникових компонентів у 

називному та родовому відмінках, що вказує на семантичну різноманітність стійких 

сполучень слів. 

В українськомовному науковому гуманітарному тексті зафіксовано також 

адвербіальні стійкі сполучення слів, що формують конструкції прийменника з 

іменником, які функціонують як виразники темпорального, причинового, 

допустового, цільового та інших адвербіальних значень. Стійкість таких сполучень 

знаходить вияв не лише на граматичному, а й на семантичному рівнях. Серед 
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згаданих деякі прийменниково-відмінкові конструкції набули такої семантичної 

цілісності, що сприймаються як кліше. Лексичне значення іменникових компонентів 

цих одиниць реалізується лише у поєднанні з граматичним значенням відповідних 

прийменників, які нейтралізують притаманну відмінку семантику предметності та 

динамічності й переводять адвербіалізований субстантив у одну з трьох семантико-

граматичних зон: просторових, темпоральних чи логічних відношень. Такі стійкі 

сполучення слів можуть виражати усі потрібні в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті відношення. 

Предикатні стійкі сполучення слів в українськомовному науковому 

гуманітарному тексті кваліфікуються як відтворювані поєднання слів, що мають 

певну смислову та інтонаційну завершеність, виступають засобом формування та 

вираження думки, і вказують на реалізацію категорії предикатності. Це конструкції, 

що виконують в семантико-синтаксичній структурі речення роль предикатів дії, 

стану, процесу чи якості, а комунікативна цілісність яких сформувалася в процесі 

становлення понять і функційних ознак українськомовного наукового гуманітарного 

тексту, що дає змогу з максимальною точністю передати ту чи іншу думку. За 

структурою дієслівні стійкі сполучення слів, які виражають предикатні відношення, 

різні, часто набуваючи характеру постійно вживаних форм висловлювання та 

стають стандартом, ознакою аналізованих текстів. 

Релятивні відношення в українськомовних наукових гуманітарних текстах 

передаються за допомогою адвербіальних конструкцій, які вказують на різні види 

логічного зв’язку: темпоральності, мети, умови, причини, способу дії та ін. Ці стійкі 

сполучення слів функціонують у досліджуваному нами тексті поряд із 

загальномовними вторинними прийменниками й виражають різні смислові значення 

та граматичні відношення між компонентами. 

Прийменник, виступаючи у присубстантивній позиції, допомагає вносити до 

релятивного значення стійкого сполучення слів додаткові семантичні відтінки, чий 

характер впливає на лексичне значення тих слів, з якими ці мовні одиниці генетично 

пов’язані. Утворення таких стійких сполучень слів відбувається за рахунок 

уточнення та конкретизації граматично полісемічних первинних прийменників і 
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багатих на вираження граматичних значень відмінків (знахідного, орудного, 

місцевого). 

Аналіз прагматичних особливостей функціонування стійких сполучень слів у 

різних конструктивних частинах українськомовного наукового гуманітарного 

тексту (вступ, основна частина, яка містить опис, логічний аналіз, елементи 

полеміки, висування гіпотези, спростування і висновки) дав змогу встановити, що 

стійкі сполучення слів виступають сигналами, 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, й автора до змісту висловлювання 

чітко можуть передавати лише дієслівні стійкі сполучення слів. 

Стійкі сполучення слів у вступній частині українськомовного наукового 

гуманітарного тексту використовуються адресантом з метою установлення проблем, 

висування поглядів, викладення завдань та мети дослідження, з метою маркування 

інформаційно важливих тематичних блоків та можуть передавати такі прагматичні 

значення, як: “установлення проблеми”, “висування поглядів”, “визначення та 

викладення завдань / мети / предмета дослідження” та ін. 

У основній частині українськомовного наукового гуманітарного тексту стійкі 

сполучення слів використовуються з метою розкриття теми досліджуваного тексту, 

аргументування авторської наукової позиції, спростування чи висування авторських 

поглядів, передаючи прагматичні значення: “аргументація позиції”, “висвітлення 

наукових знань” та ін. 

У висновковій частині українськомовного наукового гуманітарного тексту 

стійкі сполучення слів уживаються для привернення уваги до дослідження та його 

результатів, служать тематичними сигналами про підведення підсумків викладу 

матеріалу тексту, передаючи прагматичне значення “привернення уваги до 

дослідження та його результатів”. 

Стійкі сполучення слів у абзацах різних частин досліджуваного тексту 

характеризуються відповідними прагматичними значеннями, за яких сприймаються 

адресатом як своєрідні маркери у передачі інформації. 
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Вибір стійкого сполучення слів відіграє значну роль у реалізації прагматичної 

установки українськомовного наукового гуманітарного тексту, сприяючи тим самим 

його логіко-прагматичному членуванню, зокрема, відповідні стійкі сполучення слів 

розподіляються у всіх прагматично орієнтованих частинах українськомовного 

наукового гуманітарного тексту. 

Проаналізовані стійкі сполучення слів є характерними репрезентантами 

українськомовного наукового гуманітарного тексту та вживаються на позначення 

відповідних наукових понять, явищ чи дій, визначаючи специфіку предикатних або 

релятивних відношень у досліджуваному текстовому різновиді. Установлені 

властивості та особливості функціонування стійких сполучень слів в 

українськомовному науковому гуманітарному тексті мають характер загальних 

закономірностей і можуть бути використані для визначення специфіки текстів 

інших функційних стилів. 
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