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Методика виявлення типології номінативних речень
англійської, французької й української мов
Автор статті вдався до аналізу та характеристики основних методик дослідження номінативних речень
представниками різних наукових напрямів сучасної лінгвістики. Встановлено, що номінативні речення вивчалися
репрезентантами системно-функціонального, структурно-семантичного, структурно-функціонального та когнітивно-функціонального напрямів лінгвістики, кожен із яких зробив певний внесок у вивчення цього типу речень
на матеріалі різних мов.
Дослідження номінативних речень представниками системно-функціонального напряму проводилися в синхронному та діахронічному напрямах і спиралися на використання комплексної методики, заснованої на функціональносемантичному методі, методі зіставлення фактів, принципах системності та єдності системного та функціонального підходів. У результаті було підтверджено належність номінативних речень до особливого різновиду односкладних речень та одного з найбільш продуктивних способів вираження номінативної семантики в досліджуваних мовах.
Застосування структурно-семантичної концепції представниками структурно-семантичного напряму
уможливило створення нової моделі номінативних речень, виявлення їхніх можливих структурно-семантичних
модифікацій і специфіки функціонування у різних стилях мовлення.
Дослідження структурно-функціональних різновидів номінативних речень сприяло виявленню їхніх конструктивних особливостей, семантичної специфіки, своєрідності цього типу речень в ономасіологічному та семасіологічному аспектах. Вивчення номінативних речень на межі кількох напрямів уможливило виявлення особливостей синтагматики аналізованих одиниць та їхнього мовного оточення в художньому тексті.
У результаті аналізу наявних у лінгвістиці методик дослідження номінативних речень було розроблено власну комплексну методику. Вона включала зіставно-типологічний метод, методи семантико-когнітивного, опозиційного й концептуального аналізу, структурний метод із його методиками дистрибутивного аналізу та методиками безпосередніх складників, структурно-семантичний метод, лінгвопрагматичний метод, функціональний
аналіз, описовий метод і кількісний аналіз. Розроблена методика уможливила виявлення типології номінативних
речень досліджуваних мов.
Ключові слова: номінативне речення, синтаксис, методика, типологія, структура, семантика, функція.
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Methodology of revealing the typology of nominative
sentences in the English, French and Ukrainian languages
The article author has turned to the analysis and characteristics of the main methods of the nominative sentences
research by the different scientific directions representatives of modern linguistics. He found that the nominative sentences
were studied by representatives of the system-functional, structure-semantic, structure-functional and cognitive-functional
linguistic directions, each of them contributed to the study of this sentence type on the material of different languages.
Research of nominative sentences by the system-functional representatives were conducted in the synchronous and
diachronic directions. It was based on the use of an integrated methodology that relies on a functional-semantic method,
a method of comparing facts, the principles of consistency and the integrity of systemic and functional approaches. As
a result, it was confirmed that nominative sentences belong to a special kind of one-component sentences and one of the
most productive ways of expressing nominative semantics in the studied languages.

104

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 4, 2020

Швець О. Методика виявлення типологiї номiнативних речень англiйської...
The use of the structural-semantic concept by the representatives of the structural-semantic direction made it possible
to create a new model of nominative sentences, and to reveal their possible structural semantic modifications and specifics
of functioning in different speech styles.
The study of nominative sentences’ structural and functional varieties helped to reveal their constructive features,
semantic specificity, originality of this sentence type in onomasiological and semasiological aspects. The nominative
sentences analysis on the verge of several directions allowed revealing the peculiarities of the analyzed units’ syntagmatics
and their language environment in the fiction text.
As a result of the existing methodologies in linguistics for studying nominative sentences analysis, our own integrated
methodology was developed. It included comparative-typological method, methods of semantic-cognitive, opposition and
conceptual analysis, structural method with its techniques of distribution analysis and of direct constituents, structuralsemantic method, linguopragmatic method, functional analysis, descriptive method and quantitative analysis. The
developed methodology allowed identifying the typology of nominative sentences in the studied languages.
Key words: nominative sentence, syntax, methodology, typology, structure, semantics, function.

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика характеризується тенденцією до зіставного
вивчення синтаксичного устрою мов та їхньої
основної одиниці речення, що дає змогу виявити
розбіжності та подібності в концептуалізації дійсності носіями різних мов і культур. Особливим
статусом серед одиниць синтаксису володіють
номінативні речення, дослідження яких на матеріалі англійської, французької й української мов ще
не було об’єктом детального вивчення та потребує
застосування комплексної методики для глибшого
пізнання синтаксичної будови зазначених мов, а
також виявлення специфіки репрезентації дійсності у свідомості носіїв зіставлюваних мов саме
за допомогою цього типу речень.
Аналіз досліджень. Ознайомлення з напрацюваннями науковців у галузі синтаксису дало
змогу виявити тенденцію до інтерпретації мовних
одиниць загалом і речення як основної одиниці
синтаксису зокрема з позицій структурно-семантичного (К. Г. Крушельницька (Крушельницкая,
2008), A. E. Goldberg (Goldberg, 2006)), структурно-функціонального (Г. В. Колшанський
(Колшанский, 2007), J.-P. Maurel (Maurel, 2005)),
семантико-функціонального (М. В. Всеволодова (Всеволодова, 2000), A. Mустайокі (Мустайоки, 2006)) та когнітивного (Б. Ю. Норман
(Норман, 2013), R. Jackendoff (Jackendoff, 2012))
синтаксису.
Мета статті – ґрунтуючись на аналізі наявних методик дослідження номінативних речень,
виробити власну методику виявлення типології
номінативних речень англійської, французької й
української мов.
Виклад основного матеріалу. Сучасний етап
розвитку лінгвістичної методології виділяється
прагненням дослідників до систематизації різноманіття як найновіших методів і методик аналізу
мовних явищ, так і класичних (Корольова, 2013:
9), що пояснює розбіжності вибору науковцями
методик і методів дослідження одиниць синтаксису загалом і номінативних речень зокрема.
ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Перш ніж приступити до вироблення власної методики виявлення типології номінативних
речень англійської, французької й української
мов, вважаємо за доцільне надати коротку характеристику наявних методик дослідження номінативних речень представниками різних наукових
напрямів.
Спираючись на теоретичний доробок вітчизняних і зарубіжних науковців, було встановлено, що
номінативні речення вивчалися представниками
системно-функціонального, структурно-семантичного, структурно-функціонального та когнітивно-функціонального напрямів лінгвістики.
Кожен із представників зазначених напрямів
зробив певний вклад у дослідження цього типу
речень на матеріалі мов, що належать до різних
мовних сімей. Зокрема, представник системнофункціонального напряму Р. Я. Хуснетдінова
використала у процесі дослідження номінативних речень башкирської мови комплексну методику, засновану на функціонально-семантичному
методі та методі зіставлення фактів башкирської
мови з іншими мовами тюркської групи, що
уможливило виявлення основних типів номінативних речень сучасної башкирської мови, визначення їхніх функцій, семантичних особливостей
і місця в синтаксичній будові башкирської мови
та їхньої ролі в утворенні складних синтаксичних
конструкцій (Хуснетдинова, 1998).
Досліджуючи номінативні речення карачаєвобалкарської мови в зіставному аспекті з російською й англійською мовами з використанням
принципу системності та положень про зв’язок
мовних і позамовних явищ мови, свідомості та
культури, єдності системного і функціонального, синхронного й діахронічного підходів
до вивчення мови, З. А.-Д. Біджієв (Биджиев,
2009) використав низку лінгвістичних методів
їх вивчення, основним серед яких був описовий.
Шляхом використання комплексної методики, що
включала методи ідентифікації, методики компонентного, трансформаційного та порівняльного
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аналізу й актуального членування висловлювання
автор підтвердив попередньо сформульовану гіпотезу про те, що номінативні речення є особливим
різновидом односкладних речень, виділення яких
має місце на основі певних структурно-семантичних і функціональних ознак, та одним із найбільш
продуктивних способів вираження номінативної
семантики в досліджуваних мовах.
У межах структурно-семантичного напряму
лінгвістичний статус номінативних речень російської мови та їхнє стильове функціонування
вивчала в зіставному аспекті з англійською мовою
С. А. Рісінзон (Рисинзон, 1992), використовуючи описовий метод, компонентний, трансформаційний і статистичний аналіз досліджуваних
одиниць. Застосування структурно-семантичної
концепції дало можливість авторці по-новому
представити модель номінативних речень, синтаксичний статус їхніх компонентів, можливі
структурно-семантичні модифікації, виявити особливості функціонування номінативних речень у
різних стилях мовлення аналізованих мов. Зіставлення структурно-семантичних, комунікативних і
стилістичних характеристик номінативних речень
російської й англійської мов сприяло виявленню
універсальних і національно-специфічних ознак
цих конструкцій.
Виявляючи структуру й семантику іменних
речень карачаєво-балкарської мови у руслі системоцентричного й антропологічного підходів,
М. Б. Кетенчієв (Кетенчиев, 2000) використав у
своїй роботі методи зіставного, контекстуального,
компонентного та дистрибутивного аналізу, метод
суцільної вибірки фактичного матеріалу, а також
метод структурного моделювання, що дало йому
змогу встановити інвентар основних структурносемантичних типів речень карачаєво-балкарської
мови.
Структурно-функціональний напрям вивчення
номінативних речень представлений дослідженням І. М. Сушинської (Сушинська, 2000), яка
під час виявлення структурно-функціональних
різновидів номінативних речень сучасної української мови використовувала описовий, зіставний
і структурний методи, компонентний, трансформаційний і контекстологічний аналіз, що охопив
застосування прийомів спостереження, порівняння, частково статистичного опрацювання
матеріалу. Ефективність використаної авторкою
методики сприяла опису структурних, функціональних і стилістичних особливостей номінативних речень української мови, здійсненню їхнього
комплексного аналізу й уможливила виявлення
конструктивних особливостей цього типу речень,
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їхньої семантичної специфіки, своєрідності номінативних речень в ономасіологічному та семасіологічному аспектах.
Вивчаючи експресивність номінативних речень
у перекладознавчому аспекті на матеріалі англійської й української мов, З. Г. Коцюба (Коцюба, 2001)
використовувала лінгвостилістичний, зіставний
та описовий методи, а також прийом лінгвістичного спостереження з метою відбору та класифікації фактичного матеріалу. Залучення елементів
контекстуального й трансформаційного аналізів
сприяло визначенню контекстуальних і корелятивних зв’язків номінативних речень із іншими
синтаксичними структурами. Виявленню специфіки відтворення семантики номінативних речень
під час перекладу слугувало звернення до семантико-стилістичного, ритміко-інтонаційного та
компонентного аналізу.
Виявляючи особливості вираження експресивності номінативними реченнями української мови,
З. З. Коржак (Коржак, 2007) у своїй роботі вдалася до використання описового методу, функціонального, дистрибутивного, трансформаційного
й компонентного аналізу та прийомів моделювання, що уможливило проведення комплексного
дослідження особливостей структури, семантики
та прагматики номінативних висловлювань із
експресивною силою, встановлення умов формування та способів вираження експресивного
волевиявлення номінативними реченнями, аналіз
засобів інтенсифікації експресивності та причини
їх застосування та створення типології схем експресивних номінативних речень.
Дослідження С. А. Нікіфорової (Никифорова,
2006), організоване на матеріалі німецькомовної
прози й поезії, ґрунтувалося на комплексній методиці, до якої входили методи контекстологічного,
функціонально-семантичного та порівняльнозіставного аналізу прозаїчних і поетичних текстів,
що містили номінативні речення, а також описовий метод і метод спостереження. Функціональний підхід до вивчення номінативних речень орієнтував дослідження на текстові потенції з огляду
на його участь у текстотворенні прозаїчного й
поетичного тексту та сприяв виявленню морфологічних, синтаксичних, семантичних і стилістичних особливостей номінативних речень.
До методів наукового опису (переважно функціонально-семантичного
аналізу),
суцільної
вибірки номінативних речень із художніх творів, прийомів спостереження, зіставлення, узагальнення, класифікації, трансформації й інтерпретації вдалася у своїй роботі Р. М. Османова
(Османова, 2006), що дало їй змогу визначити й
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класифікувати семантичний «репертуар» буттєвих та оцінних номінативних речень художніх
творів, описати їхні лексико-синтаксичні особливості. Проведений авторкою лінгвістичний аналіз
художнього тексту здійснювався з урахуванням
вихідних принципів структурно-семантичного
напряму у вивченні мови: принципів системності
й багатоаспектного розгляду мовних одиниць із
номінативними структурами, і сприяв виявленню
взаємозв’язку лексичного, синтаксичного та комунікативного рівнів кумицької мови.
Деякі
лінгвісти
вивчали
номінативні
речення на межі кількох напрямів. Наприклад,
О. Ю. Мокроусова, наукова розвідка якої спиралася на принципи системності, антропоцентризму та детермінізму, досліджувала комунікативно-прагматичний аспект номінативних речень
у структурі тексту (Мокроусова, 2011) у межах
структурно-функціонального та когнітивнофункціонального напрямів. Застосування методів лінгвістичного спостереження й системного
опису, методу компонентного аналізу семантичної структури речення дало можливість авторці
проаналізувати семантику, стилістичну й композиційну роль досліджуваних одиниць, а метод
трансформації, синтаксичного згортання і розгортання та семантико-контекстуальний метод
уможливили виявлення особливостей синтагматики аналізованих одиниць та їхнього мовного
оточення в художньому тексті.
Як видно з викладеного вище, пріоритетом
сучасної лінгвістичної науки є комплексний,
багатоаспектний підхід до дослідження мовних
одиниць. Ідентифікація номінативних речень
англійської, французької й української мов за
типами синтаксичних концептів, репрезентованих номінативними реченнями, їхніми структурно-семантичними і прагматичними типами
в англійській, французькій та українській мовах
потребує застосування комплексної методики,
оскільки об’єднання принципів і методів різних
наук сприятиме глибшому пізнанню специфіки
відображення дійсності у свідомості носіїв зіставлюваних мов за допомогою номінативних речень
та особливостей їхнього функціонування у процесі комунікації.
У зв’язку з цим в основу розробленої нами
методики дослідження покладено принципи:
антропоцентризму (вивчення мови як продукту
діяльності людини), структуралізму (розуміння
номінативних речень як чіткої специфічної структури), функціоналізму (встановлення функцій
номінативних речень у мовленні), системності
(визначення місця номінативних речень у системі
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мови), експансіонізму (залучення напрацювань
когнітології й інших наук) та семантико-когнітивного підходу (відображення специфіки ментальних схем номінативних речень зіставлюваних
мов у їхній семантиці).
Багатоаспектний характер нашого дослідження, зорієнтованого на зіставне вивчення
номінативних речень англійської, французької й
української мов, потребує встановлення еталона
для зіставлення, що впливає на ефективність
зіставного аналізу та уможливлює визначення
реалізації певної ознаки.
Зважаючи на те, що зіставно-типологічний
метод у нашому дослідженні спрямований на
виявлення спільних і відмінних рис на різних
рівнях об’єктивації номінативних речень у мовленні, на кожному з них було обрано різні еталони
зіставлення. На когнітивному рівні дослідження
у ролі tertium comparationis виступало поняття
синтаксичного концепту – для вияву ступеня
його репрезентації номінативними реченнями в
кожній із залучених до аналізу мов.
На етапі встановлення структурно-семантичних
типів номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах доцільним виявилося
використання в ролі основи зіставлення структурних моделей номінативних речень і засобів морфологічного вираження їхнього головного члена.
Вивчення структурних моделей і семантичних
схем номінативних речень у зіставному аспекті
дало змогу чіткіше виявити типологічну своєрідність досліджуваних мов, оскільки структурносемантичні моделі номінативних речень зіставлюваних мов відображають специфіку синтаксичного
устрою і своєрідність національного мислення.
У процесі виявлення прагматичних типів номінативних речень у досліджуваних мовах еталоном для зіставлення обрано функції номінативних
речень у мовленні.
Беручи до уваги викладене вище, основним
методом нашого дослідження був зіставно-типологічний метод, оскільки будь-який лінгвістичний опис, пов’язаний із виходом за межі однієї
мови, передбачає встановлення їхніх подібностей
і відмінностей. Використання прийомів дослідження й опису мови через її системне порівняння з іншою мовою уможливило встановлення
спільних і відмінних рис у ментальних схемах,
структурі, семантиці та прагматиці номінативних речень англійської, французької й української
мов, а також закономірності їхнього функціонування у мовленні.
Виявленню типів синтаксичних концептів,
репрезентованих
номінативними
реченнями,
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Мовознавство. Лiтературознавство
сприяло залучення до дослідження семантико-когнітивного методу, опозиційного та концептуального
аналізу, що забезпечило перехід від встановлення
змісту значень до змісту концептів як особливого
етапу опису – когнітивної інтерпретації.
Структурний метод із його методикою дистрибутивного аналізу дав змогу побудувати структурні моделі номінативних речень, що є результатом лексичної сполучуваності головного члена з
іншими компонентами. Використання методики
безпосередніх складників сприяло визначенню
структури номінативних речень та їхній класифікації за кількістю компонентів.
Застосування
структурно-семантичного
методу дало змогу виявити семантику номінативних речень англійської, французької й української
мов на основі аналізу значень структурних елементів і сконструювати їхні семантичні схеми.
Лінгвопрагматичний метод уможливив класифікацію номінативних речень за такими прагматичними типами: репрезентативи, директиви,
експресиви, квеситиви. Застосування функціонального аналізу дало змогу встановити, що у процесі реального спілкування розповідні, окличні та

питальні реалізації номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах здатні
виражати різноманітні комунікативні інтенції
мовця в конкретних ситуаціях спілкування та виявити їхні функції у мовленні.
Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження номінативних речень,
зауважимо, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики сформувалися різноманітні методики розгляду номінативних речень різних мов як на матеріалі однієї мови, так і в зіставленні. Ґрунтуючись
на проаналізованих методиках, було розроблено
власну комплексну методику виявлення типології номінативних речень зіставлюваних мов, що
включала, окрім зіставно-типологічного методу,
методи семантико-когнітивного, опозиційного
і концептуального аналізу, структурний метод
з його методиками дистрибутивного аналізу та
методиками безпосередніх складників, структурно-семантичний метод, лінгвопрагматичний
метод, функціонального аналізу, описовий метод
і кількісного аналізу. Розроблена методика уможливила виявлення типології номінативних речень
досліджуваних мов.
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