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У ракурсі нових підходів до аналізу реченнєвих конструкцій та їхніх 

компонентів інтерес дослідників привертають проблеми репрезентації 

семантичної структури речення формально-граматичними засобами, 

співвідношення семантичної й формально-граматичної структур речення, 

лінгвальної сутності та ієрархічної організації реченнєвих компонентів. Така 

проблематика орієнтує на глибше проникнення в реченнєвотвірний механізм 

мови, що дозволяє адекватно відображати позамовну дійсність мовними 

засобами у взаємозв’язку змісту й форми. Особливий статус серед різних типів 

речень мають номінативні речення, що були виокремлені як об’єкт наукової 

уваги на початку ХХ століття французьким лінгвістом А. Мейє [193] на 

матеріалі індоєвропейських мов.  

Дослідження номінативних речень англійської, французької та 

української мов у когнітивному, структурно-семантичному та прагматичному 

аспектах є своєчасним, адже спрямоване на вивчення номінативного речення не 

лише з позицій традиційного структурно-семантичного синтаксису, а й з 

урахуванням досягнень когнітології, прагматики та функціональної лінгвістики, 

що відображає її поліпарадигмальний характер. Поєднання когнітивного, 

структурно-семантичного і прагматичного підходів до встановлення типології 

номінативних речень англійської, французької та української мов дасть змогу 

глибше пізнати синтаксичну будову цих мов загалом, специфіку відображення 

дійсності у свідомості носіїв зіставлюваних мов за допомогою номінативних 

речень та особливості їх функціонування у процесі комунікації зокрема. 

Оскільки таке поєднання є новим, відповідає сучасним напрямкам досліджень, 



має значення для осмислення інших проблем мовознавства, то дисертаційна 

робота Швеця Олександра Віталійовича є, без сумніву, актуальною.  

Наукову цінність рецензованої роботи визначає те, що в ній автор подає 

виважені спостереження, в якій вперше виявлено 6 універсальних типів 

синтаксичних концептів: БУТТЯ ОБ’ЄКТА, БУТТЯ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТА, 

БУТТЯ ОБ’ЄКТА У ПРОСТОРІ АБО ЧАСІ, БУТТЯ СТАНУ ОБ’ЄКТА ТА 

СТАНУ ПРИРОДИ, ВОЛОДІННЯ ОБ’ЄКТОМ, НЕБУТТЯ ОБ’ЄКТА, що є 

ментальними схемами репрезентації номінативних речень і відображають 

специфіку концептуалізації дійсності представниками англомовної, 

франкомовної та україномовної культур; обрано синтаксичний концепт в ролі 

tertium comparationis при зіставному аналізі номінативних речень на 

когнітивному рівні; розширених структурних моделей та засобів 

морфологічного вираження їх головного члена – на структурно-семантичному 

рівні; функцій номінативних речень у мовленнєвих актах – на прагматичному 

рівні; скласифіковано 4500 номінативних речень англійської, французької та 

української мов за 4 універсальними структурними типами: непоширені, 

поширені, нерозчленовані, розчленовані та 7 їх різновидами; установлено 

ступінь лексичної сполучуваності головного члена речення з іншими 

компонентами; ідентифіковано 6 спільних семантичних типів номінативних 

речень – буттєві, вказівні, оцінні, з просторовими та часовими детермінантами, 

посесивні; сконструйовано 14 семантичних схем, які реалізуються 

номінативними реченнями в англійській, французькій та українській мовах; 

виявлено 4 універсальні прагматичні типи номінативних речень, що мають 

різний відсоток уживання в мовленні. Істотно, що наукову новизну роботи 

чітко і послідовно виписано у вступі та деталізовано в практичних розділах 

дисертації. 

Об’єкт та предмет дисертації, які обрано з урахуванням стану 

досліджуваної проблеми, сформульовано чітко. Джерельна база дисертації 

представлена достатньою кількістю художніх творів англійською, французькою 

та українською мовами ХХ століття, в яких виявлено 4500 номінативних 

речень. 



Використані в роботі методи і прийоми дослідження (зіставно-

типологічний метод, семантико-когнітивний метод, структурний метод з його 

методиками: дистрибутивного аналізу, структурно-семантичний метод, 

лінгвопрагматичний метод, концептуальний аналіз, опозиційний аналіз, 

функціональний аналіз, кількісний аналіз) дають змогу всебічно проаналізувати 

матеріал і отримати достовірні результати. 

Не викликає заперечення й практична цінність одержаних результатів, які 

можна вдало застосовувати у порівняльно-історичному і типологічному 

мовознавстві у дослідженнях зіставного синтаксису. Робота має чітку і логічну 

структуру, що допомагає розв’язати поставлені завдання зорієнтовані на 

встановлення типології номінативних речень в англійській, французькій та 

українській мовах на когнітивному, структурно-семантичному та 

прагматичному рівнях. 

Зміст першого розділу “Теоретичні засади вивчення номінативних 

речень в англійській, французькій та українській мовах” зорієнтовано на 

аналітичний огляд праць попередників та окреслення власної дослідницької 

позиції. Автор цілком докладно проаналізував еволюції поняття “номінативне 

речення”, з поглядів науковців на їх структуру, семантику та інтонаційне 

оформлення, розкрито принципи класифікації номінативних речень та 

обґрунтовано аналіз номінативних речень з позицій когнітивно-

функціонального, структурно-семантичного та прагматичного підходів. 

Аналізуючи погляди різних учених, автором обрано власні критерії для 

встановлення інших типів односкладних речень: когнітивний: (репрезентація 

номінативними реченнями окремого типу синтаксичного концепту); 

когнітивно-структурний (морфолого-синтаксична будова номінативних речень 

як мовне відображення їхньої ментальної схеми); когнітивно-семантичний 

(позначення головним членом номінативних речень фрагмента дійсності), 

прагматичний (виконання функціонального навантаження в мовленні 

відповідно до інтенцій мовця). 

У другому розділі “Методологічні принципи аналізу номінативних 

речень і методики їхнього дослідження” визначено принципи і критерії відбору 



номінативних речень для аналізу у трьох мовах, розроблено комплексну методику 

їх ідентифікації за типами синтаксичних концептів, репрезентованих 

номінативними реченнями, структурно-семантичними і прагматичними типами в 

англійській, французькій та українській мовах й аргументовано необхідність її 

розробки як найбільш ефективної. 

Заслуговує на схвальну оцінку сформована комплексна методика аналізу 

номінативних речень, що проводилася у чотири етапи з використанням таких 

методів: семантико-когнітивного, опозиційного аналізу, концептуального 

аналізу, структурного методу з його методиками дистрибутивного аналізу  

структурно-семантичного методу, лінгвопрагматичного методу, 

функціонального аналізу, за допомогою якого були встановлені функції 

номінативних речень у мовленні. 

Третій розділ дисертації “Типи синтаксичних концептів, 

репрезентованих номінативними реченнями в англійській, французькій та 

українській мовах” приваблює реконструюванням пропозиційного змісту, 

втіленого у номінативному реченні, який моделюється за ментальними схемами, 

що є формами збереження інформації у свідомості людини. 

Аналізуючи номінативні речення англійської, французької та української 

мов, здобувачем було встановлено 6 спільних типів синтаксичних концептів, 

які моделюють інформацію онтологічного плану про об’єкти, їх властивості, 

просторову та часову віднесеність. 

На основі проведеного дослідження було виявлено спільне та відмінне у 

репрезентації номінативних речень в англійській, французькій та українській 

мовах на когнітивному рівні та у процесі їх вербалізації у мовленні. 

У четвертому розділі “Структурно-семантичні типи номінативних 

речень в англійській, французькій та українській мовах” установлено, що 

номінативне речення є синтаксичною конструкцією, яка використовується в 

актах мовленнєвої комунікації і реалізує певну структурну модель. Номінативні 

речення скласифіковано за структурою та кількістю структурних елементів. 

Сконструйовано також їх семантичні схеми у досліджуваних мовах. 



Вдалим видається запропонований здобувачем підхід щодо 

характеризації номінативних речень в англійській, французькій та українській 

мовах за 4 структурними типами: а) непоширені (представлення структури 

номінативного речення лише головним членом речення), б) поширені 

(поширення головного члена номінативного речення за рахунок об’єктних та 

обставинних детермінантів), в) нерозчленовані (синтаксична нерозкладність 

структурної моделі номінативного речення), г) розчленовані (можливість 

поміняти місцями компоненти структурної моделі без зміни смислу 

повідомлення, введення розділових знаків, що розчленовують структуру) та 7 

різновидами: одно-, дво-, три-, чотири-, п’яти-, шести-, семи- і більше 

компонентні номінативні речення відповідно до кількості структурних 

елементів, кількість яких варіює залежно від мови. 

У п’ятому розділі “Прагматичні типи номінативних речень в 

англійській, французькій та українській мовах” здобувач проаналізував 

номінативні речення англійської, французької та української мов у 

прагматичному аспекті, що відображає комунікативну діяльність людини в 

різних актах мовлення. 

Заслуговують на схвалення встановлені здобувачем 4 функціонально-

прагматичні типи номінативних речень в англійській, французькій та 

українській мовах: репрезентативи, директиви, експресиви та квеситиви, що є 

спільними для досліджуваних мов. 

Більш детальне дослідження номінативних речень англійської, 

французької та української мов у прагматичному аспекті продемонструвало 

найвищий відсоток використання у мовленні репрезентативних номінативних 

речень (65,00% від загальної кількості вживань). Зазначене вище дозволяє 

припустити, що основним значенням номінативних речень у досліджуваних 

мовах є семантика буттєвості. 

Здійснивши низку процедур і використавши адекватні методи, методики і 

прийоми аналізу мовного матеріалу, Швець О. В. доводить, що номінативні 

речення – це специфічний різновид односкладних речень, головний член яких 

може бути виражений іменником у називному відмінку, особовим 



займенником, кількісно-іменною словосполукою або числівником, які є одним 

із найбільш продуктивних способів вираження когнітивно-синтаксичної 

семантики в англійській, французькій та українській мовах. 

Позитивом є те, що здобувач, аналізуючи кількісно-якісну кореляцію 

номінативних речень, що вербалізують синтаксичні концепти у 

зіставлюваних мовах, подає результати дослідження в таблицях (сс. 77, 100, 

102, 105, 106, 120, 126 та ін.), які полегшують сприймання інформації та 

відтворюють основні узагальнення в межах відповідних підрозділів. 

Імпонують кількісні підрахунки номінативних речень, що вербалізують 

синтаксичні концепти, які, безперечно, об’єктивують спостереження над 

мовним матеріалом.  

Обґрунтованими вважаємо висновки дисертації, які відтворюють основні 

результати дослідження, викладені в розділах, і поглиблюють їхній зміст та 

вагу в контексті висунутих дисертантом положень.  

Водночас, аналізуючи загалом на високому теоретичному рівні виконану 

роботу О.В. Швеця, хотілося б висловити деякі міркування та побажання. 

1. Рецензована робота, безсумнівно, виконана в кращих традиціях 

сучасної лінгвістики. Дисертант глибоко проаналізував номінативні речення не 

лише з позицій традиційного структурно-семантичного синтаксису, а й з 

урахуванням досягнень когнітології, прагматики та функціональної лінгвістики. 

Відрадно, що автор намагається системно дослідити теоретичні праці науковців 

з проблем структури, семантики і функціонування номінативних речень у 

мовленні, які дозволили виокремити такі напрями їх вивчення: системно-

функціональний, структурно-семантичний, структурно-функціональний та 

когнітивно-функціональний (с. 20). Водночас, на нашу думку, в роботі бракує 

конкретики щодо аналізу структурно-функціонального напряму. 

2. Представлений дисертантом у першому теоретичному розділі 

матеріал щодо принципів класифікації номінативних речень приємно вражає 

глибоким аналізом функцій, виконуваними номінативними реченнями у 

мовленні (п.1.2), проте, на нашу думку, не вистачає співвідношення 

теоретичних аспектів з фактичним матеріалом. 



 


