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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У наш час поглиблюється тенденція підвищення ціннісної характеристики
інформації  загалом  і  конкретних  інформативних  одиниць  зокрема.  Істотно
посилено  інтенсивність  обігу  інформації,  її  передавання  різними  способами,
насичення  нею  особистого  та  фахового  комунікативного  простору  сучасної
людини й соціуму. У дисертації зроблено спробу визначити й описати основні
синтаксичні особливості малих жанрових форм інформації сучасної української
мови. 

Специфіка синтаксису малих жанрових форм,  спрямованість на стисле,
ущільнене  безпосереднє  передавання  інформації  пояснює  їх  реалізацію  в
лаконічних  позатекстових  конструкціях,  що  здатні  впливати  на  адресата  –
представника  широкої  чи  конкретної  цільової  аудиторії  (далі  – ЦА).
Синтаксичні  особливості  малих  жанрових  форм  інформації  (далі  –  МЖФІ),
аналізовані  в  роботі,  пов’язані  з  комунікативною  стратегією  інформаційного
послання: заборони, інформування, поради та наказу виконати певну дію чи не
виконувати її та ін.

Актуальність  теми  дослідження. Максимальна  інтенсифікація  ролі
інформації  в  сучасному  світі  активізує  зацікавлення  у  вивченні  малих  форм
інформації  серед  науковців  різних  галузей  –  психології,  соціології  та  ін.
Інформативні синтаксичні одиниці є предметом значної кількості мовознавчих
розвідок, зокрема стилістики й синтаксису.

Інформаційний  і  публіцистичний  стилі,  специфіку  їх  текстів  та
синтаксичні  особливості  жанрів  інформаційного  мовлення  вивчали
І. В. Анненкова,  І. О Анніна,  Л. Г. Анісимова,  Ю. О. Арешенков,
О. Ю. Арешенкова, Д. Х. Баранник, Л. А. Батурина, М. М. Бахтін, А. Д. Бєлова,
І. К. Білодід,  В. Н. Вакуров,  А. Вежбицька,  А. А. Волков, М. Н. Володина,
Н. П. Вольвак,  В. А. Вомперський,  М. Д. Гладкий,  Г. П. Городиловська,
В. І. Грицина, Т. Г. Добросклонська, П. С. Дудик, Л. Р. Дускаєва, А. П. Загнітко,
В. В. Зайцева, Г. П. Євсєєва,  Л. Ю. Іванов, В. І. Кажан,  М. С. Ковальчук,
В. Г. Костомаров, Т. А. Коць, Л. О. Кудрявцева, С. В. Лазаренко, В. В. Лизанчук,
Г. С. Мельник,  В. Я. Миронченко,  Н. Г. Озерова,  І. В. Онищенко,
Ю. К. Пирогова,  В. М. Русанівський,  О. А. Сербенська,  Г. Я. Солганик,
І. О. Талаш, Р. Т. Шулик та ін.

У низці  наукових праць  проаналізовано  інформаційні  тексти  на  різних
мовних  рівнях:  синтаксичному  (М. Н. Володіна,  В. І. Грицина,  Л. Ю. Іванов,
М. С. Ковальчук),  лексичному  (О. А. Сербенська  та  ін.).  Модальність  як
актуальна  генерувальна  синтаксична  категорія  зовнішньосинтаксичної
структури  речення  була  предметом  уваги  В. Г. Адмоні,  Л. Г. Анісімової,
Д. Х. Баранника,  Ф. С. Бацевича,  М. М. Бахтіна,  Т. Г. Винокур,  С. В. Кокоріної,
Н. П. Перфільєвої, М. С. Скаба, А. П. Сковородникова та ін. 

На  сьогодні  жанрові  та  малі  жанрові  форми інформаційного стилю не
стали  предметом  окремого  лінгвістичного  дослідження.  Відсутність
комплексного вивчення синтаксису МЖФІ,  зокрема,  питання їх синтаксичної
модальності зумовила вибір теми дисертації  та мотивувала її актуальність.



Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами, планами, темами.  Тема
дисертаційної роботи пов’язана з темою наукової роботи кафедри української
мови  Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара
“Закономірності  розвитку  й  функціонування  української  мови”  (протокол
№ 81/904/10  від  22  січня  2015 р.).  Тема  дисертації  затверджено  на  засіданні
вченої ради ДНУ імені Олеся Гончара (протокол №6 від 11 березня 2004 р.) і
погоджено в Науковій раді “Українська мова” Інституту української мови НАН
України (протокол № 307/388 від 14 квітня 2006 р.).

Мета  роботи –  виявити  синтаксичні  особливості  різних  груп  малих
жанрових форм інформації (МЖФІ), проаналізувати їх типи та специфіку.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) проаналізувати  кваліфікативні  ознаки  інформаційного стилю,  його жанрів  та

жанрових форм, розмежування інформаційного та публіцистичного стилів;
2) схарактеризувати  МЖФІ різної  модальності  у  форматі  усного монологічного

мовлення;
3) проаналізувати вокативні одиниці як особливу тематичну групу МЖФІ;
4) обґрунтувати структурно-синтаксичну класифікацію лід-абзаців і  розгорнутих

заголовків як МЖФІ в періодиці;
5) встановити  вияви  експресивності  номінативних  синтаксичних  конструкцій-

МЖФІ
6) з’ясувати статус військових команд як вузькоспеціального різновиду МЖФІ із

простеженням особливостей їх синтаксису;
7) схарактеризувати  синтаксичні  особливості  МЖФІ,  репрезентованих  в

транспортних засобах.
Об’єктом  дослідження  є  малі  жанрові  форми  інформації  сучасної

української мови.
Предмет дослідження  –  синтаксичні  особливості  різних  типів  малих

жанрових форм інформації  сучасної  української  мови,  структурні  складники
жанрової системи різних текстів інформаційного стилю.

Джерельна  база нараховує  понад  3470  одиниць,  отриманих  методом
тематичної  вибірки  з  мас-медійного  українського  простору  (телебачення,
інтернет,  газети,  журнали),  стенограм  засідань  Верховної  Ради  України,
оголошень  ведучих  масових  заходів,  Закону  України  № 431/93  “Про
мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію”,  Закону  України  № 3543-XII  “Про
загальний військовий обов’язок і військову службу”, оголошень та повідомлень
операторів  мобільного  зв’язку,  повідомлень  та  оголошень  у  транспортних
засобах.

Мета  і  завдання  роботи  зумовлюють  використання  таких
методів: описового  –  для  спостереження,  класифікації  та  характеристики
зібраного  фактичного  матеріалу; функціонального  –  для  простеження
особливостей  функціонування  різних  груп  малих  жанрових  форм  в
інформаційному стилі; кількісних підрахунків – для встановлення частотності
вживання  аналізованих  побудов; структурного –  для  встановлення  специфіки
МЖФІ  як  структурного  елемента  в  системі  жанрових  форм  інформаційного
стилю.



Наукова  новизна  дисертації  полягає  в  тому,  що  в  ній  уперше  в
українському  синтаксисі  зроблено  спробу  визначити  й  описати  структурно-
синтаксичні  особливості  МЖФІ  різних  типів,  проаналізувати  їх  формально-
синтаксичні  особливості  та  розглянути  специфіку  вокативних  конструкцій-
МЖФІ,  схематично  продемонстровано  кількісне  співвідношення  реалізації  в
сучасній українській мові різних груп МЖФІ; уточнено визначення “лід-абзац”,
“розгорнутий  заголовок”;  уведено нове лінгвістичне  поняття  “мала  жанрова
форма  інформації”;  у  системі  функційних  стилів  МЖФІ  схарактеризовано
статус  окремої  структурної  одиниці  інформаційного  стилю;  доповнено
лінгвістичне поняття модальності різних груп МЖФІ.

Теоретична значущість дисертації  полягає в тому, що її  результати й
висновки  є  істотним  внеском  у  вирішення  актуальних  проблем  наукової
концепції  синтаксису  жанрових  форм  особливого  призначення  в  структурі
української  синтаксичної  теорії;  уточнено  критерії  диференціації
інформаційного  та  публіцистичного  стилів.  Результати  сприятимуть
подальшому  всебічному  динамічному  розвиткові  теоретичного  аналізу
виокремлення  малоформатних  одиниць  усного  та  писемного  мовлення,
встановленню  їх  синтаксичних  особливостей  та  відмежування  від  схожих
конструкцій.  Отримані  відомості  уможливлюють  удосконалення  методів
визначення  специфіки  функційного  синтаксису  речення,  доповнюють  теорію
мовленнєвої комунікації. 

Практичне  значення  роботи. Одержані  результати  можуть  бути
використані для подальшого дослідження жанрової системи мови і жанрових
форм  усного  та  писемного  мовлення;  опрацюванні  теоретичних  курсів  із
синтаксису  односкладного  та  двоскладного  речення,  у  поглибленні  сучасної
синтаксичної  теорії,  для  створення  навчальних  посібників,  проведення
спецсемінарів  із  проблем  синтаксису  та  стилістики  на  гуманітарних
факультетах, спецкурсах з основ синтаксичного аналізу. 

Аргументовані  спостереження  й  висновки  дисертації  можуть  бути
використані  на  лекційних  і  практичних  заняттях  із  синтаксису  сучасної
української мови (синтаксис малих форм), стилістики (“Інформаційні жанри”,
“Стилістика української мови”, “Лінгвістичний аналіз інформаційного тексту”),
лінгвістичної  прагматики  (“Культура  спілкування”,  “Ділове  спілкування”,
“Українська  мова  в  засобах  масової  інформації”).  Результати  дослідження
можна також застосовувати в практичній діяльності працівників інформаційної
сфери  (масове  інформаційне  сповіщення  різних  типів,  цивільний  захист
(оголошення) та ін.).

Особистий внесок здобувача. Увесь виклад змісту наукової праці, добір і
упорядкування  фактичного  мовного  матеріалу  є  результатом  власних
спостережень і напрацювань та узагальненням самостійної дослідницької праці
дисертантки.  Усі  статті  з  теми  наукової  роботи  авторка  опублікувала
одноосібно.

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  й  висновки
дисертації викладено в доповідях на науково-практичних конференціях різного
рівня: Міжнародній науково-практичній конференції “Теоретична і дидактична
філологія:  надбання,  проблеми,  перспективи  розвитку”  (Переяслав-
Хмельницький, 2012 р., 2014 р.),  ІІІ  Міжнародній  науковій  конференції



“Українська  мова  серед  інших  слов’янських:  етнологічні  та  граматичні
параметри”  (Кривий  Ріг,  2013 р.),  ІV  Міжнародній  науково-практичній
конференції  “Рідне  слово  в  етнокультурному  вимірі”  (Дрогобич,  2013 р.),
Всеукраїнській  науковій  конференції  “Лінгвістика  наукового  тексту:  теорія  і
методика”  (Херсон,  2011 р.),  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
“Актуальні проблеми культури української мови і мовлення” (Острог, 2012 р.,
2013 р.,  2014 р.),  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  “Теоретико-
практичні  аспекти  сучасних  лінгвістичних  та  лінгводидактичних  парадигм”
(Рівне,  2012 р.),  Всеукраїнській  науковій  конференції  “Актуальні  проблеми
соціально-гуманітарних  наук”  (Дніпропетровськ, 2012 р., 2013  р.),
Всеукраїнській  науковій  конференції  “Запоріжжя  в  гуманітарному  дискурсі”
(Запоріжжя,  2013 р.); IV  Карпенківських  читаннях,  присвячених  пам’яті
доктора  філологічних наук,  академіка  АН ВШ України,  члена-кореспондента
НАН України Ю. О. Карпенка (Одеса, 2014 р.). 

Окремі розділи і  вся дисертація обговорювалися на засіданнях кафедри
української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара.

Публікації. Основні результати  дисертації  висвітлено в 11 друкованих
працях,  із  них  6  статей  опубліковано  у  фахових  виданнях  України,  2  –  у
виданнях іноземних держав.

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертаційна  праця  складається  зі
вступу, трьох  розділів,  загальних  висновків,  списку  використаної  літератури
(324 позиція), умовних скорочень джерел (41 позиція), додатків. Повний обсяг
роботи – 221 сторінок, основний текст викладено на 169 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У  вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  теми,  теоретико-
методологічні  засади дослідження,  визначено  об’єкт  і  предмет дисертаційної
роботи,  її  джерельну  базу,  вказано  на  зв’язок  дисертації  з  науковими
програмами,  планами,  темами,  сформульовано  мету  й  завдання  роботи,
встановлено  наукову  новизну,  теоретичне  й  практичне  значення  одержаних
результатів,  подано  інформацію  про  апробацію  та  публікацію  результатів
дослідження.

У першому розділі “Жанрові форми інформації в інформаційному та
публіцистичному  стилях  сучасної  української  мови”  розглянуто  питання
розмежування  інформаційного  і  публіцистичного  стилів  (підрозділ  1.1)  і
схарактеризовано тексти цих стилів, їх жанри як джерела МЖФІ (підрозділ 1.2),
подано основні характеристики жанру, малих жанрових форм інформації та їх
синтаксичної організації (підрозділ 1.3), зокрема, наведено методи, прийоми і
методики дослідження синтаксису МЖФІ (підрозділ 1.4).

У  розділі  проаналізовано  кваліфікаційні  ознаки  інформаційного стилю,
жанрових  форм,  відмежування  інформаційного  стилю  від  публіцистичного,
основні  стилістичні  й синтаксичні  особливості  їх  розмежування.  Досліджено
інформаційний та публіцистичні тексти, їх синтаксичні, функційні й структурні
особливості  з  погляду  сучасного  мовознавства  (Ю. О. Арешенков,
Д. Х. Баранник,  М. М. Бахтін,  І. К. Білодід,  А. Вежбицька,  А. А. Волков,



Ст. Гайда,  М. Д. Гладкий,  В. І. Грицина,  П. С. Дудик,  В. В. Зайцева,
Т. В. Мелкумова, В. Я. Миронченко, Н. Г. Озерова та ін.).

Встановлено, що виокремлення інформаційного стилю та його відмінність
від  публіцистичного  стилю  є  об’єктивно  доведеною.  У  роботі  кваліфікуємо
інформаційний  стиль  як  такий,  що  сформувався  в  процесі  надшвидкого
прискорення  й  інтенсифікації  особистої  (Інтернет,  мобільний  зв’язок)  та
суспільної  інформаційної  діяльності  й  забезпечує  ефективну  та  динамічну
масову комунікацію.

Здійснений аналіз засвідчив, що важливою відмінністю публіцистичного
та  інформаційного стилів є відповідність мовлення певному виду діяльності:
інформаційне  мовлення  переважно  спрямоване  на  масово-інформаційну,
публіцистичне  –  на  політико-ідеологічну  діяльність.  Відмінності  між  двома
стилями простежувано  у  сферах  використання,  функційній  спрямованості  та
стильових рисах, мовних функціях і ознаках.

МЖФІ сучасної української мови – граматично близькі до синтаксичних
міні-конструкцій,  виокремлені  в  інформаційному  (і  декілька  груп  –  у
публіцистичному)  стилі  побудови  з  власною  синтаксичною  специфікою,  для
яких  характерні:  виражена  модальність,  експресивність,  самодостатність,
смислова  завершеність,  лінгво-соціальний  чинник,  лаконічність  викладу
інформації, спрямованість на цільову аудиторію, функціонування переважно в
інформаційному  стилі  сучасної  української  мови.  Значне  поширення  малих
жанрових  форм інформації  також дає  підстави  віднести  їх  до  синтаксичних
одиниць  масової  комунікації.  У  сучасному  синтаксисі  МЖФІ  як  мінімальні
структури  з  особливою внутрішньою організацією мовних  одиниць  за  своїм
виявом є однокомпонентними та двокомпонентними. 

Особливістю  відмежування  МЖФІ  від  інших  малоформатних  одиниць
сучасної української мови є їх переважна реалізація в інформаційному стилі,
автономність, експлікована модальність.

Використано описовий,  функційний,  структурний  методи  і  метод
кількісних  підрахунків,  що відповідають  меті  дослідження:  визначити
синтаксичні  особливості  малих  жанрових  форм  інформації  (МЖФІ),
проаналізувати  типи  та  специфіку  цих  побудов  зі  встановленням
закономірностей  виявлення  регулярних  і  нерегулярних  синтаксичних  форм  і
конструкцій, їх функційного навантаження.

Другий  розділ  “Синтаксичні  особливості  малих  жанрових  форм
інформації  усного  та  писемного  мовлення”  присвячено  реалізації  МЖФІ
різної  модальності  у  форматі  усного  мовлення  (підрозділ 2.1),  досліджено
граматичні  особливості  вокативних  конструкцій-МЖФІ  (підрозділ 2.2),
виявлено синтаксичні особливості розгорнутих заголовків періодичних видань
як  виду  МЖФІ  (підрозділ 2.3)  та  проаналізовано  синтаксичні  функції  лід-
абзаців як МЖФІ (підрозділ 2.4), описано основні типи побудови розгорнутих
звертань-МЖФІ  (підрозділ 2.5),  розглянуто  експресивність  номінативних
синтаксичних  конструкцій  МЖФІ  (підрозділ 2.6),  проаналізовано  специфіку
синтаксису військових команд і наказів як вузькоспеціальних малих жанрових
форм інформації (підрозділ 2.7).



У дисертації з’ясовано, що МЖФІ в сучасній українській мові належать і
до писемного, і до усного типів мовлення. Аналізовані в роботі зразки МЖФІ
переважно реалізовано у форматі усного мовлення, їх специфікою є здатність
впливати  на  поведінку  чи  свідомі  реакції  реципієнтів  –  слухачів,  пасажирів,
військових та будь-якої мотивованої групи людей.

Детально  проаналізовано повідомлення  й  оголошення  операторів
мобільного зв’язку як вияв МЖФІ. З’ясовано, що оклична інтонація є одним із
засобів передавання ставлення до повідомлюваної інформації в розглядуваних
МЖФІ-SMS-повідомленнях операторів мобільного зв’язку:  З послугою “0 без
обмежень!” Ви зможете  здійснювати дзвінки, не обмежені кількістю хвилин
по всій Україні!, Акція МТС Клік “Весела сімейка”: визначені переможці 2-го
етапу!. Оклична інтонація здебільшого передає значення впевненості суб’єкта
мовлення в передаваній чи оголошуваній перед аудиторією інформації. 

До  МЖФІ  належать  також  оголошення  ведучого  масовим заходом,   у
яких  модальне  значення  розповідності  відповідає  поняттю  реальної
модальності,  що  становить  нейтральний  тип,  а  її  нейтральність  полягає  в
констатації відповідного факту. 

Найповніше  розповідну  модальність  реалізовано  в  МЖФІ  через
односкладні речення (безособові і  номінативні конструкції).  Встановлено, що
останні – найпоширеніші зразки синтаксичних одиниць, уживані в оголошеннях
ведучих  масових  заходів.  Модальне  значення  питальності  реалізується  в
зазначених  конструкціях,  що  належать  до  МЖФІ  не  лише  через  питальні
частки,  а  й  через  питальну  інтонацію,  як  в  уточнювальних  конструкціях.  В
оголошеннях  і  повідомленнях  ведучих  масових  заходів-МЖФІ  в  сучасній
українській  мові   модальне  значення  спонукальності,  як  і  в  більшості
синтаксичних конструкцій, має два семантичних різновиди:

 –  значення  власне  спонукальності  з  чітко  вираженою  вимогою,
адресованою співрозмовнику, певної дії;

 – значення бажальної спонукальності,  у якому спрямована до адресата
вимога конкретної дії реалізована не категорично.

З-поміж  аналізованого  зразка  синтаксичних  одиниць  часто  вживано
конструкції  непрямої  питальності  –  риторичні  речення.  Функцію  засобів
оформлення риторичних запитань виконують питальні займенники й питальні
частки, але основне модальне навантаження в МЖФІ розглянутого зразка має
інтонація. 

Звернуто увагу й на звертання й оголошення голови зборів чи засідань як
вияв короткої форми МЖФІ. Класифікуючи різні типи звертань-МЖФІ, у тому
числі звертання голови зборів, як окрему коротку форму МЖФІ, вважаємо за
доцільне взяти напрацьовану модель класифікації апелятивних форм звертань
(за В. І. Грициною): 

– антропоніми (ім’я, прізвище, прізвисько, власні назви – апелятиви);
– соціально-рольові  найменування  адресата  за  родом  діяльності,  за

посадою, званням;
– “соціально марковані” найменування;



– десемантизовані  найменування  адресата,  виражені  лексемами  зі
“стертою”  від  частого використання  у  функції  звертання  семантикою:  люди,
країно, сестри, світе тощо; 

– нормативно-ситуативні найменування зразка пані, пан, панове, добродії.
Спонукальні  речення репрезентовані  серед  аналізованих  одиниць у

кількісному відношенні частіше, ніж розповідні й питальні (43%).
Розглянуті  конструкції-вокативи відповідають класифікації вокативних

речень та їх типології в сучасній українській мові. У деяких випадках вокативи-
речення стосуються різних осіб, які (реально чи опосередковано) спілкуються
між собою. Традиційне звертання функціонує в МЖФІ в складі речення як в
інтонаційно-смисловому  цілому  і  постає  окремим  висловлюванням,
провокуючи відповідь чи певну реакцію.

Виступаючи  лише  однією  з  частин  інтонаційної  структури  речення,
вокативні  конструкції  малих  жанрових  форм  переважно  не  потребують
додаткового  розкриття  свого  змісту  в  контексті,  реалізуючись  в  усному
монологічному мовленні (оголошення / повідомлення голови зборів). Виділяємо
самостійно  функціонуючі  вокативи,  що  належать  до  МЖФІ  сучасної
української  мови,  що  використано  з  метою  привертання  уваги  адресата
мовлення, спонукання його до сприйняття мовлення.

Окрему групу становлять розгорнуті заголовки періодичних видань як
МЖФІ, що є здебільшого самодостатніми побудовами, спрямованими на певну
цільову аудиторію, часто експресивно забарвленими, з вираженою модальністю.

Будь-які  розгорнуті  заголовки,  попри  жанр  і  стиль  тексту,  мають  три
функції: 

– повідомлення читачеві про характер і жанр тексту;
– інформування щодо змісту тексту;
– спонукання читача до ознайомлення з текстом. 
У кожному розгорнутому заголовку, незалежно від змісту тексту, до якого

він належить, на перший план виходить інформативна функція. 
Лід-абзац є одним із найпоширеніших видів МЖФІ. Кожен конкретний

лід-абзац  є  окремою  самостійною  побудовою,  у  якій  реалізовано  функцію
стислого інформування про зміст статті. З-поміж основних типів таких побудов
виокремлюємо  одиниці  зі  спонукальною  модальністю,  з  імперативною
функцією в питанні ознайомлення зі змістом відповідних компонентів газетного
тексту.

Таким  побудовам  притаманні  усталені  синтаксичні  та  структурні
особливості:

– лід-абзац  переважно  має  розповідну  чи  синкретичну  (питально-
розповідну, спонукально-розповідну) модальність;

– лід-абзац охоплює один абзац;
– обсяг лід-абзацу не перевищує 3-4 речень (до 15 слів, близько 280-350

знаків, включаючи пробіли);
– текст подають зазвичай від третьої особи.
Досліджено функціювання номінативних конструкцій МЖФІ як засобів

репрезентації експресії на синтаксичному рівні. Експресивність в аналізованих
групах МЖФІ відіграє одну з провідних функцій у забезпеченні ефективного



впливу  на  цільову  аудиторію.  На  синтаксичному  рівні  експресивність  є
необхідною функційною властивістю МЖФІ, що посилює прагматичну і власне
граматичну інформацію висловлення чи його частин, що мотивовано високим
рівнем абстрактності синтаксичної експресивності.

Окремо  розглянуто  також військові  команди  й  накази  як  МЖФІ.
Аналізовані  одиниці  розмежовано  за  типом  мовлення  (усне,  усно-писемне,
усно-інформаційне),  у  якому  їх  реалізовано.  Зазначено,  що  такі  побудови
переважно  мають  спонукальну  модальність.  Функційно  спонукальні  МЖФІ-
військові команди диференційовано на окремі різновиди: наказові (імперативні)
речення і такі, що виражають прохання, заклик, заборону та под. Особливістю
синтаксичної модальності таких конструкцій є те, що функційно вони розділені
на дві модальні групи на відміну від стандартного членування, оскільки речення
гіпотетичної,  бажальної  й  умовної  модальності,  зазвичай,  не  вживають  у
військових командах і наказах. Модальні реалізації аналізованих синтаксичних
конструкцій  скласифіковано  на  розповідні  синтаксичні  одиниці;  одиниці  зі
спонукальною модальністю; одиниці зі спонукально-директивною модальністю.
Експресивно вони диференційовані на окличні й неокличні.

В  аналізованих малих жанрових формах  інформації  модальне  значення
розповідності  презентовано  нейтральністю,  констатацією  конкретного
відповідного факту, дії.  Констатовано, що найчастіше розповідну модальність
військових  команд  здебільшого  простежувано  в  двоскладних  реченнях:
Поповнення, що прибуло – стати до строю своїх підрозділів.

Оклична інтонація є можливістю підкреслення безапеляційності вимоги в
досліджуваних  побудовах  директивного  зразка.  У  роботі  військові  команди
диференційовано також за видами спонукання: наказ,  нейтральне привітання,
попередження / пересторога, прохання тощо. Переважна кількість аналізованих
побудов має спонукальну синтаксичну модальність двох типів:

– значення власне спонукальності з чітко вираженою вимогою певної дії,
адресованої ЦА:  Рота, вліво в лінію взводних колон, кроком – руш;  Рота, для
ранкового огляду – ставай;

– значення директивної спонукальності, у якому вимогу конкретної дії до
адресата  звертання  реалізовано  категорично:  До  машин!;  До  ноги!;  Ширше
крок!; До зброї!; Заводь!; Запобіжник – постав!

Неповні  речення-військові  команди  –  це  повноцінні  комунікативні
одиниці,  що  є  лаконічними,  зредукованими,  дещо  фрагментарними,  завжди
стилістично виправданими.  Неповними в цій групі МЖФІ є побудови, у яких
один  чи  кілька  членів  речення,  або  частина  одного  із  членів  речення  не
вимовлюваним, але зміст є повністю чи достатньо зрозумілий. Спонукання в
аналізованих побудовах виражене формами наказового способу дієслів певних
семантичних груп.

У  дисертації  встановлено,  що  військові  накази  й  команди,  що
функціонують  у  сучасній  українській  мові  як  вузькоспеціальний  тип  малих
жанрових форм,  переважно реалізуються в усному варіанті  мовлення (63 %)
саме  як  побудови  зі  спонукальною  модальністю.  Військові  команди  мають
виражені ознаки, притаманні МЖФІ: самодостатність,  стислість, експресивну
забарвленість, експліковану модальність, спрямованість на цільову аудиторію.



У третьому розділі “Специфіка синтаксису МЖФІ у сфері сповіщення
в транспортних засобах” розглянуто односкладні конструкції як типові форми
реалізації МЖФІ (підрозділ 3.1); досліджено синтаксис побудов-оголошень на
залізничних  вокзалах  (підрозділ 3.2);  виявлено  синтаксичні  особливості
повідомлень  автоінформатора  в  метро  (підрозділ 3.3);  проаналізовано
особливості синтаксису повідомлень і оголошень автоінформатора в аеропорту
(підрозділ 3.4);  розглянуто  модальність  побудов-МЖФІ  автоінформатора  в
аеропорту (підрозділ 3.4.1).

Односкладні  конструкції є  однією з  форм реалізації  МЖФІ в  сучасній
українській мові. Основною синтаксичною структурою, що активно функціонує
як  МЖФІ,  є  означено-особові  речення  –  односкладні  речення  з
конкретизованим  виконувачем  певної  названої  дії,  головний  член  яких
виражається дієсловом у  формі  І  або ІІ  особи множини наказового способу:
Обережно  користуйтесь  ескалатором!;  Будьте  уважні  під  час  посадки  у
поїзд!;  Проходьте,  не  затримуймо  рух  через  автоматично-розсувні  двері!;
Приготуйтесь до виходу завчасно!

Особливості оголошення на залізничних вокзалах як МЖФІ залежать від
типу конструкції з позицій сучасного синтаксису. Найбільша група оголошень
як  МЖФІ,  що  охоплюють  приватний  продаж  залізничних  квитків,
репрезентована означено-особовими односкладними реченнями, що становлять
у побудовах 22%: Продам два плацкартні білети Київ – Донецьк на 30.08. 2014
року; Продам або поміняю (на купейні) з доплатою 2 плацкартних квитки до
Дрогобича на 29. 06. 2016 і зворотні на 11. 07. 2016.

Побудови  цього  зразка  передбачають  обов’язкову  персоніфікацію
конкретної  одиниці  ЦА,  що  зумовлює  вживання  звертання  (конкретної
адресації)  в  односкладних  конструкціях.  Вони  становлять  18% від  загальної
кількості проаналізованих побудов: Пане Приходько! Підійдіть до чергового по
вокзалу!; Шановні  пасажири!  Прослухайте  оголошення!; Касири  кас
попереднього  продажу!  10-хвилинна  перерва!  Наявна  кількісна  перевага
означено-особових  конструкцій  (головний  член  переважно  в  І  чи  ІІ  особі
множини наказового способу або теперішнього часу): Не залишайте дітей без
нагляду!;  Проходьте  через  підземний  перехід;  Не  стрибайте  зі  сходів!;
Прослухайте інформацію;  Приготуйтесь до перевірки документів;  Бажаємо
чудового відпочинку у нашому місті!; Нагадуємо про затримку потяга № 335
Санкт-Петербург-Дніпропетровськ.  Поряд  із  односкладними  наявні  й
двоскладні речення: Вас вітає служба екстрених повідомлень! Оголошенням-
МЖФІ  аналізованого  зразка  притаманні  переважно  оклична,  спонукальна  та
оклично-спонукальна  модальність.  Це  викликане  потребою  зобов’язати  ЦА
виконувати опосередкований наказ для забезпечення виконання правил безпеки:
Обережно!  Не  прихиляйтесь  до  дверей  під  час  руху  та  зупинок  поїзда!;
Проходьте  вздовж  колії  обережно!  Притримуйтесь  середини  перону  чи
платформи!; Не підходьте до поїзда, що розпочав або остаточно не припинив
рух!

Власне  оголошення  та  їх  рекламний різновид  на  залізничних вокзалах
виконують різні функції:

– передавання адресованої абстрактному суб’єкту, який належить до ЦА,
чи певному конкретному суб’єкту інформації приватного та ділового характеру



(оголошення через гучномовець інформації на прохання посадової особи (осіб),
співробітника  (-ів)  вокзалу  чи  родича/знайомого  (будь-якої  особи)  у  формі
односкладних  і  двоскладних  конструкцій:  Касирам  добових  кас  підійти  до
чергового  адміністратора!;  Шановні  пасажири,  не  залишайте  без  нагляду
дітей,  багаж  і  домашніх  тварин!  Адміністрація  вокзалу  буде  вдячна  за
дотримання правил безпеки на вокзалі!;

– оголошення адресної інформації на прохання пасажира для суб’єкта ,
що  належить  (-ать)  до  однієї  з  названих  груп  чи  іншого  пасажира  (-ів).
Наприклад:  Балашенко Костянтин, Вас чекають біля центрального виходу з
будівлі вокзалу; Безбородько Борис! Підійдіть до довідкового бюро вокзалу! Вас
чекають;  Увага!  Особа,  що  залишила  багаж  біля  першої  каси!  Негайно
зверніться до чергового відділу міліції!;

–  рекламування/пропозиція  придбати  будь-який  товар  та  його  коротка
характеристика  –  двоскладні  побудови  з  пролонгованим  рядом  однорідних
членів  речення.  Наприклад: ТОВ  “Доркомплект”  реалізує  зі  складу  мвсп:
прокладка ЦП328, прокладка ЦП143, шайба тарільчата, шайба-скоба ЦП138,
клема ПК65, упор боковий полімерний; скоба упорна ЦП369;  Ми пропонуємо
прямо  зі  складу  всі  види  метизів:  болти,  шайби,  сітка-рабиця,  саморізи  по
дереву та металу, анкери, інші види продукції цього ряду;

–  інформаційне  повідомлення  пасажирам  номера  потяга,  станцій  його
відправлення/призначення,  номера  колії,  платформи  реалізується  як  у  формі
односкладних  означено-особових,  так  і  двоскладних  речень: До  уваги
пасажирів,  що  очікують  на  прибуття  потяга  №  226  Євпаторія  –
Дніпропетровськ о 6 годині 12 хвилин. Прибуття затримується на 27 хвилин.
Перепрошуємо  за  незручності;  Потяг  №  169  Донецьк  –  Дніпропетровськ
прибув  на  другу  колію.  Нумерація  вагонів  –  з  голови  потяга;  Потяг  № 335
Санкт-Петербург – Дніпропетровськ прибуває на четверту колію тощо. 

Розглянуто  синтаксичні  особливості повідомлень  автоінформатора  в
метро. Визначено, що повідомлення та оголошення автоінформатора в метро є
одним з різновидів МЖФІ серед інших подібних синтаксичних побудов. 

У  повідомленнях  автоінформатора  в  метро  основною  синтаксичною
структурою є  означено-особові  речення  –  односкладні  конструкції,  головний
член речення у яких виражений дієсловом у формі ІІ особи множини наказового
способу:  Обережно  користуйтесь  ескалатором!;  Будьте  уважні  під  час
посадки у поїзд!;  Проходьте, не затримуйте рух через автоматично-розсувні
двері!;  Приготуйтесь  до  виходу  завчасно!;  Будьте  взаємно  ввічливими!
Означено-особові речення в такій мовній ситуації є прийомом безпосередньої
апеляції до реципієнта. 

Розглянуті  МЖФІ  репрезентовано  як  номінативні  й  вокативні  речення.
Перші  –  оголошення  та  повідомлення  в  аеропорту,  вокативні  ж  речення-
повідомлення та їх спонукальні варіанти становлять динамічні конструкції, а їх
вживання  має  тенденцію  до  активізації.  Номінативні  мінімальні  побудови
можуть мати опосередковану  спонукально-бажальну модальність  (пропущене
дієслово – присудок наказового способу) чи не мати її:  “Білет!”, “Пропуск!”,
“Cтанція  Театральна”,  “Станція  “Університет”,  “Станція  “Центральний
залізничний вокзал”, “Станція “Лісопарк” тощо. 



Номінативні речення, ужиті на позначення характеризованого в них місця
чи  предмета,  що  характеризується  в  них,  представлені  в  усному  мовленні
моделями,  серед  яких,  наприклад,  назви  станцій  метро:  Станція
“Комунарівська”!;  Станція “Хрещатик”!;  Станція  “Гідропарк”!,  Станція
“Площа  Революції”;  чи  модель,  у  якій  препозиційно  подається  назва  станції
метро, а відразу після неї – спонукально-пропозитивно-вказівна частина, у якій
указано  на  подальший  напрям  руху  пасажирів: Станція  “Університет”.
Перехід  на  станцію  “Держпром”; Станція  “Золоті  ворота”.  Перехід  на
станцію “Театральна”. З-поміж побудов аналізованої групи МЖФІ номінативні
одиниці становлять 41%, конструкції із звертанням – 27%.

Серед  іменних  структур,  у  яких  презентовані  повідомлення
автоінформатора  в  метро,  виділено  вокативні речення  в  кількох  варіантах.
Цьому  зразку  одиниць  притаманна  спонукальна  модальність,  що  відбиває
емоційно-вольові  стосунки,  зумовлені  особистісними,  соціальними  та
ситуативними чинниками комунікації. 

Граматично оформлені  звертання-вокативи не лише називають адресата
мовлення, але й стають своєрідними центрами висловлення, що акумулюють в
собі  варіативність  семантичних  відтінків.  Вокативні  речення-повідомлення
автоінформатора  в  метро  вимагають  від  адресата  виконання  певної  дії,
переважно зрозумілої з попереднього контексту, як і в попередніх типах МЖФІ,
зокрема конструкції з виразними спонукальними функціями:

– попереджувальною:  Обережно! Двері зачиняються!;  На електропоїзд,
що прибуває, посадки не буде!; Шановні пасажири, будьте обережні!;

– заборонною:  Бігати  по  ескалатору  заборонено!;  Робити  висадку  та
посадку після оголошення про закриття дверей заборонено!;

– наказовою: Поступіться місцем людям похилого віку, вагітним жінкам,
інвалідам!;  Працівники міліції, терміново підійдіть до електропоїзда!; Увага!
Терміново звільніть дорогу медичним працівникам!

Доведено  активне  використання  вокативних  речень-повідомлень,  що
входять  до  складу  побудов-МЖФІ  автоінформатора  в  аеропортах і
вимагають  від  адресата  виконання  дії,  зрозумілої  із  ситуації  мовлення.  Це
конструкції з виразною спонукальною модальністю чи розповідні. 

Продуктивними  для  цього  зразка  МЖФІ  є  такі  різновиди  мінімальних
конструкцій:  односкладні  –  означено-особові,  номінативні,  вокативні.  Усі
оголошення  й  повідомлення  автоінформатора  в  аеропорту  функціонують  у
вигляді  тримовних  тріад  (далі  –  ТТ)  українською,  російською,  англійською
мовами. 

З-поміж  аналізованих  ТТ  активно  використовуються  означено-особові
конструкції:  Просимо  вибачити  за  затримку  рейсу  та  завдані  незручності;
Просим извинить за задержку рейса и принесённые неудобства; Apologizes for
the delay and inconvenience brought by the.

Вокативні речення-повідомлення  автоінформатора  в  аеропортах
одночасно  є  засобом  вираження  категорії  директивності  в  мові,   вони
виражають  соціально-рольові  статуси  комунікантів  у  разі  нерівноправних
комунікативних  ситуацій.  Жодна  компліментарність  у  таких  ситуативно-
комунікативних актах неприпустима апріорі, або ж є умовною, “розмитою”.



Окличні утворення в таких мовних ситуаціях відіграють роль сигналів –
вказують  на  важливість  інформації  й  надають  особливої  експресивності
оголошенню чи повідомленню: Пасажир рейсу PS 072 Дніпропетровськ – Київ
Пащенко Юрій! Прослухайте термінову інформацію!; Пасажири рейсу Z6 507
Дніпропетровськ – Стамбул! Ваш виліт затримується!

Використання окличних речень, як і експресивних звертань, є специфікою
цього виду МЖФІ і сприяє створенню відповідного емоційного тла, активізує
підготовлення адресата до здійснення певної дії. 

Номінативні мінімальні побудови серед тримовних тріад-повідомлень та
тримовних тріад-оголошень в аеропортах можуть бути приховано-спонукально-
бажальними: Пропуск!; Посадочний  талон!;  Білет!;  Паспорт!;  окличними
Інформація! Термінове повідомлення! чи інформувально-нейтральними: Рейс Z6
5.  Нова інформація;  Рейс  Z6 5  Київ  (Бориспіль)  –  Дніпропетровськ.  З-поміж
іменних  структур-повідомлень  автоінформатора  в  аеропортах  виділено
вокативні  речення в  кількох варіантах.  Вокативному реченню в  аналізованих
одиницях  притаманна  спонукальна  модальність:  Шановні  пасажири,
перевіряйте ваші речі!;  Бунько Олег! Зверніться до першої  каси!;  Бережний
Василю  Юхимовичу,  негайно  підійдіть!  Вас  викликає  служба  безпеки
аеропорту! 

За  модальністю  зазначені  конструкції  диференційовано  на  групи,  що
частково  збігаються  за  модальним  значенням  із  повідомленнями  й
оголошеннями автоінформатора в метро:

– попереджувальні:  Увага! Шановні  пасажири,  попереджуємо,  будьте
обережні! У залі очікування аеропорту знайдено неідентифіковану валізу!;

– заборонні:  Шановні  пасажири,  у  терміналах  аеропорту  паління
категорично заборонено!;  Шановні пані та панове! Категорично заборонено
торкатись залишених підозрілих предметів у аеропорту!; 

– прохальні:  Шановні  пані  та  панове,  просимо  вас  звернути  увагу  на
монітори та уважно переглянути відеофільм з демонстрацією правил безпеки
на борту літака; Переконливо просимо вас здавати в багаж усі наявні гострі,
колючі  та  ріжучі  предмети,  не  приймати  від  сторонніх  осіб  передачі,  не
залишати свої речі без нагляду;

– інформувально-спонукальні:  Шановні  пані  та панове!  Після того,  як
командир  літака  ввімкнув  табло  “Застебнути  ремені  безпеки”,  літак
знижується для посадки;

– інформувально-нейтральні:  Оголошується  посадка  на  рейс  Z6  8
Дніпропетровськ  –  Київ;  Рейс  Z6  508  Стамбул  –  Дніпропетровськ
затримується;

– рекламно-повідомлювального характеру:  Шановні пані та панове! На
борту літака ви  можете  придбати за  вільно  конвертовану  та  національну
валюту  України  товари  безмитної  торгівлі.  Докладніше  про  ці  товари  ви
дізнаєтеся з рекламного проспекту Kiev Duty Free або з бортового журналу
авіакомпанії (назва журналу), які знаходяться у кишені крісла перед вами.

Речення-повідомлення  з  вокативними  елементами  автоінформатора  в
аеропортах одночасно виражають категорію директивності в мові і соціально-
рольовий  статус  комунікантів  у  нерівноправних  комунікантних  ситуаціях



(спонукальні).  Серед  розглянутих  у  дисертації  аналізованих  груп  МЖФІ  їх
нараховано близько 23%. 

ВИСНОВКИ

З’ясовано, що важливою відмінністю публіцистичного та інформаційного
стилів  є  відповідність  мовлення  певному  виду  діяльності:  інформаційне
мовлення  спрямоване  на  масово-інформаційну, публіцистичне  –  на  політико-
ідеологічну  діяльність.  Кваліфікативними  ознаками інформаційного  стилю  є
його специфіка у сфері використання, функційному спрямуванні, переважному
спрямуванні на масово-інформаційний вид діяльності. 

Інформаційний  текст  розглянуто  як  такий,  що  об’єктивізується  у
концентрації інформації в процесі комунікації з ЦА, а публіцистичний як такий,
що має мовленнєво об’єктивізуватися як роздум.

Серед інших малоформатних синтаксичних утворень за  лінгвістичними
рівнями комунікації : модальністю – спонукальною, питальною, презентативно-
рекламною тощо; ситуативно зумовленим усним та писемним монологом різних
виявів;  вокативними утвореннями різних ступенів  складності;  стилістичними
фігурами  інформаційного/медійного  синтаксису;  видами  членування
малоформатних  синтаксичних  утворень  виокремлені  малі  жанрові  форми
інформації сучасної української мови. Це граматично близькі до синтаксичних
міні-структур побудови, що функціонують в інформаційному (і декілька груп –
у  публіцистичному)  стилі,  з  власною  синтаксичною  специфікою.  Для  них
характерні  експлікована  модальність,  експресивність,  самодостатність,
смислова  визначеність,  лінгвосоціальний  чинник,  лаконічність  викладу,
спрямованість  на  цільову  аудиторію,  функціювання  переважно  в
інформаційному стилі сучасної української мови.

Використано описовий,  функційний,  структурний  методи  і  метод
кількісних  підрахунків,  що відповідають  меті  дослідження.  Застосовано
прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації, систематизації.

В  аналізованих  МЖФІ  кожного виду  37 % реалізовано  як  односкладні
конструкції  трьох домінувальних зразків:  означено-особового,  номінативного,
вокативного. Більшість (65 %) аналізованих МЖФІ сучасної української мови
належать до усного монологічного мовлення і, виходячи із загальноприйнятої в
лінгвістиці  теорії  триаспектності  повідомлення,  відповідають трьом аспектам
мислення:  констатації  факту,  вираженню  вольових  реакцій,  вираженню
емоційного ставлення до висловленого.

Особливістю  синтаксичної  реалізації  МЖФІ  (SMS-повідомлення
операторів мобільного зв’язку, оголошення ведучих масових заходів та ін.) є їх
експлікована модальність. Специфіка цих побудов уможливлює їх поділ на дві
групи модальних зразків  на  відміну  від  стандартного членування  модальних
різновидів на три групи, оскільки речення гіпотетичної, бажальної й умовної
модальності в них, переважно, не вживаються.

Вокативні  одиниці  серед  інших  односкладних  речень  апеляції  як
синтаксичні одиниці в МЖФІ сучасної української мови мають свою специфіку,



яка  полягає  в  тому,  що  за  будовою  вокативи-речення-МЖФІ  збігаються  з
непоширеними та поширеними звертаннями. 

Аналізовані  в  роботі  вокативи-МЖФІ  складніші  за  своїм  змістом,  ніж
звичайні  звертання,  оскільки  часто  виражають  суб’єктивні  думки-почуття
мовця.

Специфіка МЖФІ в періодиці та мас-медійних площинах полягає в тому,
що  двоскладні  заголовки  мають  найменшу  залежність  від  інших  текстових
компонентів  (наприклад,  розгорнуті  заголовки,  виражені  дієслівними
односкладними  реченнями). Незважаючи  на  велику  інформативність
двоскладних заголовків,  вони  є  малоефективними для  мови  газети,  оскільки
повніше передають зміст презентованого тексту й інколи позбавляють суб’єктів
ЦА нагальної потреби детальніше вивчати зміст інших текстових компонентів. 

Розпочато  скваліфікування  особливостей  синтаксису  лід-абзаців  і
розгорнутих  заголовків  як  МЖФІ  в  періодиці.  Вважаємо,  що  проблеми
визначення структури й функцій Л-А полягають у тому, що ці побудови раніше
аналізувались лише з позицій структури тексту статей – одиниць періодики чи
інтернет-видань.  Продуктивним  є  питання  лінгвістичного  дослідження  лід-
абзацу й заголовка є визначення їх функцій як МЖФІ. 

Особливістю  синтаксичної  моделі  лід-абзаців  є  їх  реалізація  в  різних
простих і складних реченнях, односкладних і двоскладних, на відміну від інших
МЖФІ, що мають певні константи в синтаксисі (лаконічність, вагома кількість
вокативів, номінативних побудов, означено-особових речень тощо). Переважна
кількість  (72 %)  Л-А  є  конструкціями  з  розповідною  чи  переповідною
модальністю.  Функційне  призначення  кожного  конкретного  лід-абзацу  чи
заголовка – інформування, вплив чи рекламування, що підтверджує належність
названих побудов до МЖФІ. 

На  синтаксичному  рівні  експресивність  є  функційною  властивістю
номінативних синтаксичних конструкцій  МЖФІ,  що посилює прагматичну  й
власне граматичну інформацію цих одиниць чи їх частин,  адже синтаксична
експресивність є абстрактнішою порівняно з лексичною експресивністю. Окрім
усталеного  в  сучасному  мовознавстві  поділу  номінативних  синтаксичних
конструкцій на буттєві, вказівні, оцінні, в аналізованих побудовах виокремлено
спонукальні одиниці зі значенням директивного спонукання. 

Синтаксис  військових  команд  як  вузькоспеціального  типу  МЖФІ
характеризується  вживанням  односкладних  і  двоскладних  побудов,  у  яких
присутнє (опосередковано присутнє) чи відсутнє звертання і більшість з яких
(57 %)  є  неповними  реченнями.  У  військових  командах  і  наказах  –  МЖФІ
пропущені члени речення відновлювано не з попередніх і наступних речень, а з
конкретної мовленнєвої ситуації.

Зразки цієї групи поділено на три різновиди за типом мовлення, у якому їх
реалізовано:  усного,  усно-писемного,  усно-інформативного.  Аналіз  значної
кількості  досліджуваних  одиниць  свідчить,  що  статус  військових  команд  і
наказів відповідає  вузькоспеціальному різновиду МЖФІ, оскільки вони мають
обмежену  соціальною  роллю  реципієнтів  сферу  вживання,  експліковану



модальність, чітку інформативність для конкретної ЦА. Переважно це речення
спонукальної модальності.

Функційно  спонукальні  МЖФІ-військові  команди  поділено  на  декілька
різновидів, найпоширенішими з яких є: наказові (імперативні) речення (49 %) й
такі, що виражають прохання (15 %), заклик (22 %), заборону (14 %). 

Аналіз  виявив,  що  під  час  структурування  оголошень  у  транспортних
засобах і  на вокзалах існує залежність типу конструкції  з  позицій сучасного
синтаксису  від  виду  оголошення.  У  розглянутих  групах  МЖФІ  21 %  є
номінативними одиницями з окличною модальністю, а 34 % – повідомлювальні
конструкції зі звертанням із окличною модальністю, 45 % – мають спонукальну
модальність. 

У сучасній  українській  мові  кількісно вони репрезентовані  так:  34% –
клятви,  27 %  –  накази,  15 %  –  привітання,  12 %  –  попередження,
інформування – 8 %, дозвіл – 4 %.

Серед  МЖФІ,  репрезентованих  у  транспортних  засобах,  номінативні
(називні)  речення-повідомлення  й  оголошення  в  метро  становлять  активно
вживані  й  дедалі  більш  актуальні  синтаксичні  конструкції.  Виокремлені
вокативні  речення-повідомлення,  що  входять  до  складу  побудов-МЖФІ
автоінформатора  в  метро  й  аеропортах  і  вимагають  від  адресата  виконання
певної дії. Окличні речення у таких МЖФІ відіграють роль сигналів – вказують
на важливість інформації й надають особливої експресивності оголошенню чи
повідомленню.  Проаналізований  матеріал  засвідчує,  що  у  функційно
репрезентованих  у  транспорті  утвореннях,  у  тому  числі  й  повітряному,
використовувано понад 24 % – означено-особових та 19 % – називних речень.

Встановлено  таку  кількісну  закономірність  частотності  вживання  в
сучасній українській мові аналізованих побудов: SMS-повідомлення операторів
мереж  мобільного  зв’язку  –  24 %;  оголошення  ведучих  масових  заходів  та
голови  засідань / зборів  –  17 %;  військові  команди і  накази  –  2 %;  вокативні
конструкції – 12 %; розгорнуті заголовки періодичних видань – 9 %; лід-абзаци
як  МЖФІ  –  8 %;  номінативні  синтаксичні  конструкції  –  5 %;  оголошення  й
повідомлення  у  транспортних  засобах  –  23 %.  Найактивніше  у  розглянутих
одиницях  репрезентовано  спонукальні  речення  (62 %),  що  результативно
впливають на цільову аудиторію.

Активна  розбудова  синтаксичної  системи  сучасної  української  мови,
динамічний  розвиток  інформаційного  та  інших  стилів  потенціюють  потребу
подальшого дослідження МЖФІ. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальності  10.02.01  –  українська  мова.  –  Запорізький  національний
університет. – Запоріжжя, 2017. 

У дисертації  зроблено спробу визначити і  описати основні синтаксичні
особливості малих жанрових форм інформації сучасної української мови. 

Доповнено кваліфікативні ознаки інформаційного стилю, його жанрів та



жанрових  форм,  проаналізовано  відмежування  інформаційного  стилю  від
публіцистичного. Встановлено статус військових команд як вузькоспеціального
різновиду МЖФІ із простеженням особливостей їх синтаксису. Проаналізовано
МЖФІ  різної  модальності  у  форматі  усного  монологічного  мовлення.
Схарактеризовано  вокативні  одиниці  як  особливу  тематичну  групу  МЖФІ.
Розпочато скваліфікування особливостей синтаксису лід-абзаців і розгорнутих
заголовків  як  МЖФІ  в  періодиці.  Розглянуто  експресивність  номінативних
синтаксичних конструкцій-МЖФІ та  проаналізовано синтаксичні  особливості
малих жанрових форм інформації у транспортних засобах.

Ключові  слова: малі  жанрові  форми  інформації,  МЖФІ,  лід-абзац,
інформаційний стиль, лінгвосоціальний чинник, модальність, вокатив, цільова
аудиторія.

АННОТАЦИЯ

Леонова Н. В.  Синтаксис  малых  жанровых  форм  информации
современного украинского языка. – Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  филологических
наук  по  специальности  10.02.01  –  украинский  язык.  –  Запорожский
национальный университет. – Запорожье, 2017.

В  диссертации  осуществлена  попытка  определить  и  описать  основные
синтаксические особенности малых жанровых форм информации современного
украинского языка.

Дополнены  квалификативные  признаки  информационного  стиля,  его
жанров и жанровых форм, проанализировано разграничение информационного
и  публицистического  стиля.  Установлен  статус  военных  команд  как
узкоспециальной разновидности  МЖФИ с  прослеживанием особенностей  их
синтаксиса. Проанализированы МЖФИ разной модальности в формате устной
монологической  речи.  Охарактеризованы  вокативные  единицы  как  особая
тематическая  группа  МЖФИ.  Начато  квалификационное  группирование  по
особенностям синтаксиса лид-абзацев и развернутых заголовков как МЖФИ в
периодике.  Рассмотрена  экспрессивность  номинативных  синтаксических
конструкций-МЖФИ и проанализированы синтаксические особенности малых
жанровых форм информации в транспортных средствах.

Ключевые  слова:  малые  жанровые  формы  информации,  МЖФИ,  лид-
абзац,  информационный  стиль,  лингвосоциальный  фактор,  модальность,
вокатив, целевая аудитория.

SUMMARY

Leonova N. V. Syntax  of Small Genre Forms of Information in Modern
Ukrainian Language. – Manuscript.

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality  10.02.01 –
Ukrainian Language. – Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2017.

This dissertation reveals and describes the principle syntactic features of small
genre forms in modern Ukrainian language.  In the contemporary syntax, the role of
informative  non-textual  constructions  has  extended.  The  growing  interest  to  this



phenomenon in the linguistic research papers as well as in the other scientific spheres
caused  the  urgency  of  the  research  of  small  genre  forms  of  information (SGFI),
because their syntax specific character and their syntactic modality have not been
studied yet in the Ukrainian philology.

This  dissertation  paper determines  the  principle  syntactic  characteristics  of
small genres of information – they are the units that are grammatically close to the
syntactic  mini-constructions distinguished within the informative style (and a  few
groups within the publicistic), possess syntactical  specific  character  (described by
extra-textuality,  modality,  expressiveness),  exist  independently,  have  semantic
completeness, lingua and social indicators, laconic way of expression, address to the
target  audience  and  manifest  their  usability  mainly  in  the  informative  styles
(informational and publicistic) of modern Ukrainian language. 

The dissertation reveals the definite-personal sentences as the dominating ones
among SGFI structures. These sentences are one-member sentences, by which the
action performers are being clearly pointed out, the predicative units are expressed by
the verbs (in the forms of the first or second person, singular or plural, present or
future tenses,  imperative mood) or  nominative constituents.  Small  genre forms of
information manifest themselves as nominative or vocative sentences. 

Nominative  sentences  are  used  in  airport  announcements  while  vocative
sentences are sentences-messages, which are incorporated into the SGFI structures of
this type, and variants of their imperative constituents. They are dynamic and become
more widely used syntactic constructions of SGFI group under analysis.  Vocative
sentences-messages of recorded announcement facilities in subway, in airport, at the
railway station require the addressee to do the certain actions, mainly understandable
from the  previous  context.  These  constructions have  clearly  imperative  functions:
warning, prohibition, order or request. 

Many  kinds  of  small  genres  of  information  in  modern  Ukrainian  language
(announcements in cell phone medium, announcements and addressing speeches of
official meeting moderators, lead passages,  announcements of recorded facilities in
transport, announcements of mass events moderators) have been characterized and
proved that the efficiency impact of the analyzed small genres of information on the
audience is prominently created by their expressiveness and manifested modality.

Key  words:  small  genre  forms  of  information,  SGFI,  lead-passages,
informative style, modality, vocative, target audience.


