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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

“1+1” – “1+1”, телевізійний канал 

ICTV  – “ICTV”, телевізійний канал 

АІ  – автоінформатор 

А – П  – автоінформатор – пасажир  

А – УП – автоінформатор – умовний пасажир  

АМ  – англійська мова 

Д-1  – інформативний діалог 

Д-2  – прескриптивний діалог 

Д-3  – обмін думками для прийняття істини, дискусія 

Д-4  – діалог з метою встановлення стосунків 

Д-5  – святково-мовні жанри діалогу 

ІС  – інформаційний стиль 

ЖФ  – жанрова форма 

ЗМІ  – засоби масової інформації 

ІО  – інформаційне оголошення 

Л-А  – лід-абзац 

МЖ  – мовленнєвий жанр 

МЖФІ – малі жанрові форми інформації 

РЗ  – розгорнуті заголовки 

РМ  – російська мова 

СА  – сегмент аудиторії 

СМ  – станція метро 

ТТ  – тримовні тріади 

У-І  – усно-інформативний варіант 

УМ  – українська мова 

У-П  – усно-писемний варіант 

ФС  – функційний стиль 

ЦА  – цільова аудиторія 
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ВСТУП 
 

Дослідження особливостей синтаксису жанрових форм (далі – ЖФ) 

сучасної української мови, її стилістичної та жанрової систем є актуальними 

проблемними напрямами сучасного мовознавства, складність вивчення яких 

полягає в тому, що з погляду систематизації основних стилів і жанрів, а 

також виокремлення специфічних ознак синтаксису жанрових форм існує 

кілька класифікаційних підходів. 

Аналіз синтаксису малих жанрових форм інформації (далі – МЖФІ) у 

сучасній українській мові передбачає вивчення жанрових форм інформації в 

інформативних стилях мови – інформаційному та публіцистичному, 

оскільки інформаційний стиль (далі – ІС) має низку ознак, притаманних і 

публіцистичному стилю. Це потенціює ситуацію, коли в багатьох 

дослідженнях їх розглядають як “стиль мас-медіа” [297, 318], “стиль 

ЗМІ” [80], “стиль преси” [92, 107], “публіцистично-газетний (чи газетно-

публіцистичний) стиль” [109, 208], виокремлюють “стилістичні особливості 

газетних жанрів” [62] та ін. 

Інформаційний і публіцистичний стилі мають свої жанри і жанрові 

форми. У роботі розглядаємо їх як джерела малих жанрових форм 

інформації. Об’єктом аналізу в ІС в роботі стали такі жанрові форми: 

вокативні конструкції-МЖФІ, повідомлення та оголошення голови зборів / 

засідань, розгорнуті звертання-МЖФІ, оголошення ведучих масових 

заходів, номінативні побудови-МЖФІ, оголошення та повідомлення-МЖФІ 

у транспортних засобах; у публіцистичному стилі – лід-абзаци (далі – Л-А), 

розгорнуті заголовки (далі – РЗ) періодичних видань. Дослідження 

синтаксичних та структурних особливостей військових команд як одного з 

видів вузькоспеціальних МЖФІ на сьогодні не стали об’єктом уваги 

дослідників і тому їх аналіз теж уважаємо актуальним. 

Стилі літературної мови не є замкненими системами, тому між усіма 

стилями (функційними й експресивними) існує постійна взаємодія. 
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Мовознавці, виокремлюючи інформаційний та публіцистичний стилі, чітко 

розмежовують сфери використання текстів цих стилів. Публіцистичне 

мовлення, на їх думку, призначене для розв’язання суспільно-політичних 

питань. Сферою ж використання інформаційного стилю є масово-

інформаційна діяльність інформаційних агенцій тощо [20, 47, 64, 79, 108, 

113, 163, 190, 190, 201, 224, 227] та ін. 

Питання виокремлення інформаційного стилю до цього часу є активно 

полемічним у сучасній українській літературній мові. Суттєвою відмінністю 

ІС є відповідність мовлення певному виду діяльності, тобто інформаційне 

мовлення спрямоване на масово-інформаційну, а публіцистичне мовлення – 

на політико-ідеологічну діяльність, що певним чином ігнорується 

мовознавцями – прихильниками традиційної класифікації стилів. 

Проблема синтаксичних особливостей інформаційного тексту 

привертала до себе увагу багатьох учених-лінгвістів [11, 14, 18, 29, 31, 98, 

125, 126, 199, 203]. Проте до цього часу це питання залишається досить 

актуальним у сучасному синтаксисі. Зокрема у своїй функційно-стильовій 

класифікації дослідник з питань інформаційного та публіцистичного усного 

мовлення академік Д.Х. Баранник вихідним пунктом подає форму мови – 

усну чи писемну. Мовознавець вирізняє в українському усному 

монологічному мовленні стилі відповідно до мети та функційної настанови 

й виокремлює інформаційний стиль як мовлення інформативного 

призначення та ін. 

У працях відомих лінгвістів В.Г. Костомарова та Г.Я. Солганика 

теорія виокремленості мови преси Г.О. Винокура (її основні наукові 

постулати) були розширені й систематизовані в площині аналізу специфіки 

мови ЗМІ. 

Помітний внесок у розробку теорії синтаксису інформаційного тексту 

й синтаксичних особливостей жанрів та ЖФ інформаційного та 

публіцистичного стилів, а також інформаційного мовлення зробили 

Ю.О. Арешенков [14, 16, 18], О.Ю. Арешенкова [19], Д.Х. Баранник [29, 31], 
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Л.А. Батурина [34], М.М. Бахтін [37], І.К. Білодід [48], А. Вежбицька [67], 

А.А. Волков [77], Ст. Гайда [86, 87], М.Д. Гладкий [92, 91], 

В.І. Грицина [98], П.С. Дудик [107], В.В. Зайцева [125, 126], Т.В. Мелкумова 

[194, 195], В.Я. Миронченко [199], Н.Г. Озерова [207, 208] та ін. 

Сучасна лінгвістика, визначаючи поняття “мовний стиль”, передбачає 

щонайменше три тлумачення: 1) індивідуальна манера усного викладу 

інформації; 2) експресивно-стилістичний різновид мови; 3) функційний 

різновид мови. Класична система стилів мови структурно реалізувалася в 

диференціації їх функцій: спілкування, впливу, повідомлення, 

інформування. Сучасний системний підхід до будови системи функційних 

стилів (далі – ФС) української мови робить її не усталеною, статичною, а 

динамічною та такою, що складається із взаємопроникних елементів [59, 

с. 1392]. 

С.Я. Єрмоленко стверджує, що кожен жанр – це своєрідний за своїми 

мовностилістичними й формальними показниками компонент функційного 

стилю, комунікативний акт [113, 112]. Також у роботі спираємося на теорію 

МЖ  М.М. Бахтіна [36]. 

Писемна мова інформаційних текстів і сучасної української преси 

засвідчує рухливість і мінливість їх системи, оскільки вони відображають 

усі процеси, що відбуваються на кожному певному етапі її розвитку, як і 

будь-якої національної мови світу. Дослідження основних синтаксичних 

одиниць – словосполучень, речень, надфразних єдностей як компонентів, з 

яких будуються жанрові форми сучасної української мови – також 

становить одну з важливих проблем сучасного мовознавства, адже 

предметом поглибленого аналізу в сучасному мовознавстві є й питання 

стандартних шаблонів і схем побудови речення.  

Одним із продуктивних джерел малих жанрових форм є військові 

команди й накази – конструкції переважно спонукальної модальності, що 

активно функціонують в усному монологічному мовленні й переважно є 

окремими одиницями-реченнями. 
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Визначення як місця вокативних конструкцій між інших односкладних 

речень апеляції як синтаксичних одиниць у малих жанрових формах 

сучасної української мови, так і граматичних особливостей цих побудов є 

досить актуальним для розвитку теорії міні-структур синтаксису. 

Дослідження структури й синтаксичних функцій лід-абзаців та 

розгорнутих заголовків періодичних видань як видів жанрових форм 

інформаційного та публіцистичного стилів в українському мовознавстві на 

сьогодні не є предметом комплексного лінгвістичного аналізу, оскільки ці 

малі жанрові форми розглядалися в науковій сфері як термін журналістики 

чи мас-медіа. Хоча як розгорнутий заголовок, так і Л-А перідичних видань 

як структурна одиниця публіцистичних текстів вже досить тривалий час 

привертають увагу дослідників [110, 111, 135, 145, 153, 167, 196, 281], що 

засвідчує розмаїття підходів до визначення цього поняття. У роботах 

мовознавців простежується різноманітність визначень заголовка як окремої 

мовної одиниці й зазначається, що суттєвим питанням процесу дослідження 

заголовка є визначення його функцій, але його синтаксичним особливостям 

приділено недостатньо уваги [111, 145, 154, 158, 159, 160, 281]. 

На думку сучасних мовознавців, дослідження структурних 

особливостей розгорнутого звертання голови зборів / засідань, а також 

розгорнутого звертання в періодиці як виокремлених жанрових форм, є 

одним з продуктивних питань лінгвістики [159, 160, 167]. Учені по-різному 

ідентифікували синтаксичний статус звертань-речень. Достатньо ґрунтовно 

аргументував синтаксичний характер звертання в монографічному 

дослідженні “Синтаксис звертання” В.П. Пронічев [236]. 

Як окрема група малих жанрових форм розглядаються оголошення та 

розгорнуті звертання голів засідань і зборів на прикладі подібних структур у 

стенограмах засідань Верховної Ради України, що до сьогодні ще не стали 

предметом уваги дослідників. 

Інформаційні оголошення (далі – ІО) в транспортних засобах як 

жанрові форми сучасної української мови та їх граматичні й структурно-
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типологічні особливості є малодослідженим питанням, адже означені 

синтаксичні побудови також не були об’єктом системного лінгвістичного 

аналізу. 

Дослідження синтаксичних особливостей повідомлень і оголошень на 

залізничних вокзалах чи автоінформатора в метро як інформаційних 

оголошень у транспортних засобах, що за основними граматичними й 

стилістичними ознаками (самодостатність, автономність, лаконічність тoщо) 

належать до малих жанрових форм інформації і функціонують в 

інформаційному стилі, є актуальним з погляду синтаксису сучасної 

української мови, а також сучасної теорії синтаксичних міні-структур, 

запропонованої Л.П. Копєйцевою [150, с. 117, 119]. 

Повідомлення та інформаційні оголошення в аеропортах, метро, на 

залізничних вокзалах належать до усних мовленнєвих (вербальних) актів. 

Метою їх дослідження в роботі є синтаксичний аспект особливостей 

функціювання такого типу побудов МЖФІ в усному мовленні сучасної 

української літературної мови, аналіз деяких специфічних ознак та 

унікальності їх синтаксичної будови, оскільки в сучасному мовознавстві 

відсутня класифікація, згідно з якою виділяють основні типи аналізованих 

конструкцій. 

Доцільність дослідження малих жанрових форм інформації зумовлена 

потребою побудови нової синтаксичної теорії, що не обмежується аналізом 

синтаксичних особливостей речень як частини тексту, а враховує автономне 

існування конструкцій, синтаксис яких залежить від інтонації суб’єктів 

мовлення (ведучих концертів, військового командного складу та под.). 

Також актуальність і доцільність роботи зумовлена виявленням 

особливостей функціювання означених синтаксичних побудов 

уснорозмовного та писемного мовлення. 

Розв’язання таких актуальних для лінгвістики питань: вивчення 

простих і складних конструкцій односкладної і двоскладної будови, у межах 

яких розкриваються зв’язки між компонентами усного монологічного 



11 

мовлення, різними за семантикою й обсягом наповнення [32, с. 114]; 

дослідження жанрових форм інформації; встановлення природи 

структурних і функціональних особливостей синтаксичних одиниць 

монологічного мовлення, що не може бути пояснена з погляду існуючої 

синтаксичної теорії будови речення [32, с. 138]; класифікація малих 

жанрових форм інформації, виділення загальних правил побудови цих 

синтаксичних утворень є однією з малодосліджених галузей сучасного 

синтаксису української мови. 

Актуальність обраної теми дослідження визначається тим, що малі 

жанрові форми інформації, їх синтаксичні й структурні особливості ще не 

були об’єктом комплексного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження визначає 

один із напрямків комплексної наукової проблеми кафедри української мови 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

“Закономірності розвитку й функціонування української мови” (протокол 

№ 81/904/10 від 22 січня 2015 р.). Тему дисертації погоджено в Науковій 

координаційній раді “Українська мова” Інституту української мови 

НАН України (протокол № 307/388 від 14 квітня 2006 р.). 

Мета роботи – визначити синтаксичні особливості малих жанрових 

форм інформації, проаналізувати типи та специфіку цих побудов зі 

встановленням закономірностей виявлення регулярних і нерегулярних 

синтаксичних форм і конструкцій, їх функційного навантаження. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких основних 

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; 
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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) встановити статус військових команд як вузькоспеціального 

різновиду МЖФІ із простеженням особливостей їх синтаксису; 

7) схарактеризувати синтаксичні особливості малих жанрових 

форм інформації, репрезентованих в транспортних засобах. 

Об’єкт дослідження – 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. 

Методи дослідження. Мета і завдання роботи зумовлюють 

використання таких методів: 

– описовий метод – для характеристики зібраного фактичного 

матеріалу; 

– функційний метод – для виявлення, систематизації та аналізу 

процесу функціювання різних груп малих жанрових форм інформації; 

– метод кількісних підрахунків – для встановлення закономірностей 

кількісної частотності вживання зазначених одиниць; 

– структурний метод – для дослідження малих жанрових форм 

інформації як елемента структури мови в системі відношень стиль – жанр – 

жанрова форма. 

У праці застосовано прийоми лінгвістичного спостереження, 

класифікації, систематизації. 

Джерельна база нараховує понад 3470 одиниць, отриманих методом 

тематичної вибірки з мас-медійного українського простору (телебачення, 
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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. 

Наукова новизна роботи дисертації полягає в тому, що в ній уперше 

в українському синтаксисі зроблено спробу визначити й описати 

структурно-синтаксичні особливості малих жанрових форм інформації 

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. 

Теоретичне значення 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. Отримані результати можуть бути використані 

для подальшого дослідження жанрової системи мови і жанрових форм 
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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) тощо). 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що ввесь виклад змісту 

наукової праці, добір і упорядкування фактичного мовного матеріалу, усі 

результати дослідження специфіки синтаксису малих жанрових форм 

інформації 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 
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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 теоретичні положення і практичні результати 

роботи викладено в одинадцяти статтях, шість із яких опубліковано у 

фахових виданнях ДАКу України, дві – у виданнях іноземних держав. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена її метою 

і завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаної літератури (324 позицій), переліку умовних скорочень, 

умовних скорочень джерел (41 позиція), додатків – 4. Загальний обсяг 

роботи – 221 сторінок, з них основного тексту – 169 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

МАЛІ  ЖАНРОВІ  ФОРМИ  ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТА 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛЯХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1.1 Інформаційний і публіцистичний стилі та питання їх 

розмежування 

Класична система стилів мови структурно розвивалася й реалізувалася 

в диференціації їх основних функцій: спілкування, впливу, повідомлення, 

інформування. Кожен функційний стиль мав виокремлену площину в масиві 

мови: публіцистичний, літературно-художній, інформаційний (пізніше) – 

позицію, вплив; науковий – повідомлення; розмовний – спілкування й 

інформування [15, с. 47-49]. 

Сучасний системний підхід до будови системи функційних стилів 

української мови робить її не усталеною, статичною, а динамічною, тобто 

такою, що складається з активних взаємопроникних елементів, оскільки 

науковці останнім часом почали приділяти увагу різним паралінгвальним, 

лінгвальним та іншим особливостям, що дають змогу розрізняти стилі. 

Для того, щоб проаналізувати кваліфікативні ознаки інформаційного 

стилю, його жанрів та жанрових форм і його відмежування від 

публіцистичного стилю серед інших лінгвістичних визначень стилю, 

уважаємо за необхідне в нашому дослідженні обґрунтувати сучасне 

визначення поняття “стиль”. Л.І. Мацько, висловлючи думку щодо мовного 

стилю, зазначає: “… Досі в лінгвістичній стилістиці немає єдиного 

усталеного і загальноприйнятого визначення стилю, хоча спроб визначити 

його є багато і в існуючих дефініціях переважно відображені основні ознаки 

стилю. Цей факт зумовлений тим, що поняття стилю багатопланове і може 

визначатися за кількома критеріями різного порядку” [189, с. 140-141]. 

Також мовознавець визначає поняття стилю: “ З такого міркування можна 

зробити висновок: стиль мови – це тип форми мови, яка є результатом 

творчої діяльності мовців, результатом опредмечення чи переопредмечення 
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їхніх творчих можливостей. Функціональний стиль – це суспільно 

усвідомлений внутрішньо цілісний (звідси гармонія стилю) спосіб 

використання мови, принцип вибору і комбінування мовних засобів, який 

забезпечує реалізацію функції суб’єктивно-духовного впливу” [189, с. 142]. 

Ґрунтуючись на нормативних позиціях сучасної лінгвістики, можемо 

стверджувати, що поняття “мовний стиль” передбачає щонайменше три 

тлумачення: 1) індивідуальна манера усного викладу інформації; 

2) експресивно-стилістичний різновид мови; 3) функційний різновид мови. 

У мовознавстві слово “стиль” уживають найчастіше в третьому значенні, що 

має зафіксований у науковій літературі термін “функційний стиль” [79, 108, 

113, 115, 136, 142, 163]. Під функційними стилями розуміємо різновиди 

літературної мови, що функціонують у певних соціально значущих сферах 

суспільно-мовленнєвої практики людей, особливості яких зумовлені 

специфікою спілкування в цих сферах. 

Варто зазначити, що поняття “стиль” активно вживають як у багатьох 

науках – від філології (лінгвістика, літературознавство, мистецтвознавство 

та под.) до дизайну (авторський творчий стиль, стилі одягу, зачісок, 

дизайну, танців тощо), так і у сферах сучасного соціуму та шоу-бізнесу й 

індустрії моди [196, с. 47-82]. 

Часто використовуваними в лінгвістиці є такі визначення поняття 

“стиль”: “Сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-

небудь. / Сукупність прийомів у використанні засобів мови, властива якому-

небудь письменникові або літературному творові, напряму, жанрові та ін. / 

Сукупність особливостей у побудові мови, манера словесного викладу. / 

Побудова мови відповідно до норм синтаксису, слововживання” [15, 

59, с. 1392; 71, 79]. 

Питанням систематизації стилів сучасної української мови присвячено 

багато праць учених-лінгвістів. Зокрема теоретичною основою роботи стали 

функціонально-стилістистичні дослідження мови засобів масової інформації 

Ю.О. Арешенкова, Д.Х. Баранника, І.К. Білодіда, С. Гайди, М.Д. Гладкого, 
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К.Г. Городенської, В.І. Грицини, М.А. Жовтобрюха, А.П. Коваль, 

М.С. Ковальчука, Г.К. Конторчук та ін. 

Однією з перших спроб функціонально-стилістичного аналізу 

публіцистичного стилю є праця відомого мовознавця Г.О. Винокура 

“Культура языка” (1923) [72]. Учений у своїй теорії газетної мови розглядає 

її як функціонально-стилістичну цілісність, особливість якої зумовлюється 

специфікою самої газети як особливої соціально-соціумної сукупності 

оригінальних мовно-комунікативних і текстуально-комунікативних 

ситуацій. 

Дослідники В.Г. Костомаров та Г.Я. Солганик актуалізували теорію 

виокремленості мови преси Г.О. Винокура для широкого наукового загалу 

(були розширені й систематизовані в аналітичному розрізі особливості 

деяких аспектів специфіки мови ЗМІ, її основні наукові теорії) [153, 152, 

260, 261]. 

На думку В.Г. Костомарова, одним із конструктивних принципів 

організації газетного мовлення є одночасна його орієнтація на експресію та 

мовний стандарт [153, 152]. Дисонанс у процесі взаємодії цих обов’язкових 

складових мови преси та їх безперервне чергування й уможливлює 

функціонування її специфічної мвленнєвої моделі. 

Зауважимо, що Г.Я. Солганик одним із перших вказав на доцільність 

виокремлення особливої “пресолінгвістичної сфери” – стилістики жанрів 

періодичної преси і назвав специфічною ознакою пресо-публіцистичного 

(газетно-лінгвістичного) стилю “…актуальну соціально-соціумну оцінність 

його мовних засобів та жанрову зумовленість функціонування лінгвальних 

одиниць” [260, 262, 263]. 

В.М. Русанівський важливим критерієм для виокремлення 

функційного стилю вважає соціальну сферу: “Функційний стиль 

виробляється в певній сфері життя і діяльності суспільства і служить 

задоволенню потреб побутового спілкування і т. ін.” [243, с. 76]. Мовознавці 

виокремлюють такі стильові характеристики: мовні засоби, функційне 
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призначення, практика мовного спілкування. [103, с. 22-23; 136, 142, 163, 

184, 186; 207, с. 15]. 

На думку Ф.С. Бацевича, “організація стилів мови і мовлення великою 

мірою залежить від того, у якій формі відбувається спілкування” [40, 42, 43, 

с. 191]. 

Позиція А.Н. Кожина, який вказує на існування двох аспектів у 

специфіці функційних стилів (екстралінгвальний і мовний) [141, с. 54], 

близька до думки В.І. Карасика щодо функціювання стильових полів у 

різних сферах життя й діяльності соціуму тощо [138, с. 7-8]. 

О.Д. Пономарів зазначає, що ідентифікація кожного стилю 

зумовлюється такими чинниками, як функції мови й мовні засоби [227, с. 6]. 

Дослідниця І.В. Арнольд наголошує, що стилі відрізняються як 

можливістю чи неможливістю використання тих чи інших елементів і 

конструкцій, так і їхніми частотними співвідношеннями [21, с. 246]. 

Аналізуючи стилі, лінгвіст зазначає, що специфіка умов спілкування в 

різних галузях людської діяльності, особливості в лексиці та фразеології, у 

синтаксичних побудовах є необхідними чинниками виокремлення стилів. 

Науковець М.П. Брандес критеріями функційного розподілу вважає, 

насамперед, архітектонічні форми й способи комунікації, а також тип 

адресата [56, с. 142]. 

Уважаємо продуктивним підхід М.Н. Кожиної, яка підкреслює, що 

вагомими для диференціювання функційних стилів особливі принципи 

відбору та поєднання мовних засобів [269, с. 581]. Провідними, за гіпотезою 

дослідниці, є екстралінгвальні (позалінгвальні) стилетвірні чинники, а 

саме – первинні (сфера спілкування та діяльності, співвідносної з певною 

формою свідомості (наука, мистецтво, право та ін.), а також форма мислення 

і мета спілкування – основна чи зумовлена видом діяльності. Також 

дослідниця включила до переліку особливих чинників виокремлення стилів 

тип змісту, що має специфічні ознаки в різних сферах спілкування і функції 

мови, типові ситуації спілкування тощо [269, с. 624]. 
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Г.Й. Волкотруб, досліджуючи питання ідентифікації стилів, вважає, 

що потрібно спиратись на сферу їх використання, функційну спрямованість, 

особливості в лексиці, морфології, синтаксисі, використанні експресивних 

засобів тощо [79, с. 22-23]. 

Розрізнюючи стилі, Н.Д. Бабич, наприклад, визнає важливими функції 

в конкретному тексті й кількісні показники активно вживаних 

мовноструктурних одиниць [26, с. 16]. 

Н.М. Разінкіна, аналізуючи стилі мови, пропонує зіставляти елементи 

різних рівнів мови: морфологічного, синтаксичного, лексичного, 

фонетичного, стилістичного, і, зокрема підкреслює, що “…характеристика 

стилю передбачає такий опис елементів різних рівнів мови..., який 

співвідносить їх за функцією з мовними елементами, які використовуються 

в іншому стилі. Співвіднесеність тому і може розумітися і як зіставлення 

різних форм вираження при подібному змісті” [239, с. 22]. 

Значною мірою класифікація функційних стилів та визначення їх меж 

залежать від позиції того чи іншого дослідника. Розбіжності існують в 

індивідуальних підходах до характеру й ролі чинників, що формують ФС. 

На сучасному етапі паралельно діють різні принципи класифікації 

функційних стилів, не збігається також кількість основних стилів та їх 

назви. Наприклад, В. Виноградов розрізняє такі стилі: ужитково-побутовий; 

ужитково-діловий, офіційно-документальний і науковий; публіцистичний і 

художньо-белетристичний [70]. 

У той же час І.Г. Чередниченко в “Нарисах загальної стилістики 

сучасної української мови” вказує, що основим критерієм визначення стилів 

мови – є “мовні засоби та способи їх використання” [292]. 

У “Стилістиці сучасної української літературної мови” за редакцією 

академіка І.К. Білодіда стилі визначають за основною комунікативною 

функцією: стиль наукового викладу (пізнавально-інформативна функція), 

офіційно-діловий (настановчо-інформативна функція), публіцистичний 
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(інформативно-пропагандистська функція), художньо-белетристичний 

(естетично-інформаційна функція) [276]. 

Уважаємо, що загалом система функційних стилів сучасної 

української мови складається з художнього, наукового, розмовно-

побутового, офіційно-ділового, публіцистичного, інформаційного, 

конфесійного, епістолярного різновидів. Складність проблеми класифікації 

полягає в тому, що існує кілька системних підходів до виокремлення 

основних стилів взагалі та інформаційного й публіцистичного стилів 

зокрема. 

На думку дослідників, між усіма функційними і експресивними 

стилями існує постійна взаємодія [15, 21, 26, 27, 48, 55, 62, 64, 286, 309]. 

Зокрема В.М. Русанівський наголошує, що історія літературної мови 

засвідчує цю постійну взаємодію зазначених стилів [243]. У змішуванні 

елементів одного стилю з елементами іншого виявляється активне 

взаємопроникнення стилів. Найбільш ідентифікуючі засоби одного стилю 

можуть використовуватися в іншому. Н.Г. Озерова зазначає: “Між стилями 

немає чітких меж” [207]. Отже, сучасна лінгвістична наука стверджує, що 

кожен мовний текст, що належить до конкретного функційного стилю, може 

використовуватись також у жанрах іншого стилю. 

Уважаємо, що, аналізуючи погляди науковців на сферу 

публіцистичного та інформаційного мовлення, варто орієнтуватися на 

запропонований Ю.О. Арешенковим перелік диференційних ознак 

функційних стилів [15, с. 11-13; 17, с. 79-80]: сфера використання; 

функційна спрямованість; мовна функція; стильові ознаки; форми 

існування; мовні ознаки – лексичні, морфологічні, синтаксичні, 

композиційно-мовленнєві. 

Як правило, у лінгвістичних словниках і класичних посібниках 

більшість лінгвістів подають такі функційні стилі – науковий, офіційно-

діловий, публіцистичний, розмовно-побутовий і літературно-художній 
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(Н.Д. Бабич [26,  с. 5-16], Н.В. Ботвина [38, с. 5-13], Г.П. Городиловська [95, 

с. 137-139], С.Я. Єрмоленко [113, 114, 112, 115], М. Плющ [225, с. 10]). 

У сучасній лінгвістиці існує кілька різних позицій щодо функційно-

стильової визначеності усного й писемного мовлення ЗМІ, що викликає 

дискусії та стабільний інтерес до їх синтаксису та їх мовної специфіки 

взагалі. Загальновідомо, що задовго до появи ЗМІ публіцистичне мовлення 

реалізувалось у формі ораторського мистецтва (промов, диспутів тощо), але 

сучасна публіцистика – це синтезований ФС з розкритим необмеженим 

потенціалом, розвиненою системою жанрів та різноманітними засобами 

вираження. Проблеми об’єктивного існування публіцистичного стилю в ЗМІ 

були висвітлені в дослідженнях О.С. Маковея [185], М.Д. Гладкого [92, 91], 

Е.І. Хан-Пира [289], П.С. Дудика [108, с. 86], Л.І. Мацько [190, с. 270], 

А.Н. Мороховського [201, с. 258], М.Д. Феллера [286, с. 139]. 

На відміну від існування публіцистичного стилю в ЗМІ, полеміка 

стосовно ідентифікації інформаційного стилю розпочалася в 20-х роках 

минулого століття разом з дискусією щодо функційно-стилістичних 

особливостей мови преси. 

У 90 роках минулого століття мовознавці, досліджуючи мову засобів 

масової інформації й аналізуючи вагомі зміни в публіцистичному стилі, 

наголошують на пріоритетності засобів мас-медіа в поданні й поширенні 

інформації, спрямованості на комунікативний статус цільової аудиторії 

(далі – ЦА), розширенні жанрової системи стилю тощо [269, с. 664-665]. 

Погоджуємося із думкою Ю.О. Арешенкова, який вважає, що 

інформаційний стиль сформувався в процесі лавиноподібного прискорення 

й інтенсифікації “масово-інформаційного виду діяльності суспільства” [14, 

с. 128]. 

У мовознавчій науці дослідники обґрунтовано викремлюють 

інформаційний стиль як самостійний функційно-стильовий різновид 

мовлення – Ю.О. Арешенков [14], Д.Х. Баранник [31], 

Т.Г. Добросклонська [102], М.С. Ковальчук [140], А.П. Медушевський [193, 
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с. 16], Т.А. Коць [154], Г.С. Мельник [196, с. 104-157], І.В. Онищенко [210], 

Н.М. Разінкіна [239, с. 12], В.М. Русанівський [243, с. 77], 

І.Ю. Шашкін [295] та ін. Деякі дослідники вважають інформаційне 

мовлення підстилем публіцистики (Н.Д. Бабич [26, с. 14-16], 

М.П. Брандес [56, с. 196-198], М.Д. Феллер [286, с. 140-144] та ін.). 

Варто зазначити, що мовознавці вживають кілька назв на позначення 

інформаційного мовлення та його жанрів як окремого функційного стилю: 

Ю.О. Арешенков – інформаційний стиль [15, с. 12-13; 18, 17], 

публіцистичний стиль, стиль газети та виокремлення ораторського – 

І.В. Арнольд [21, с. 246-265] Д.Х. Баранник [275, с. 503-560], В. Зайцева 

[125], В. Нагіна [203], А.П. Медушевський [193, с. 16], Н.М. Разінкіна 

[239, с. 12], М.М. Степанова [268], І.Ю. Шашкін [295], стиль масової 

інформації В.М. Русанівський [243, с. 76-78], І.Г. Чередниченко [292, с. 55], 

газетно-публіцистичний стиль В.М. Абашина [1], А.М. Кулага [160], 

І.Н. Мешкова [198], Л.І. Шевченко [298]. 

Диференціація мовлення ЗМІ за функційно-стильовими ознаками до 

цього часу є активно розроблюваним напрямком сучасної стилістики. 

Уважаємо, що загалом система функційних стилів сучасної української мови 

складається з художнього, наукового, розмовно-побутового, офіційно-

ділового, публіцистичного, інформаційного, конфесійного, епістолярного 

різновидів. 

На залежність функціонально-стильової диференціації мови від 

основних сфер мовного спілкування вказує Д.Н Шмельов, який 

запропонував оригінальну систематизацію мови в питанні стилів, що була 

позитивно сприйнята багатьма лінгвістами, оскільки такий розподіл 

враховує художнє мовлення, розмовне мовлення й “спеціальне” мовлення. 

Мовознавець виокремлює такі функційні стилі: офіційно-діловий, газетно-

інформаційний, науковий і публіцистичний [303]. 

Класифікації, що ґрунтується на зіставленні спеціального й 

неспеціального спілкування, останнім часом дотримується все більша 
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кількість мовознавців. “Лінгвістичний енциклопедичний словник” за 

редакцією В.Н. Ярцевої подає такі стилі: побутово-літературний, газетно-

політичний, виробничо-технічний, офіційно-діловий і науковий [181, c. 567]. 

Аналізуючи питання ідентифікування інформаційного стилю, 

необхідно враховувати особливості стильової диференціації 

публіцистичного й інформаційного мовлення в сучасному мовознавстві. 

Думку стосовно того, що в інформаційному стилі “реалізується мовна 

функція повідомлення, інформування, тоді як у суто публіцистичних 

текстах актуалізується функція впливу, або апелятивна”, висловлюють 

науковці Ю.О. Арешенков [14] та Т.В. Мелкумова [195, c. 44]. 

У сфері масової комунікації (мас-медіа, Інтернет, 

мобільний/стільниковий зв’язок тощо) інформаційний стиль діє та має на 

меті повідомити щодо об’єктивних явищ, подій і реалізується в специфічних 

мовних засобах: активне вживання МЖФІ різних типів, використання 

експресивних засобів разом зі звичними засобами мовного вираження, 

стандартна схема організації тексту, апелятивність мовлення, вплив на 

комуніканта-реціпієнта та спонукання його до певних дій.  

Досліджуючи особливості інформаційного стилю, Д.Х. Баранник 

зазначає, що в монологічних формах інформаційного мовлення особливу 

значення має велика група жанрових форм, часто вживаних у сучасній усній 

мовній практиці, що за жанром оформлених матеріалів належить до 

інформаційного стилю мови [31 с. 8]. 

Мова мас-медіа (періодики) має свої особливості. Провідними 

ознаками газетного стилю є логічна чіткість синтаксичних конструкцій, 

ретельно виважене вживання слів, використання різних виразних та 

зображальних засобів. Для газетно-інформаційних текстів характерне 

використання фразеологічних зворотів, що найчастіше трапляються в цьому 

жанрі, відповідно до його цілеспрямованості [92, 91]. 

Популярно-науковий характер мови інформаційного стилю 

визначається тим, що він виражає цілісну інформацію, заздалегідь 



25 

продуману та організовану [31, с. 3-10]. Зміст газетно-інформаційних 

повідомлень, як правило, відрізняється зокрема, тим, що тут йдеться про 

явища, доступні для розуміння широкій цільовій аудиторії (ЦА). 

У інформаційних і газетних жанрах наявні особливості синтаксичної 

будови тексту, лаконічність окремих повідомлень, що складаються з кількох 

речень із різною структурою (лід-абзаци чи ліди). 

Специфічні особливості газетно-інформаційного стилю полягають в 

тому, що основним завданням матеріалів цього стилю є повідомлення 

певних відомостей з окремих позицій; тим самим у досягненні бажаного 

впливу на реципієнта. Оскільки завдання полягає у необхідності повідомити 

факти, що потребують точного визначення понять і явищ, тож надзвичайно 

важливою є роль термінів, імен і назв, які прямо, без двозначності, 

вказували б на предмет думки. 

Своєрідність мови газети в інформаційному стилі досліджена багатьма 

вченими-мовознавцями, які відзначають особливості використання часів і 

станів, вживання неособових форм, активне використання складнопідрядних 

речень тощо [145, 253, 254; 260, с. 15-26; 261, с. 4-6; 297]. Граматична 

специфіка газетно-інформаційного підстилю виражена нечітко. Синтаксис 

текстів цього стилю має особливості: використовуються складні, особливо 

складнопідрядні речення, дієприслівникові звороти. 

Вважаємо, що інформаційний стиль має свої підстилі. Це газетний 

підстиль (газетно-інформаційний), підстиль засобів 

мобільного/стільникового зв’язку, що реалізується в текстових й усних 

повідомленнях, підстиль оголошень ведучих заходів різних рівнів 

комунікації тощо. Усі підстилі мають свої жанри, що у свою чергу 

відзначаються специфічними особливостями. Наприклад, для усіх жанрів 

газетного підстилю характерні загальні форми реалізації стислості: 

компресія інформації та передавання певної частини повідомлень 

імпліцитно. Результатом стислості є економія мовних засобів за рахунок 

комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення.  
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Отже, доцільність дослідження ролі інформаційного стилю серед 

інших стилів сучасної української мови зумовлена постійним уточненням і 

переосмисленням функційно-стильової сфери мови, потребою 

вдосконалення сучасної теорії стилів мови з урахуванням зростання тиску 

інформаційного поля, оскільки функційно-стилістичні межі в сучасній мові 

є нечіткими, сфери поширення й вживання стилів перетинаються на 

лексичному, синтаксичному рівнях тощо.  

Лінгвісти, що не вирізняють інформаційний стиль, майже не 

відокремлюють сфери використання публіцистичного стилю та його 

інформаційного підстилю [92, 98, 184, 190, 193, 201, 207, 227]. Сфера, у якій 

відбувається мовлення, є важливим екстралінгвальним стилетвірним 

чинником [103, с. 7; 269, с. 624]. “Функційний стиль виробляється в певній 

сфері життя й діяльності суспільства і служить задоволенню потреб 

побутового спілкування, розвитку мистецтва слова, науки і т. ін.” [243, 

с. 76].  

У публіцистичному та інформаційному стилях мовознавці чітко 

розмежовують сфери використання текстів. Мовлення першого, на їх думку, 

призначене для розв’язання суспільно-політичних питань, для 

обслуговування політико-ідеологічної діяльності суспільно-політичних і 

громадських інституцій – партій, рухів, спілок, об’єднань, рад депутатів усіх 

рівнів, різноманітних товариств, гуртків, клубів громадсько-політичного 

характеру [17, 15, 31, 125, 126, 199, 203]. Сферою ж використання 

інформаційного стилю є масово-інформаційна діяльність інформаційних 

агенцій, редакцій, творчих об’єднань. Загалом інформаційний стиль 

функціонує у сфері масової комунікації, зокрема в інтернет-просторі, у 

періодиці, у радіо- та телевізійному мовленні [14, с. 125-127; 23, с. 374; 126, 

с. 233]. 

З-поміж первинних (основних) позалінгвальних стилетворчих 

чинників, що слугують розмежуванню функційних стилів української мови, 
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мовознавці вирізняють мовні функції (комунікативна, естетична, 

експресивна та ін.), що їх виконують тексти різної настанови.  

Стилісти, які вважають інформаційне мовлення підстилем 

публіцистичного стилю, зазначають, що воно реалізує здебільшого 

інформаційну функцію. [26, с. 16; 275, с. 571]. Окрім того, інформаційні 

тексти у певних ситуаціях покликані досягнути результативного впливу на 

свідомість ЦА (розуміємо як частину читачів, які є постійними, а не 

ситуативними), формування певної оцінки, спонукання адресатів до участі в 

розв’язанні актуальних суспільних проблем, їх організацію на здійснення 

поставлених завдань, на відповідні дії [268, с. 57; 302, с. 15]. 

На думку науковців, які не вважають інформаційне та публіцистичне 

мовлення окремими функційними різновидами, публіцистичні тексти 

містять ознаки художнього, офіційно-ділового, наукового, розмовного 

стилів, тому виконують широкий спектр мовних функцій. Основні функції – 

впливу та інформування – надають публіцистичним текстам мовної 

специфіки [269, с. 312-313]. 

Лінгвісти, які наполягають на самостійному статусі публіцистичного 

та інформаційного стилів, зазначають, що публіцистичне мовлення 

функційно спрямоване справляти ідеологічний (інтелектуальний та 

емоційний) вплив, опосередковано здійснювати певну модифікацію 

свідомості адресата [14, 17, 18; 15, с. 12; 31, 30]. Інформаційний стиль 

покликаний повідомляти, інформувати масову аудиторію стосовно 

актуальних, суспільно важливих подій, оперативно висвітлювати 

багатогранне життя народу, суспільства і міжнародні події [14, с. 127; 295, 

с. 45]. 

Мовознавці, які виокремлюють інформаційне мовлення як підстиль 

публіцистики, вважають, що публіцистичними текстами реалізується 

інформаційна функція, вони виконують функцію популяризації – пояснення, 

популярний виклад фактів. Не викликає полеміки твердження щодо 
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виконання публіцистичним стилем естетичної функції [103, с. 8-9; 263, 

с. 202-210; 275 с. 571]. 

Погоджуємось із думкою, що повідомлення в публіцистиці 

спрямоване на досягнення результативного впливу мовця на реципієнта – 

агітаційна, пропагандистська функція, комунікативна функція. 

Спостерігається дисфункційність публіцистичних текстів, коли, наприклад, 

розважальна функція використовується як інструментарій 

нейролінгвістичного програмування (впливу на підсвідомість) [233]. 

Отже, формується нова система цінностей у цільової аудиторії, на яку 

спрямована інформація (І.В. Анненкова, M.П. Брандес, Г.О. Почепцов, 

М.Д. Феллер та ін). Аналіз літератури з цього питання демонструє, що 

публіцистичне мовлення виконує багато функцій, але варто особливо 

зважати на всі екстралінгвальні та мовні характеристики, оскільки функції 

текстів публіцистичного стилю та його інформаційного рівня чітко не 

розрізнені. 

Науковці, які розмежовують інформаційний та публіцистичний стилі, 

відносять до мовних функцій публіцистичного мовлення апелятивну, 

волюнтативну, оцінну функції. Основною мовною функцією 

інформаційного стилю є інформативна, також дослідниками відзначається і 

функція переконання засобами інформаційних текстів [1, с. 231; 18; 31]. 

Основні стильові ознаки інформаційного мовлення – це аналітичність, 

актуальність, оперативність, правдивість, об’єктивність. Лінгвісти виділяють 

також такі параметри інформаційного стилю, як комунікативна простота, 

емоційність, що не провокує “спалах афективного її сприйняття” [26, с. 16], 

логічність, чіткість, ясність, конкретність, точність, переконливість, 

обґрунтованість, стислість, об’єктивність. 

За класифікацією інформаційного мовлення (на позначення підстилів 

вживають різні, але близькі терміни), яку визнають Ю.О. Арешенков, 

Т.Г. Добросклонська, Г.С. Мельник, І.В. Онищенко та ін., інформаційне 
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мовлення диференціюється на власне інформаційне та коментарне [15, с.13; 

126, с. 233; 196, с. 115-129; 271, с. 298-306]. 

Т.Г. Добросклонська ділить масив медіатекстів інформаційного стилю 

на три типи – новини, інформаційну аналітику та публіцистику [102, с. 179]. 

З метою стандартизації термінів знаходимо й акцентуємо відповідності: 

новини – власне інформаційний підстиль, інформаційна аналітика – 

коментарний підстиль інформаційного стилю. Мовознавець Г.С. Мельник 

диференціює жанри у журналістиці на такі групи: інформаційні, аналітичні, 

художньо-публіцистичні. Репортаж та інтерв’ю віднесені ними до 

інформаційного підстилю [196]. Значущість ролі ЗМІ в житті сучасного 

суспільства спричиняє виникнення нових жанрових різновидів, наприклад, 

експрес-інтерв’ю, експрес-опитування, ексклюзивне інтерв’ю. Поширеність 

журналістського розслідування, цікавого специфічними засобами здобуття 

інформації, пов’язують із посиленням інформаційної функції в медіа-

текстах [109, с. 115-116; 271, с. 250]. 

У функційно-стильовій класифікації Д.Х. Баранника аналіз 

специфічних рис, що допоможуть виокремити інформаційний стиль, 

починається з форми мови – усної чи писемної. В українському усному 

монологічному мовленні мовознавець вирізняє стилі відповідно до мети та 

функційної настанови, – інформаційний стиль виокремлюється як мовлення 

повідомлення [31]. Публіцистичне мовлення ряд мовознавців 

характеризують як мовлення оцінно-узагальнювального призначення 

(виокремлюється церемоніальний підстиль) і мовлення переконувального 

призначення (визначаються підстилі – власне публіцистичний, судовий, 

дискусійно-діловий) [275, с. 505-559]. Ю.О. Арешенков уважає, що підхід, 

за яким визначається функціювання та комунікативна мета функційного 

стилю, повинен включати до складу стилю усний й писемний варіанти [14, 

с. 127]. 

Мовознавці, які вирізняють інформаційний стиль в окремий 

функційний різновид, так структурують публіцистику: а) власне 
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публіцистичний різновид, представлений жанрами політико-агітаційної 

статті та памфлету; б) ораторський різновид, що реалізується як виступи на 

мітингах, з’їздах, зборах [15, с. 12].  

Виходячи з нормативних позицій сучасної лінгвістики, можемо 

стверджувати, що поняття “мовний стиль” передбачає щонайменше три 

тлумачення: 1) індивідуальна манера усного викладу інформації 

2) експресивно-стилістичний різновид мови, 3) функційний різновид мови. 

У мовознавстві слово “стиль” уживають найчастіше у третьому значенні, що 

має зафіксований у науковій літературі термін “функційний стиль”. 

Функційні стилі – це такі різновиди літературної мови, що функціонують у 

певних соціально значущих сферах суспільно-мовленнєвої практики людей і 

особливості яких зумовлені специфікою спілкування в цих сферах [79, 108, 

113, 115, с. 167; 136, 142, 163].  

Тексти інформаційного стилю поділені на два основні типи: перший – 

власне інформаційний, другий – аналітичний, коментуючий, об’єктивно-

інформативний [56, с. 198-202; 111, с. 19]. Наприклад, дослідниця 

І.П. Лисакова у структурі інформаційного підстилю виокремлює 

неофіційний та епістолярний різновиди [184]. 

Аналіз мовознавчих джерел стосовно класифікації публіцистики за 

підстилями та жанрами свідчить, що дослідники часто вважають суттєвим 

параметром внутрішньостильової диференціації сферу використання тексту. 

Лінгвісти, які не виокремлюють інформаційний стиль, на підставі різних 

позамовних і мовних чинників переважно подають, окрім інформаційного, 

такі підстилі публіцистики: ораторський, тележурналістський, 

радіопубліцистику, кінопубліцистику, рекламу та ін. [56, с. 204, 213; 79, 

с. 22; 108, с. 87-90; 226, с. 13]. 

Умови спілкування та форми мовлення, не пов’язані з призначенням 

сфери свідомості та притаманного їй виду діяльності, є вторинними 

позамовними параметрами, що беруть участь у формуванні підстилів та 

жанрів [269, с. 623-625]. Виокремлення в межах публіцистики ораторського 
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підстилю не викликає сумнівів ні в тих лінгвістів, які вирізняють 

інформаційний стиль, ні в тих, що розглядають інформаційне мовлення в 

складі публіцистики. До “церемоніального різновиду” публіцистики 

належать тексти усної форми таких монологічних жанрів: монолог, виступ 

на суспільних зборах, у державних і суспільних організаціях; доповідь, 

промова [30]. 

Інколи теле- та радіопубліцистика виокремлюється як самостійний 

підстиль (М.Н. Кожина), що реалізується текстами теле- та радіопередач, 

політичних коментарів, оглядів [186, с. 41; 239, с. 109-112]. У переважній 

більшості випадків тексти мас-медіа підготовлені завчасно й редаговані, але 

це не виключає випадків, коли використовується спонтанне мовлення – 

монологічні виступи дикторів, ведучих масових заходів, прямі діалоги, 

спілкування із запрошеними особами в прямому ефірі [107; 108, с. 88]. 

Виокремлюючи ці підстилі, дослідники спираються на особливості сфери їх 

реалізації, тому тотожні жанри тавтологізують в окремих підстилях, тому 

що текст промови чи інформаційного оголошення може бути використаний 

різними медіаканалами.  

Актуальним питанням є визначення специфіки дивергентних 

(дивергенція тут – поява нових інваріантних або варіантних одиниць мови в 

результаті розбіжності в наявних [Wiki-a-Див-л]) різновидів публіцистичних 

жанрів, адже “…кожний з основних ЗМІ (газета, телебачення, радіо, 

документальне кіно, реклама) має свою специфіку. Ця специфіка... впливає 

на мовну організацію і способи “подачі” тексту” [29, с. 15]. 

У деяких випадках дослідники вирізняють як окремий ФС мовлення 

електронних ЗМІ [137]. Інтернет, що є активно досліджуваним функційною 

стилістикою засобом комунікації, також, як і газета, телебачення, радіо, є 

контамінацією різних стилів (публіцистичного, інформаційного, офіційно-

ділового, художнього та ін.), різновидів (усних і писемних; монологічних, 

діалогічних і полілогічних) і жанрів мовлення. 
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Публіцистичне мовлення має кілька об’єктивних напрямків реалізації 

у веб-виданнях, на інтернет-порталах, у видозмінених текстах традиційних 

ЗМІ. Інтернет-публіцистика функціонує як у форматі своїх зазначених 

жанрових різновидів, так і всіх відомих публіцистичних жанрах. Також 

дослідники зазначають появу модернізованих жанрів та їх різновидів [137, 

с. 68-70; 125]. 

Сучасна мовознавча наука досліджує Інтернет та виражальні 

можливості його текстів [305], перспективним є аналіз функційно-стильової, 

жанрової різноманітності інтернетного мовлення. Тексти інтернет-простору 

мають чіткі відмінності від текстів публіцистичного стилю за 

лінгвістичними характеристиками. Між публіцистом і адресатом наявний 

надзвичайно динамічний зворотній зв’язок, що реалізується у багатьох 

формах. Є.В. Какоріна зазначає, що вперше засіб комунікації спрямував 

комунікативний процес не у вертикальному напрямку (диктор – слухач), а в 

горизонтальному (автор – адресат – автор) [137, с. 68-70].  

Що стосується інформаційних жанрів на сторінках мережі, то вони є 

аналогічними до інформаційних різновидів в інших ЗМІ, тому не йдеться 

про належність їх до окремого підстилю інформаційного стилю. Технічний 

розвиток мережі випереджає темпи теоретичних досліджень її мовного 

забезпечення. 

Питання стосовно стильового статусу реклами до цього часу 

залишається дискусійним. Роль рекламного дискурсу у площинах мас-

медійних текстів є основною, і це дає підстави досліджувати його як 

окремий, самостійний вид медіадискурсу, якому притаманні специфічні 

ознаки. Отже, погоджуємось із О.Ю. Арешенковою, Т.В. Мелкумовою, що 

рекламна комунікація є виокремленим видом масової, яка спрямовує 

повідомлення дистанційному адресату, й рекламними текстами є завершені 

повідомлення, що характеризуються чітко орієнтованою прагматичною 

спрямованістю (привернення уваги до предмета реклами), поєднує ознаки 

усного та писемного мовлення з комплексом позамовних чинників [19, с. 12; 
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105, с. 114-132; 143, с. 347]. Рекламний підстиль покликаний 

популяризувати певні твори, видовища, послуги задля привернення до них 

уваги адресата [108, с. 89-90; 288, с. 2]. 

Публіцистичне мовлення, особливо мовлення газетне, 

характеризується широким використанням фразеологічних зворотів. 

Спостерігається введення до текстів публіцистичного стилю прислів’їв та 

приказок, адже найбільшу кількість фразеологізмів виявлено в жанрах 

художньо-публіцистичного підстилю [79, с. 25; 108, с. 87]. Науковці 

характеризують фразеологічний рівень інформаційного мовлення як 

помітно розвинений [133, 295, с. 46]. 

У сучасній лінгвістиці йдеться про функційно-стилістичну 

диференціацію синтаксичних одиниць [221, с. 16; 303, с. 3-33] і приділяється 

значна увага дослідженню синтаксичного рівня функційних стилів: 

“Нелітературно сконструйовані форми речень будь-якої структури, крім 

поодиноких, стилістично вмотивованих випадків, практично не 

допускаються” [108, с. 88].  

Оскільки синтаксис інформаційного й публіцистичного мовлення 

надзвичайно виразний та емоційний, у текстах широко вживаються 

стилістичні фігури: антитеза, інверсія, паралелізм, повтори, риторичні 

запитання тощо. Часто вживаються такі типи речень: питальні, спонукальні, 

окличні, еліптичні конструкції; прості речення з однорідними членами, 

зворотами; безсполучникові складні речення, речення ускладненої будови. 

Особливістю публіцистичних текстів є введення до них звертань [116; 144; 

225, c. 10]. Потенційно продуктивною є думка П.С. Дудика, який зазначає, 

що у мові відсутні такі побудови, які не можна було б використати залежно 

від комунікативної потреби в публіцистичному стилі, тому публіцистичне 

мовлення вважається всеосяжним [108, с. 86]. Ці специфічні риси 

притаманні й інформаційному мовленню [31]. 

До ознак інформаційного стилю на синтаксичному рівні лінгвістами 

зараховані конструкції розмовного синтаксису, парцеляція, номінативні 
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структури, переважне використання простих речень, розвинена система 

передачі чужого мовлення [15, с. 13; 22, с. 270; 241, с. 12-14]. Характерною є 

“тенденція до активного використання усталених структур на позначення 

часу описуваної події, факту” [16, с. 36]. 

В.І.Грицина зазначає: “Отже, публіцистичне та інформаційне 

мовлення є окремими стилями, кожен із яких виконує свої функції. 

Публіцистичне мовлення – це мовлення переконувального призначення, де 

на перший план виступають оцінні моменти, а інформаційне мовлення – це 

мовлення повідомного призначення, завдання якого інформувати про 

актуальні події” [99, c.137].  

У той же час у системі жанрів інформаційного стилю до останнього 

часу остаточно не визначений і залишається об’єктом аналізу мовознавців 

функційно-стильовий статус рекламних текстів, що належать за своїми 

синтаксичними особливостями (експресивність, лаконічність, прості 

конструкції, вокативні побудови тощо) до МЖФІ. Реклама та мережева 

комунікація збільшує тиск на соціально-комунікативне життя суспільства, а 

отже, інформаційний та публіцистичний стилі потребують розширення 

системи жанрів. А, отже, уплив публіцистики й інших стилів (художнього, 

наукового, інформаційного) на рівні системи жанрів є актуальним і 

перспективним напрямком дослідження різновидів публіцистичного 

мовлення. Розв’язання сучасною мовознавчою наукою таких цікавих з 

наукового погляду та подібних їм проблем допоможе виваженому 

визначенню ФС, тексту, жанру, підстилю, що в перспективі стане 

підґрунтям доповнення синтаксичної та стилістичної теорій мови. 

 

1.2 Тексти інформаційного та публіцистичного стилів, їх жанри як 

джерела малих жанрових форм інформації 

Проблема синтаксичних особливостей інформаційного тексту 

привертала до себе увагу багатьох учених-лінгвістів, але до цього часу вона 

залишається однією з актуальних проблем сучасного синтаксису. Важливим 
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моментом для нашого дослідження є те, що саме інформаційний текст є тим 

середовищем, у якому позатекстово (чи поряд з текстовими площинами) 

функціонують різні види МЖФІ. Помітний внесок у розробку теорії 

синтаксису інформаційного тексту й синтаксичних особливостей малих 

жанрових форм інформації зробили Ю.О. Арешенков, О.Ю. Арешенкова, 

І.К. Білодід, Д.Х. Баранник, М.М. Бахтін, І.Р. Вихованець, В.І. Грицина, 

А.М. Грищенко, Т.В. Мелкумова та інші [14, 19, 29, 36, 76, 99, 195]. 

Інформаційні тексти з ознаками різних жанрів мають різну структуру. 

Так, публікації з групи інформаційних жанрів створюються з обмеженим 

залученням текстоформуючого матеріалу, обмеженими міжтекстовими 

вставками, неповною стилістикою.  

Сучасні загальновизнані положення наукових досліджень з 

функціональної стилістики стверджують, що кожен жанр, а це стосується й 

жанрів інформаційного тексту, – це своєрідний за своїми 

мовностилістичними й формальними показниками компонент ФС, 

комунікативний акт (“міні-сфера” інформаційного простору за визначенням 

С.Я. Єрмоленко), викликаний певними умовами побудови композиційно 

цілісного висловлювання [113, 112]. Оскільки саме у сфері стилістики 

мовлення та стилістики тексту відбувається аналіз взаємовпливу категорій 

стиль, жанр, жанрова форма, текст, останнім часом мовознавці 

актуалізують різні погляди на зазначену проблему (питання).  

Г.Я. Солганик, порівнюючи жанр, що реально існує як екстра-ряд 

конкретних мовленнєвих площин, з функційними стилями, запропонував 

схему: літературна мова→ функційний стиль → жанри (або мовленнєві 

стилі) → мовленнєві твори, що “умовно показує шлях від мови до 

результату спонтанного чи запланованого акту мовлення чи мови як 

розумової діяльності людини” [90]. 

У монографії “Проблема речевых жанров” М.М. Бахтін зазначає, що 

будь-який стиль мови нерозривно пов’язаний з висловлюванням і з 

типовими формами висловлювання (мовленнєвими жанрами). На його 
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думку, цілісність мовленнєвих жанрів забезпечують три складові: 

“тематичний зміст”, “стиль”, “композиційна побудова” [37]. 

Уважаємо доцільним погодитись із цими визначеннями понять 

“стиль”, “текст”, “жанр”, адже є об’єктивною мовною реальністю, що 

текстова єдність, що функціонує в мовній сфері, має конкретну 

комунікативно-змістову сутність і “працює” конкретною жанровою 

формою. А отже, саме ця єдність – це та об’єктивна структурна площини 

мови, де зароджується, формується, живе й розвивається кожен сучасний 

стиль мови.  

Жанр медіа-публіцистичної періодики як жанр інформаційного 

тексту – це певний спосіб організації мовлення, певна мовленнєва форма, у 

якій ключову роль відіграє образ автора. Жанровість у текстах сучасного 

українського медіа-простору – це системність, структурність, 

формоозначеність певної структури на мікрорівні [15, с. 127-132], що 

ґрунтується на особливостях свідомості людини, здатної до нівелювання 

одних ознак і акцентування інших. Ці ознаки в наш час стабілізувалися і 

визначають жанр за своєю сукупністю як характеристику зображуваного 

об’єкта, конкретне призначення чи завдання.  

У інформаційно-медійному полі системно-жанрові шари виокремлені 

в три групи – аналітичну, інформаційну, художньо-публіцистичну, що 

поділяються на основні жанри: коментар, інформація, огляд, звіт, репортаж, 

інтерв’ю, кореспонденція, стаття, нарис та ін. Згодом відбулося їх 

внутрішньо-жанрове розмежування: репортаж – хронікальний, аналітичний, 

сюжетний, репортаж-роздум; інформація – хронікальна, статистична; 

інтерв’ю – аналітичне, портретне та проблемне; коментар – підсумок, 

коментар-репліка, інформаційний коментар; звіт – розгорнутий, тематичний; 

нарис – проблемний, художній; есе – проблемне, портретне. Цю площину 

аналізували різні мовознавці-стилісти та/або синтаксисти [11, 15, 29, 37, 47, 

62, 67, 86, 109, 205, 221, 265, 304]. Внутрішньо-жанрова диференціація 

демонструє оригінальність і гнучкість думки кожного автора – свідка будь-
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якої події, дедалі ширшу репрезентацію документального рівня творчості 

журналіста. 

Починаючи з кінця 80-х-початку 90-х рр. ХХ ст. в українському 

інформаційному медіа-мовленні відбувається зростання кількості аспектів 

дослідження. Причину формування нової методологічної бази вбачаємо в 

тому, що в сучасному мовознавстві мова розглядається як цілісна структура 

в її відношенні до різних сфер соціального, матеріального, духовного життя. 

Саме тому в сучасних дослідженнях медіа-мовлення актуальними стають 

такі аспекти, як мова ЗМІ й мислення, мова ЗМІ й культура, політика, 

ідеологія. 

Під час порівняння текстів інформаційного та публіцистичного стилів 

стосовно вживання виражальних засобів, зокрема синтаксису, зазначаємо 

різноманітність виражальних синтаксичних засобів публіцистики і їх 

виважений добір в інформаційному мовленні. 

Вважаємо, що інформаційний текст об’єктивізується у “специфічній 

концентрації інформації в процесі комунікації з аудиторією” [21, с. 268], а 

публіцистичний стиль – повинен мовленнєво об’єктивізуватися як роздум.  

Наведені принципи аналізу специфіки газетної мови забезпечують 

погляд на мову ЗМІ не лише з власне лінгвістичних, а й 

соціокультурологічних позицій. 

Активний розвиток традиційних засобів масової інформації – 

друкованих видань, радіо, телебачення, побудова й поширення Інтернету – 

посприяв створенню єдиного інформаційного простору, особливого 

віртуального середовища, що об’єднало сукупність медіапотоків. Усе це 

відбилося на процесах поширення слова, уживанні реченнєвих структур, 

характері мовних змін. Основний обсяг використання мови припадає 

сьогодні на сферу масової комунікації. 

Будь-який мовний текст, у тому числі інформаційний, належить до 

конкретного функційного стилю. “Поняття тексту, текстової схеми, – 

зазначає С.Я. Єрмоленко, – стосується стилю як цілісності, як певного 
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динамічного явища, процесу, підпорядкованого комунікативним намірам, 

меті мовця” [113, c. 27]. Природа функційних стилів зумовлена об’єктивною 

реальністю. Принципи виокремлення та класифікації зазначених стилів 

значною мірою залежать від погляду того чи іншого дослідника. “Те, що 

різні мовні засоби по-різному застосовуються у різних сферах спілкування, 

у різних сферах мовленнєвої діяльності – це безперечний факт, він 

підтверджений численними спостереженнями над функціонуванням самої 

мови в суспільстві” – зазначає Д.Н. Шмельов [303, c. 28]. Внаслідок цього 

виділення й визначення функціональних різновидів мови зумовлене 

об’єктивною дійсністю існування мови і не може залежати від сваволі 

дослідника. Але в самій мові, як зазначає Д.Н. Шмельов, не дано 

безпосередньо критеріїв того, що ми можемо визначити як “функційний 

стиль” [303, c. 30-47].  

Мова текстів засобів масової інформації постійно привертала увагу 

лінгвістів. Специфіку інформативної мови мас-медіа досліджено в працях, 

дисертаційних роботах М.С. Ковальчука [140], Т.Г. Сербіної [248], 

В.І. Грицини [98], В.В. Зайцевої [126], А.П. Сковородникова [253] та ін.  

Динамічна увага саме до тексту мови преси є закономірною: 

наприклад, газета як найстаріший засіб масової інформації, у якому 

історично сформувалися основні граматичні, стилістичні прийоми та засоби 

ІС, характерні для мови масової комунікації взагалі аналізували 

М.Н. Володіна, М.Д. Гладкий, О.Ю. Арешенкова, В.І. Грицина, 

Л.Р. Дускаєва, Г.П. Євсєєва та ін. [19, 80, 92, 98, 109, 111, 137, 145, 159, 160, 

165, 195, 245, 253, 254, 273].  

Інформаційні тексти репрезентують найбільш доступний і зручний для 

лінгвістичного опису матеріал, бо не потребують попереднього запису і 

подальшого розшифрування, як, наприклад, радіо- і відеоматеріали. Усе це 

дало можливість кваліфікувати мову масової комунікації, зокрема її текстів 

інформаційного спрямування, у ролі базового компонента мови засобів 

масової інформації. 
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Обов’язковим компонентом типологічного опису інформаційних 

текстів є їх систематизація з погляду функціонально-жанрової належності. 

Систематизація жанрів медійного мовлення завжди була досить складною, 

що спричинено широтою визначення поняття жанр. Це, як зазначалося 

вище, і вид творів якого-небудь напрямку мистецтва, що має певні сюжетні 

та стилістичні ознаки, і живопис будь-якої тематики, і картина побутового 

сюжету, також це спосіб щось робити певним чином, сукупність 

стилеформуючих рис, індивідуальна авторська манера. 

Масова комунікація – це суперактивна динаміка мови, завдяки якій 

відбувається постійний жанровий рух, що позбавляє її потрібної ознаки 

усталеності. У наш час констатуємо поповнення складу жанрових груп 

новими видами жанрів, внутрішньо деталізованими: інформаційна група – 

політичний допис, фактологічний репортаж; аналітична група – політичний 

коментар, полемічна стаття, передова стаття [145], аналітична 

кореспонденція, аналітичний коментар, аналітичний огляд [159, с. 65]; 

інтерв’ю – викривальне, інформаційне, емоційне [79, с. 118]; огляд – 

політичний, літературний, спортивний; стаття – узагальнювальна, 

проблемна, літературно-критична; нарис – історичний [82, с. 545]. Має свій 

вплив на процес динамічних жанрових змін явище об’єднання газетних 

жанрів у більшу кількість жанрових типів унаслідок збільшення кількості 

жанроутворювальних чинників [92, с. 546-547].  

Об’єктивним явищем є ускладнення жанрової типології новими 

різновидами, подекуди не специфічними для газети: історичний календар, 

консультація поповнюють власне-інформаційні жанри; вибачення, 

привітання, рейтинг, порада та ін. є інформаційно-публіцистичними 

жанрами; до художньо-публіцистичних жанрів віднесені історія, каламбур, 

мемуари, сатиричний коментар [87, с. 546]. 

Акцентованими у лінгвістичних дослідженнях мови мас-медіа є нові 

функціонально-стилістичні ознаки, рівні (формат тощо) і різні жанрові 

текстуальні різновиди з погляду порівняння їх функцій повідомлення та 



40 

впливу і виокремлення чотирьох функціонально-жанрових груп: новини, 

інформаційна аналітика, публіцистика та реклама. Науковці зазначають 

також дифузність, нечіткість вираження специфічних жанрових 

властивостей, спричинену громіздкістю різноманітних інформаційних 

потоків. Унаслідок цих причин до інформаційних текстів різного типу 

(наприклад, репортажу) потрапляє спонтанне, абсолютно непідготовлене 

мовлення суб’єктів, які ставлять за мету майже синхронно і якнайшвидше 

відтворювати події. Мета репортажу, наприклад, – зробити читача свідком 

того, про що йдеться, тому канони розмовного мовлення тут дієвіші, ніж в 

інших жанрах.  

Динаміка масової комунікації (як усної, так і писемної) настільки 

активна, що в інформаційному та публіцистичному мовленні відбуваються 

пролонговані, поступові жанрові зрушення, чия неспонтанність зумовлена 

такою ознакою будь-якої літературної мови, як стабільність. Але ці 

очікувані за таких умов для будь-якої мови зрушення якоюсь мірою 

позбавляють жанровість інформаційного стилю потрібної ознаки – 

усталеності. Сьогодні для цієї лінгвістичної тенденції характерними є явища 

поповнення складу жанрових груп новими видами жанрів, що мають 

структурні особливості. Жанровий діапазон і деяких класичних стилів 

(офіційно-ділового, публіцистичного) нині розширюється, отже розмитість 

меж деяких жанрів інформаційного стилю також відбувається через 

оновлення традиційних форм мислення щодо жанрових форм взагалі. 

Потреба розбудови синтаксичної теорії потребує оновленого 

жанроосмислення.  

Акцентуємо на наявності зумовленого причинами, зазначеними вище, 

процесу об’єднання малих жанрових форм інформації (МЖФІ) періодики у 

більшу кількість жанрових типів унаслідок збільшення кількості чинників, 

що можуть бути ідентифіковані як мотивовано-креативні: 

– рекламні МЖФІ (рекламні оголошення в усіх видах періодики); 
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– суто публіцистичні МЖФІ (заголовки, лід-абзаци, звертання ведучих 

масових заходів тощо); 

– суто інформаційні МЖФІ (ІО, повідомлення, політичний календар, 

контактна інформація тощо); 

– офіційно-ділові МЖФІ (звертання голови колективних заходів 

різних типів у стенограмах засідань, пленумів тощо); 

– інформаційно-публіцистичні МЖФІ (привітання, замітки стосовно 

проведення акцій різного характеру з переліком обговорюваних тем, 

списками присутніх тощо); 

Також варто згадати переорієнтування, видозміну, зникнення деяких 

публіцистично-інформаційних жанрів, що спричинено демократичними 

суспільними процесами. Наприклад, унаслідок процесу декомунізації, що 

торкнувся й інформаційної та публіцистичної сфери поширення новин, із 

газетного простору майже зникла передова стаття як типовий за темою 

текст. Поступово деградують з об’єктів передачі й поширення інформації 

назви жанрів, їх здебільшого заступає проблематика або тематичні 

наголоси [12, 34, 62, 109]. 

У ХХ сторіччі динамічний розвиток нового жанрового різновиду – 

рекламного, спричинив зміни в сприйнятті інформації взагалі, адже він 

збільшив у десятки разів інформаційне насичення всіх сегментів аудиторії 

(далі – СА), що сприймає безліч різних фактів. Інформація масового 

характеру супроводжує людину як представника ЦА в усіх аспектах 

суспільного й приватного життя: транспорт, відпочинок, дім, магазин 

(супермаркет), громадський транспорт та інші сфери соціального існування. 

Сучасне суспільство супроводжує і переслідує рекламна інформація, що, на 

думку С.А. Мегентесова, має лінгвістичні аспекти психічного впливу на 

свідомість людини і маніпулює соціумом [192]. Дослідники не оминули 

своєю увагою вплив реклами на сприйняття інформаційного тиску, 

спричиненого нею як на окрему особу, так і на сучасні мовну та мовленнєву 

площини. Інформаційна безпека та мовне маніпулювання в рекламному 
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дискурсі як підґрунтя змін у сприйнятті й обробці інформаційних потоків, 

інформаційна та психологічна безпека також стали актуальними питаннями 

наукових досліджень [101, 125, 129, 158, 159, 222]. Чітку спрямованість 

інформаційних рекламних текстів на забезпечення впливу реалізують як на 

рівні мови, тобто лінгвістичними засобами виразності, так і за допомогою 

медійних технологій – прийому розташування на газетній шпальті, 

графічних прийомів (варіювання шрифту, дефісація, збільшення-зменшення 

літер тощо), створення зорових ілюстративних чи фотообразів, що легко 

запам’ятовуються. У передвиборні періоди, особливо популярні останнім 

часом, помітна перевага в газетних масивах текстів політичних різновидів 

реклами – передвиборної агітації, політичної реклами, політичної 

антиреклами, політичної контрреклами, прихованої політичної реклами, 

неякісної політичної реклами, що продукують і водночас формують 

політичну культуру суспільства [80, с. 369-370].  

Дослідження наукової літератури дає змогу стверджувати, що 

стилістичний аналіз сучасних тенденцій синтаксису мови мас-медіа 

підтвердив їх оригінальність, певну фіксацію синтаксичних конструкцій за 

різними жанрами, деяке осучаснення їх структури та значеннєвих базових 

ядер, набуття стилістично виразних рис. Стилістичні відмінності та 

стилістичне взаємопроникнення, що відбуваються в синтаксисі мови 

масової комунікації, засвідчує, що її синтаксичні норми зазнають впливу 

розмовного мовлення, ураховують шаблони особистісної комунікативної 

мовленнєвої поведінки автора, зумовлені жанровою диференціацією 

медійної мови й підкресленою динамікою соціально-життєвих тем. 

 

1.3 Жанр, малі жанрові форми інформації та їх синтаксична 

організація 

У сучасному мовознавстві, а саме у стилістиці, жанрами переважно 

вважають різновиди текстів певного стилю, що диференціюються, по-

перше, метою мовлення, по-друге, сферою спілкування, писемним чи усним 
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варіантами реалізації та іншими ознаками. Із цим твердженням 

погоджуються відомі мовознавці Ю.О. Арешенков [15], Н.Д. Бабич [26], 

А.Д. Бєлова [47], В.Н. Вакуров [62], А. Вежбицька [67], Т.Г. Винокур [71] 

та ін. 

Ураховуючи, що в класичному визначенні жанр (від фр. – рід, вид) – 

це “вид творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується 

певними сюжетними та стилістичними ознаками; спосіб що-небудь робити; 

сукупність прийомів; стиль; манера” все ж таки памʼятаємо, що таке 

словникове тлумачення відбиває загальне розуміння жанру в культурі, 

мистецтві й науці, але не в лінгвістиці. Жанр можна інтерпретувати як факт 

суспільної свідомості, як інструмент наукового пізнання і як вид та форму 

результатів пізнання. Саме поняття пов’язане з певними історико-

культурними епохами і лінгво-літературними напрямами (стилями). 

Лінгвостилістика досліджує жанри як різні конкретні форми 

організації мовного матеріалу функційного стилю, як його текстові 

реалізації моделей і структур, що склались і закріпились у мовних 

ситуаціях. Як для стилю, так і для жанру характерні нормативність 

(типовість, традиція, стійкість) та специфічність (неповторність, 

своєрідність, оригінальність). Однак для функційного стилю неповторність 

якоїсь ознаки в інших стилях є важливішою, аніж нормативність, тому що 

це його автентична особливість. Для жанру важливішою є саме 

нормативність, типовість, вона зберігає його межі, його простір. У жанрі 

більше ознак стандартності й стереотипності, можливо, тому що він 

реальніший, очевидніший.  

Мовні жанри організують наше мовлення майже так само, як його 

організовують синтаксичні форми. Сприймаючи інформаційне 

повідомлення, ІО, наприклад, автоінформатора (далі – АІ), чергового в 

метро чи в аерорпорті як стандартизовані й шаблонні, ми вже з перших слів 

переважно вгадуємо їх мовленнєвий жанр, передбачаємо певний обсяг 

(тобто приблизну довжину мовного цілого), композиційну побудову. Також 
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передбачаємо логічне мовленнєве завершення, тобто від самого початку ми 

як реципієнт володіємо відчуттям мовного цілого, яке потім може 

диференціюватися в процесі мовлення.  

Мовний жанр як вербальне оформлення типової ситуації соціальної 

взаємодії людей, приписуючи мовним особистостям певні норми 

комунікативної взаємодії, залишає й певне поле варіативності – ступінь 

мовної свободи. З одного боку, жанр дозволяє цю свободу, а з іншого – 

мовець або не дотримується норми жанру, або не знає її. Варіативність 

вибору мовних засобів у межах жанру залежить від стратегії і тактики 

мовної поведінки. Вони у фатичних та інформативних жанрах різні [47]. 

За двома базовими комунікативними стратегіями дискурсивної 

поведінки виокремлюються всі інформативні мовні жанри: 

репрезентативною, або представницькою, зображувальною і наративною, 

або аналітичною. 

У роботі визначаємо жанр за ознаками, що стабілізувалися й за своєю 

сукупністю подають його як характеристику зображуваного об’єкта, 

конкретне призначення чи завдання. Жанрові форми інформації та 

рекламних оголошень у сучасному українському інформаційному просторі – 

це системність, структурність, формовизначеність певної структури на 

мікрорівні [47, с. 7-14], що ґрунтується на особливостях свідомості людини, 

здатної до нівелювання одних ознак і акцентування інших. Протягом 

певного етапу дослідження мови масової комунікації відбувалося переважно 

на лексичному матеріалі й лише торкалося деяких проблем синтаксису. До 

цього часу немає глибокого системного дослідження, що дає повний аналіз 

мови інформації з погляду її внутрішньої функціонально-стильової 

диференціації та синтаксичних особливостей. 

Отже, жанрове структурування функційного стилю дає можливість 

виділити типи мовних жанрів, гіпержанри, що об’єднують менші жанри, 

внутрішньожанрові стратегії і тактики. 
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Вираз “мовленнєвий жанр” увійшов у науковий дискурс і став активно 

вживаним як лінгвістичне поняття, що поширюється на сферу тексту взагалі 

й на міжособистісну сферу спілкування, комунікацію, завдяки працям 

М.М. Бахтіна, хоча окремі ідеї лінгвістичної генології висловлені в працях 

Л.Г. Анісімової, Д.Х. Баранника, А.Д. Бєлової, І.К. Білодіда, В.Н. Вакурова, 

Г.О. Винокура, [11, 31, 30, 47, 62, 74, 275] та інших учених. Поняття 

“мовленнєвий жанр” стало одним з найважливіших у когнітивній лінгвістиці 

80-90-х років минулого сторіччя, зорієнтованій у функціонально-

комунікативному руслі.  

Існує безліч підходів до визначення жанру. У роботі схиляємося до 

поглядів на питання жанрової класифікації мови й мовлення, висловлених у 

працях М.М. Бахтіна, який заклав основи сучасного погляду на жанр мови 

як філологічне поняття. 

Учений наголошує на тому, що людська мова в типових ситуаціях 

втілюється в готові форми мовленнєвих жанрів, які “дані нам майже так 

само, як рідна мова” [36, с. 237], й мовленнєвий жанр розуміється ним як 

категорія, що дозволяє пов’язати соціальну реальність з реальністю мовною. 

Він детально зупиняється на величезному різноманітті мовленнєвих жанрів, 

розглядаючи їх наявність як результат розумової діяльності людини взагалі, 

не обмежуючи зовнішню дотичну сферу проблеми лінгвістичним полем: 

“Багатство й різноманітність мовних жанрів неозора, бо невичерпні 

можливості різноманітної людської діяльності й тому, що в кожній сфері 

діяльності виробляється цілий репертуар мовних жанрів, що 

диференціюється й зростає під час розвитку й ускладнення даної 

сфери” [36]. Спираючись на цю гіпотезу, можемо стверджувати, що 

мовленнєві жанри – це “відносно стійкі тематичні композиційні та 

стилістичні типи висловлень” [36, с. 235-238], типові форми індивідуальних 

висловлень, але не самі висловлення. У цьому й полягає сутність жанру за 

М.М. Бахтіним: “Ми говоримо лише конкретними мовленнєвими жанрами, 

не підозрюючи про їхнє існування” і додає: “…номенклатури усних 
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мовленнєвих жанрів… не існує, і навіть доки що не зрозумілий принцип 

такої номенклатури” [36, с. 273].  

У ситуації, коли жанрів мови й мовлення, жанрових форм не існувало 

б, їх би доводилося створювати кожного разу наче вперше в процесі 

мовлення, будувати кожне висловлювання, а отже, ординарне мовне 

спілкування, обмін думками були б унеможливлені. Жанрові форми, у яких 

реалізується усне мовлення, звичайно, істотно відрізняються від форм 

писемної мови за ступенем обов’язкової нормативності для мовця. Вони 

загалом набагато гнучкіші й вільніші від форм мови, адже різноманітність 

мовних жанрів дуже велика.  

Отже, основними ознаками мовних жанрів (і жанрових форм як їх 

структурних складових) М.М. Бахтін вважає: 

– формально-композиційну і смислову цілісність;  

– стильове оформлення;  

– фіксованість у свідомості носіїв мови;  

– певний об’єм; 

– відповідність типовим темам міжособистісного спілкування [37]. 

Щодо жанрової різноманітності мовлення людей він зазначає, що 

найсуттєвіші відмінності спостерігаються між первинними (простими) і 

вторинними (складними) мовленнєвими жанрами, причому ця відмінність 

має не функціональну природу [36, с. 252; 271-272]. 

Жанрові форми, як і жанри, відповідають типовим ситуаціям 

мовленнєвого спілкування, типовим темам, і це, в першу чергу, стосується 

малих жанрових форм – оголошення та повідомлення у всіх видах 

транспорту, оскільки вони найбільш стандартизовані серед МЖФІ. 

Інформаційний стиль мови об’єднує комунікантів із різних цільових 

аудиторій у процесі беспосереднього вільного спілкування (інтерв’ю, 

репортаж з місця події) чи в процесі запланованого спілкування в ситуації, 

коли реціпієнт змушений отримувати стандартизовану інформацію 

(оголошення в різних видах транспорту, на вокзалах, в аеропортах). Залежно 
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від ситуації спілкування зазначені одиниці мають статус обов’язковості для 

носіїв мови [37, с. 272]. До цієї категорії жанрів ми відносимо також МЖФІ 

як об’єкт нашого дослідження, що функціонують в інформаційному стилі 

мови. 

У сучасній лінгвостилістиці виділяють два типи мовних жанрів: 

первинні (прості) і вторинні (складні) мовні жанри. Первинними мовними 

жанрами є репліки діалогу, розповіді, розмови, монологу. Ці жанри мінливі 

й гнучкі. Навчитися добре говорити означає оволодіти жанрами мовлення: 

навчитися звертатися, ставити запитання, відповідати, пояснювати, 

спростовувати, стверджувати, уміти висловити емоції. На цій суспільній 

основі в мові виробилися певні жанрові формули. Такі мовні жанри можна 

назвати технологічною формою мовної практики.  

У мовознавстві сьогодні превалює думка, що мовленнєві жанри (МЖ) 

й жанрові форми мають велике значення, оскільки відповідають типовим 

ситуаціям мовленнєвого спілкування. Ґрунтуючись на дискусивності самого 

поняття мовленнєвого жанру, О.О. Селіванова вважає, що під таким кутом 

зору мовленнєві жанри є інваріантними зразками класів комунікативних 

ситуацій, що характеризуються специфікою своїх складників, зокрема, 

стандартними ознаками комунікативних статусів, інтенцій і стратегічних 

програм комунікантів; тематичним змістом, композиційною структурою, 

відбором фонетичних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних 

засобів й інтенційно-прагматичними особливостями текстеми, 

особливостями комунікативної взаємодії, каналу передачі інформації, 

комунікативного середовища, специфікою діалогічності з інтеріоризованим 

буттям і семіотичним універсумом культури тощо [246, c 619-620]. 

Вважаєм, що в разі ігнорування МЖ як відносно стійких і 

нормативних форм висловлювання це неминуче б привело мовознавчу 

науку до змішання висловлювання з реченням, призвело б до 

парадоксального лінгвістичного явища – неможливості виокремити, 

диференціювати й класифікувати мовні й мовленнєві конструкції. 
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Оскільки жанрові форми існують у мові у двох видах – усному та 

писемному, звертаємо увагу на те, що в сучасній лінгвістиці однією з 

перших аналізованих проблем було дослідження синтаксичних ознак усного 

спонтанного мовлення – ступеню подільності тексту на речення. Це 

зазвичай співвідноситься, з одного боку, з типом монологу, а з іншого боку, 

з рівнем мовної культури комуніканта. Рівень культури комуніканта 

визначає обрання ним тієї чи іншої комунікативної стратегії й тактики. На 

сьогодні існує значна кількість тлумачень поняття “комунікативна 

стратегія”: Т.А. Ван Дейка, О.С. Іссерс, І.Н. Борисової, О.В. Горіна, який 

вважає, що комунікативна стратегія є способом досягнення глобального 

комунікативного наміру, тобто мовленнєвим механізмом внесення змін у 

свідомість адресата, корекції його моделі світу. Комунікативну стратегію 

розглядаємо як комунікативний план, основне завдання, що передбачає 

застосування комунікантом запланованих мовленнєвих актів (тактик), за 

допомогою яких реалізується вплив адресанта на адресата заради 

досягнення комунікативної мети.  

У роботі аналізуються МЖФІ, що функціонують в усному й 

писемному мовленні. Мовленнєва воля мовця здійснюється насамперед у 

виборі конкретного мовного жанру, наприклад у професійній діяльності 

чергового залізничного вокзалу. Цей вибір визначається специфікою сфери 

мовного спілкування, предметно-змістовими (тематичними) міркуваннями, 

конкретною ситуацією мовного спілкування, персональним складом його 

учасників та под. Оскільки комуніканти висловлюються й говорять тільки 

певними МЖ, усім висловлюванням властиві певні й відносно стійкі типові 

форми побудови цілого, і в стандартних та офіційно-шаблонних ситуаціях 

мовлення комуніканти не виходять за межі, зумовлені мовленнєвою 

стилістичною ситуацією. 

Для дослідження питання малих жанрових форм (їх існування, 

функціювання, специфіки) варто спочатку детальніше розглянути поняття 

жанрової форми, що є невіддільними від поняття комунікативної стратегії. 



49 

Спираючись на думку, що превалює в сучасному мовознавстві, 

уважаємо, що такі побудови, як ІО різних типів є видом МЖФІ, у якому 

подається інформація, адресована конкретному сегменту ЦА.  

У сучасному інформаційному просторі переважає таке визначення 

цільової аудиторії – це “…група людей, на яких розраховано певний товар, 

продукт, інформацію, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може 

визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням 

поточної ситуації” [Wiki-a-ЦА]. 

Кожна окрема сукупність людей, що має спільні інтереси, мету, 

потреби (ситуативні чи пролонговані), обирається інформатором будь-якого 

рівня як об’єкт впливу з метою поширення інформації певного типу 

(стосовно часу, товарів, послуг, правил безпеки тощо), і є цільовою 

аудиторією. Відповідно інформаційні повідомлення / оголошення, правила 

та ін. створюються інформатором з розрахунком на цю аудиторію або ж 

доводяться до окремих суб’єктів чи колективно в специфічний, потрібний 

саме цьому СА спосіб. ЦА може бути диференційована за статтю, віком, 

пунктом призначення, військовим званням тощо. Часто враховують широту 

охоплення – процент людей, які належать до ЦА, частоту повторення – 

індекс, що демонструє число ознайомлень з інформацією за певний 

проміжок часу й спецзаходи, до яких вдаються, щоб донести до сегменту 

ЦА конкретне повідомлення тощо. 

Найближчим до синтаксичної моделі малої жанрової форми є поняття 

мінімальної синтаксичної структури, запроваджене мовознавцем 

Л.П. Копєйцевою. Вона стверджує, що мінімальні синтаксичні структури 

“…слугують засобом виразності художнього, публіцистичного та 

розмовного мовлення, забезпечуючи широкі можливості для виявлення 

суб’єктивно-оцінної семантики й індивідуального стилю”, і додає, 

торкаючись їх експресивності, що хоча в результаті “актуалізації 

експресивних засобів синтаксису мовлення набуває емоційності, проте 

мінімальні конструкції мають неоднакові можливості для створення мовної 
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емоційної експресії” [150]. Це твердження є об’єктивним і для МЖФІ, що 

функціонують у сучасній українській мові. Можемо погодитись із думкою 

дослідниці та вважаємо її продуктивною для аналізу специфіки синтаксису 

аналізованих у роботі тематичних груп МЖФІ. Також Л.П. Копєйцева 

зазначає, що й емотивній, і волюнтативній, і експресивно-стилістичній 

функції СУЛМ підпорядковуються мінімальні фразеологізовані та 

напівфразеологізовані структури [150]. З-поміж груп МЖФІ, що 

функціонують у різних видах транспорту, є велика кількість спільних 

фразеологізованих побудов: Обережно, двері зачиняються!; Шановні 

пасажири, поступайтесь місцем вагітним жінкам, особам похилого віку, 

інвалідам; Не залишайте поза увагою підозрілі предмети у салоні; Доброго 

ранку/дня/вечора шановні пасажири!; Не залишайте дітей без нагляду!; Вас 

вітає служба екстрених повідомлень! [Odz-pas-dep; Пас-22700]. 

Мовознавець зауважує: “Надзвичайно виразними є конструкції на означення 

фізичних дій і явищ та їх характеристики, зовнішнього виявлення 

психологічного стану, для змалювання сенсорної діяльності, зорових і 

слухових сприймань” [150]. Погоджуємось, що в сучасній українській мові 

реалізація таких одиниць ґрунтується на вживанні динамічних “мінімальних 

дієслівних конструкцій”: означено-особових, неозначено-особових та ін. 

[148]. Наприклад, емотивно-волюнтативна експресія МЖФІ-оголошень у 

метро зумовлює беззастережне виконання реціпієнтом прихованої команди.  

Розглядаючи номінативні МЖФІ, будемо спиратись на думку 

мовознавця, що мінімальні іменні конструкції передають напругу думки…, 

вольове й емоційне ставлення до предмета мислення, а також виконують 

характерологічну, …символічну функції [150]. Л.П. Копєйцева подає таке 

визначення мінімальних синтаксичних конструкцій: “Критичний аналіз 

існуючих підходів до з’ясування обсягу та статусу розгляданих 

синтаксичних конструкцій і вивчення їхньої граматичної природи дає 

підстави сформулювати таке визначення: синтаксичні міні-структури – це 
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мінімально достатнє сполучення взаємозумовлених синтаксичних форм, які 

утворюють комунікативну одиницю з типовим значенням” [149]. 

Отже, під МЖФІ у роботі розуміємо граматично близькі до 

синтаксичних міні-структур побудови, виокремлені в інформаційному (і 

кілька груп – у публіцистичному) стилі, що мають власну синтаксичну 

специфіку і характеризуються самодостатністю, смисловою завершеністю, 

експлікованою модальністю, експресивністю, лінгво-соціальним чинником, 

лаконічністю викладу інформації, спрямованістю на цільову аудиторію, 

функціюванням переважно в інформативних (інформаційному та 

публіцистичному) стилях сучасної української мови. 

Доцільність дослідження таких синтаксичних одиниць, як МЖФІ 

зумовлена потребою побудови нової синтаксичної теорії, яка не 

обмежується аналізом синтаксичних особливостей речень як частини тексту, 

а бере до уваги автономне існування конструкцій, синтаксис яких залежить 

від інтонації суб’єктів мовлення, наприклад, ведучих концертів; виявленням 

особливостей формування і функціювання синтаксичних побудов 

уснорозмовного мовлення; необхідністю досліджувати процеси розвитку 

мови, що притаманні самій синтаксичній будові української мови і 

починаються в простому реченні, поступово поширюючи свій вплив на 

складне. 

Малі синтаксичні форми в сучасній мовознавчій науці набули нового 

осмислення, й терміни на їх виокремлення серед подібних синтаксичних 

утворень мають дефініційні відмінності в працях І.Р. Вихованця, 

Д.Х. Баранника, А.П. Загнітка, Г.О. Золотової, Н.Ю. Шведової та ін. При 

позиціюванні синтаксичної конструкції як малої/мінімальної варто 

враховувати формально-синтаксичні, комунікативні, мовні й мовленнєві 

чинники. 

У роботі проаналізовано такі види МЖФІ: військові команди і накази; 

вокативні конструкції; розгорнуті заголовки періодичних видань; лід-абзаци 
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як МЖФІ; номінативні синтаксичні конструкції; оголошення й 

повідомлення в транспортних засобах. 

Також розглянуто деякі особливості SMS-оголошень / повідомлень 

операторів стільникової мережі різних типів, оголошення ведучих масових 

публічних заходів, оголошення й повідомлення голови засідання / зборів як 

малі жанрові форми інформативного призначення, що останнім часом 

отримали особливе стилістичне забарвлення, мають певні оригінальні 

синтаксичні ознаки за специфікою оформлення матеріалів і належать до 

інформаційного стилю мови. З-поміж синтаксичних конструкцій, що 

належать до цього стилю й базуються на усному та писемному 

монологічному мовленні, у роботі, враховуючи їх специфіку, виокремлюємо 

їх як малі жанрові форми інформації [32, с. 98]. 

Однією з груп МЖФІ, аналізованих у роботі, є інформаційні 

оголошення різних видів. Уважаємо виправданим більш детально 

розглянути цей жанр як одиницю інформаційного мовлення, довідково-

інформаційний документ, у якому подається конкретна інформація, 

адресована широкій ЦА. За змістом оголошення може бути кількох видів: 

оголошення стосовно конкретної події, щодо надання послуг чи потреби в 

послугах, рекламні оголошення презентаційного характеру тощо. 

Деякі дослідники, розглядаючи специфіку оголошень, спираються на 

класичне визначення оголошень: “Оголошення – це короткі текстові 

повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно 

оголошення містять інформацію … рекламного характеру. Також 

оголошення бувають не комерційні (лише інформаційного характеру). 

Метою таких оголошень є повідомлення стосовно якоїсь події, що може 

бути важливою для певної частини соціуму. Будь-яке оголошення 

складається з короткого повідомлення (пропозиція, інша інформація) та 

контактної інформації, залежно від типу оголошення” [Wiki-a-Оглш]. 

Отже, якщо в більшості оголошень про щось повідомляється, маємо 

визнати, що в повідомленнях про щось оголошується.  
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Дуже часто оголошення цього виду наближаються до реклами за 

стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, 

оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, 

неповні речення тощо [123]. 

ІО також можуть бути суто інформативними та подаватися на 

сторінках газет, журналів та окремих афішах, через гучномовець та екрани 

телевізора/монітора. За змістом оголошення поділяються на два види:  

1) оголошення стосовно будь-якої події;  

2) оголошення щодо потреби в інформаційних чи інших 

послугах [Wiki-a-Оглш].  

Хоча кожен конкретний тип тексту оголошення завжди поєднує різні 

форми оголошень, у його основі зазвичай лежить відносно стандартна 

текстова структура, вперше виявлена німецькою дослідницею Брігіт Штольт 

під час аналізу оголошень про знайомство [323; с. 28]. Вона також 

встановила, що оголошення повинно мати обов’язкове ядро, необхідне для 

того, щоб відбулась комунікація, й структурні елементи [323].  

Адресат оголошень і повідомлень-МЖФІ у транспортних засобах, 

періодиці, масових заходах – цільова аудиторія, яка має потребу в отриманні 

точної інформації, що міститься в поданих оголошеннях.  

У роботі для визначення жанрових особливостей оголошення як 

одного з мовленнєвих жанрів ґрунтуємось на аналітичній моделі 

класифікації жанрів Т.В. Шмельової для визначення системи мовленнєвих 

жанрів. Дослідниця називає такі ознаки мовленнєвого жанру: 

– комунікативна мета: жанр оголошень має реалізувати інформативно-

директивну функцію. Поняття “інформаційне оголошення” передбачає, що 

це жанр, який повідомляє якусь інформацію певному СА, тобто він є 

інформативним. Домінуючою комунікативною рисою оголошень у 

транспорті, під час масових заходів тощо є, на наш погляд, мета переконати 

адресата / реципієнта в необхідності відповідної реакції; 
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– образ автора: адресант в оголошеннях зазначеного типу чітко 

визначений, у той час як адресат – широка ЦА. Варто зазначити, що 

адресант (як конкретна особа, що ідентифікує себе) оголошення як образ 

автора відсутній; 

– образ адресата: в аналізованому жанрі разом з комунікативною 

діяльністю автора передбачаєтьсяя й комунікативна реакція об’єкта, на який 

спрямовано інформативний тиск, тобто мовлення будується як аудиторно-

цілеспрямоване. Оскільки контакт через автоінформатор, ЗМІ є 

опосередкованим, то обов’язковим учасником комунікації є абстрактний 

адресат, тобто особа, до якої звертається автор, присутня в ситуації лише 

“потенційно”; 

– образ минулого: цей образ є неактивним у аналізованих одиницях (у 

переважній більшості проаналізованих МЖФІ він відсутній); 

– образ майбутнього: у комунікативному сенсі оголошення передбачає 

реакцію уявної аудиторії. Будь-яке розглянуте ІО передбачає майбутню 

реакцію, незважаючи на те, що між особою-інформатором і його адресатом 

немає наявної комунікативної ситуації, вона обов’язково передбачається; 

– подійний зміст: подійний зміст – чітко передбачуваний в 

аналізованому жанрі, оскільки за семантичним наповненням він є 

площиною перетину образу адресата й образу майбутнього; 

Зазвичай композиційна структура такого типу інформаційного 

оголошення утворена п’ятьма базовими частинами, що виконують різні 

функції. 

Першим компонентом є заголовок, який дозволяє виділити 

оголошення на газетній шпальті або в електронних ЗМІ . Первинна функція 

заголовка – попереднє інформування. 

Оголошення переважно починаються із заохочувальної частини. 

Заклик здійснює вплив на адресата за допомогою апеляції до нього у формі 

спонукання до певної дії: 
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– зачин – це перша фраза оголошення. Функція зачину полягає в тому, 

аби викликати інтерес, привернути увагу адресата; 

– інформаційний блок є основною інформативною частиною ІО разом 

з висновком; 

– ілокутивне (мовне) втілення. Ілокутивне втілення є важливою 

ознакою мовленнєвого жанру оголошень, оскільки певна структура речень 

має подібність із публіцистичними та інформаційними текстовими 

матеріалами, безумовно, характерними для жанру оголошення, адже вони є 

складовими частинами такого параметра, як стиль. Тому в МЖФІ-

оголошеннях і повідомленнях застосовуються різноманітні способи мовного 

маніпулювання, наприклад нейро-лінгвістичне програмування (НЛП). Це 

робиться також з метою створення образу / ролі адресанта й адресата, як в 

оголошеннях у транспортних засобах різних типів, виражених 

спонукальними побудовами за схемами адресант-домінант – адресат-

рецесив: “Не зупиняйтесь на переході, щоб уникнути небезпечної ситуації! 

Продовжуйте рух!; Будьте обережні на початку та під час припинення 

руху на ескалаторі! Не перестрибуйте через сходинки! Не біжіть!; 

Пасажири, будьте уважні! Тримайтеся за поручні!” [ГТ-Х]. 

У текстах оголошень у транспорті наявні стійкі мовні сполуки, що 

позначають певні обов’язкові дії реципієнтів-пасажирів, які є відповіддю на 

спонукальність інтонації (використання інтонаційних засобів): “Пасажири, 

будьте обережні, двері відчиняються! Не розпочинайте рух до повного 

розкриття дверей поїзду!; Обережно, двері зачиняються!; Обережно! Не 

підходьте до краю платформи під час прибуття поїзда!; Запрошуємо на 

посадку!; Прискорте посадку! Не стійте у дверях! [Метро-Х]”. 

По-друге, апелювання до прецедентних ситуацій, що вимагають 

негайних дій, переважно реалізовані за допомогою конструкцій з окличною 

модальністю: “Якщо побачите залишені речі, робіть те, що вимагають 

стандартні правила безпеки у межах заходів боротьби з тероризмом – 

сповістіть працівників служби безпеки! [ЗП 15-02-14]; У жодному разі 
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ніколи не чіпайте залишені предмети! Служба безпеки попереджає про 

небезпечність таких дій! За відсутності працівника служби безпеки, 

сповістіть про ситуацію, що склалася будь-кого з працівників 

метрополітену!” [ЗП 09-04-14]. 

Більшість наведених і подібних до них речень мають окличну 

інтонацію. У сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що коли “розповідь, 

запитання чи спонукання виражається інтенсивно, з окресленою 

почуттєвістю, то речення з такою якістю набуває окличної модальності, 

окличного стилістично-емоційного спрямування, стає окличним – 

розповідно-окличним, питально-окличним або спонукально-

окличним” [108]. 

П.С. Дудик, характеризуючи окличні речення, зазначає: “Окличні 

речення виділяють за властивою реченням функціонально-стилістичною 

забарвленістю, яка реалізується за допомогою окличної інтонації. Вона є 

основним засобом оформлення цих речень. Оклична інтонація 

характеризується високим тоном, більшою силовою напругою голосу та 

іншими ознаками” [108]. Отже, можемо вважати, що окличної модальності 

може набувати будь-який тип зазначених побудов-МЖФІ за метою 

висловлювання, якщо вони вимовяються емоційно, з очевидною 

об’єктивною експресією, і таким способом виражають сильне почуття: 

пересторогу, гнів, категоричну заборону тощо.  

Крім того, у текстах оголошень і повідомлень знаходимо обмежений 

спектр стилістичних фігур: лексико-синтаксичні повтори, риторичні 

питання тощо), котрі застосовуються в оголошеннях і повідомленнях для 

характеристики адресата, а також засоби експресивного синтаксису. Основу 

цих одиниць у переважній більшості прикладів становить просте речення. 

У подібних конструкціях-МЖФІ в усіх видах транспорту 

використовуються переважно означено-особові та називні спонукальні й 

прості двоскладні інформативні речення з окличною модальністю: Не 

спирайтеся на двері під час руху поїзда!; Уважно рухайтесь краєм 
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платформи! Не перетинайте контрольну лінію до повної зупинки поїзда!; 

Станція “Парк культури!; Перехід на станцію “Університет”; Прибуває 

поїзд Зеленої лінії!” [ЗП 15-02-14]. 

Отже, жанр оголошень АІ у транспортних засобах є досить складним, 

багатоаспектним і вимагає подальшого дослідження в аспекті 

міжособистісної взаємодії автора і адресата з використанням тактико-

стратегічного потенціалу мовної комунікації. 

Дослідниця Н.Д. Арутюнова запропонувала п’ятичленну типологію 

мовних жанрів у такій послідовності: інформативний діалог (Д-1); 

прескриптивний діалог (Д-2); обмін думками для прийняття істини, 

дискусія, суперечка (Д-З); діалог з метою встановлення міжособистісних 

стосунків (Д-4); святково-мовні жанри (Д-5). У цій типології жанри 

четвертої і п’ятої позицій Д-4 і Д-5 дуже близькі, їх об’єднує ідея 

встановлення контакту між мовцями і близьких особистих стосунків [22]. Д-

1, Д-4 і Д-5 є складовими частинами кількох типів аналізованих у роботі 

МЖФІ (військові накази та команди, лід-абзаци та ін.). 

За “комунікативною метою” (можна назвати її ілокутивно-

перформативною) Т.В. Шмельова [303] виділяє чотири класи мовних 

жанрів: інформативні (оголошення, повідомлення тощо), імперативні 

(накази, прохання, пропозиції, поради тощо), етикетні, або перформативні, 

що формують події соціального життя (привітання, поздоровлення тощо), та 

оцінні (акти, висновки тощо).  

Лінгвіст Т.Г. Винокур запропонувала як основу для класифікації 

жанрів ідею двох “…полярних комунікативних замислів – фатики та 

інформатики”[74]. Варто підкреслити, що у поданій класифікації жанри 

фатичного мовлення зосереджуються на шкалі міжособистісних стосунків . 

У сучасній лінгвістиці наявні відмінності як у наукових концепціях 

відомих мовознавців, що є загальнотеоретичними, так і в напрямах аналізу 

специфіки малих форм інформації.  
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Дискусійним у сучасному мовознавстві є питання стандарту схеми 

побудови речення. На класичну, ординарно-академічну організацію речення 

та на нові аспекти сучасного погляду на синтаксичні міні-структури як 

предикативних одиниць звертали й звертають увагу у своїх роботах відомі 

лінгвісти, серед яких І.К. Білодід, І.Р. Вихованець, В.І. Грицина, 

Н.В. Гуйванюк, А.П. Загнітко, М.С. Ковальчук, Л.П. Копєйцева, 

А.П. Медушевський, К.Ф. Шульжук та ін. [7, 6, 48, 48, 75, 76, 98, 121, 122, 

140, 147, 149, 148, 307, 306]. Складність її полягає в тому, що синтаксичний 

рівень виступає завершальною ланкою мовної структури, він формується 

внаслідок діалектичної взаємодії, тісного переплетення лексичної й 

морфологічної семантики з семантикою синтаксичного зв’язку в межах 

словосполучення і речення. У синтаксичному членуванні мови виявляється 

активний зв’язок між формально-граматичними категоріями й 

відображеним у їхній структурі позамовним змістом. Усе це зумовлює 

різноаспектний підхід до вивчення синтаксичних явищ [96, с. 3]. 

Існують певні особливості відмежування малих жанрових форм 

інформації (МЖФІ) сучасної української мови від інших малоформатних 

синтаксичних утворень. Також під час диференціювання різних видів 

МЖФІ варто враховувати їх синтаксичну специфіку, особливості їх 

зовнішньої та внутрішньої синтаксичної структури [29, с. 5-9]. Незважаючи 

на стабільний лінгвістичний інтерес до зовнішньої синтаксичної структури 

малих жанрових форм інформації, в сучасній українській мові між інших 

малодосліджених напрямків залишається питання їх синтаксичної 

модальності. 

Для дослідження актуальною буде думка, що велика група жанрових 

форм особливого призначення, що набули конкретної стильової 

визначеності й мають певні синтаксичні особливості (визначену кількість 

стабільних синтаксичних конструкцій тощо), є часто вживаною в сучасній 

усній мовній практиці й за жанром оформлених матеріалів належить до 

малоформатних конструкцій інформаційного стилю мови [31, с. 7]. 
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Вони вказують на деякі структурні особливості усного монологічного 

мовлення, зокрема на вживання вставлених, саме вставлених, а не вставних 

речень. На думку лінгвістів, у промовця з’являється потреба зробити 

додаткове зауваження у процесі виголошення фрази [2; 4, с. 170].  

Звертаючись до особливостей інформаційного стилю, найчастіше 

вказує на те, що в монологічних формах інформаційного мовлення особлива 

роль належить засобам, що передають значення першої особи [32, с. 98]. 

Д.Х. Баранник доходить висновку, що це пов’язано, насамперед, із 

прагненням мовця виділити, підкреслити ситуативну актуалізованість 

мовлення. Торкаючись питання безпосередньості процесу словесної 

передачі думки в усному монологічному мовленні, лінгвіст зазначає: у 

писемній мові обов’язково присутній момент “вибірності” форми 

висловлення, а в розмовній мові цього моменту немає [32, с. 9]. Вважаємо, 

що присутня й обов’язковість моменту “вибірності”. 

Спираючись на класифікацію відомого мовознавця А.П. Загнітка, 

вичленовуємо малі жанрові форми інформації з-поміж інших 

малоформатних синтаксичних утворень за такими лінгвістичними рівнями 

комунікації: 

– модальністю: спонукальною, питальною, презентативно-піднесеною 

тощо; 

– ситуативно обумовленим усним та писемним монологом різних 

типів; 

– вокативними утвореннями різних ступенів складності; 

– стилістичними фігурами інформаційного/медійного синтаксису; 

– видами членування малоформатних синтаксичних утворень. 

З-поміж синтаксичних конструкцій, що належать до цього стилю і до 

зазначених жанрових форм, які реалізуються і функціонують в усному 

монологічному мовленні, МЖФІ мають широкий вжиток.  

Л.П. Копєйцева наголошує, що мінімальні структури за своїм виявом 

можуть бути однокомпонентними та двокомпонентними, і зазначає, що 
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мінімальні структури об’єднані в три блоки: перший блок, двокомпонентний 

номінативний; другий блок, двокомпонентний інфінітивний; третій блок, 

однокомпонентний [150, с. 117]. Мовознавець також підкреслює, що, 

оскільки основними ознаками мінімальних конструкцій є структурні 

параметри певної будови, граматична достатність, смислова завершеність, є 

виправданим визначити їх як мінімально-достатнє сполучення 

взаємозумовлених синтаксичних конституентів (первісні конституенти й 

дають ті первісні єдності, що й роблять можливими конституювання 

предмета в цьому випадку – предмета синтаксичної належності), що 

утворюють комунікативну одиницю з певним типовим значенням [150]. 

Отже, можемо зазначити, що МЖФІ сучасної української мови, 

вирізняючись синтаксичними зв’язками й чітко окресленими компонентами 

формального типу за формально-синтаксичними рисами, є об’єктивними 

синтаксичними утвореннями – малоформатними моделями, конструкціями 

особливого типу. 

Синтаксична модальність малих жанрових форм інформації в сучасній 

українській мові (на прикладі аналізованих структур) як компонент їх 

зовнішньо-синтаксичної сфери структури речення має особливості, а саме – 

залежить від суб’єктивного ставлення мовця до висловлюваної інформації. 

Сучасні лінгвісти зазначають, що модальність можна визначити як прояв 

суб’єктивно-об’єктивних відношень відображеного в реченні явища до 

дійсності [53, с. 61-62]. 

Аналізовані в роботі побудови-МЖФІ в сучасній українській мові 

належать як до усного, так і до писемного монологічного мовлення і, 

виходячи із загальноприйнятої в лінгвістиці теорії триаспектності 

повідомлення, що відповідає трьом аспектам мислення, а саме: констатація 

факту, вираження вольових реакцій, висловлення його емоційного 

ставлення до висловленого, можна зробити висновок, що в деяких випадках 

відбувається підсилення модальних значень за рахунок констатації через 
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“суб’єктивне ставлення мовця до вимовленої думки, з погляду реальності, 

ірреальності чи обєктивної реальності явищ у мовній ситуації” [9, с. 99-103]. 
 

1.4 Методи, прийоми і методики дослідження синтаксису малих 

жанрових форм інформації 

З розвитком жанрів і жанрових форм інформаційного мовного 

середовища виникає й методологія їх дослідження. О.О. Селіванова 

зауважує: “Отже, метод (від гр. methodos – шлях дослідження) 

кваліфікується в широкому розумінні як спосіб організації пізнавальної й 

дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки; або у більш звуженому значенні як 

система процедур вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки 

отриманих результатів”. Поняття методика розглядається дослідницею як 

конкретне застосування загальноприйнятого методу відповідно до мети й 

завдань дослідження [246, с. 48-49]. 

У роботі послуговуємося типовими для сучасного дослідження 

зазначених побудов методами, зокрема описовим, структурним, 

функціональним і методом кількісних підрахунків. 

Описовий метод, за твердженням О.О. Селіванової, є 

міжпарадигмальним і таким, що виокремлюється не всіма лінгвістами, 

оскільки опис і характеристика мовних явищ застосовується також і в інших 

методах. Вона вважає, що описовий метод, як і структурний, є 

альтернативним порівняльно-історичному як метод синхронного аналізу, 

однак за процедурами опису його можна віднести до різних методів залежно 

від класифікаційного параметра [246, с. 63]. Дослідниця зазначає: 

“Описовий метод застосовує прийоми внутрішньої й зовнішньої 

інтерпретації. Внутрішня інтерпретація передбачає класифікацію 

досліджуваних одиниць за певною матрицею параметрів …; 

парадигматичну методику, що розглядає парадигматичні зв’язки одиниці, 

зокрема, її опозиції; синтагматичну методику, яка вивчає сполучуваність 



62 

одиниці і т. ін. Зовнішня інтерпретація демонструє зв’язки мовної одиниці з 

позначеною нею реалією, категоріями свідомості, мислення, психічними 

функціями, вищою нервовою діяльністю людини, сферою й ареалом 

уживання, ситуацією позначення тощо” [246, с. 63]. 

За визначенням М.П. Кочергана, описовий метод належить до 

основних методів дослідження мови, як і порівняльно-історичний, 

зіставний, структурний. Учений уважає, що мета описового методу – дати 

точний і повний опис мовних одиниць і суть методу полягає в інвентаризації 

та систематизації мовних одиниць. Він зазначає: “Цей метод має велике 

практичне значення, оскільки пов’язує лінгвістику з суспільними 

потребами. На його основі створено такі необхідні описові граматики різних 

мов і тлумачні, орфографічні, орфоепічні та інші нормативні 

словники” [156, c. 12]. Описовий метод було використано для 

систематизації та опису зібраного матеріалу – побудов-МЖФІ. 

Функціональний метод у роботі використано для виявлення, 

систематизації та простеження процесу функціювання різних груп МЖФІ в 

різних контекстах і для виявлення мовних засобів впливу на цільову 

аудиторію. О.О. Селіванова зазначає: “Функціональний метод, розроблений 

у межах прагматичної парадигми, передбачає дослідження мови в дії, у 

процесі функціювання з огляду на цілеспрямовану природу мовних одиниць 

і явищ. Цей метод, на думку дослідниці, застосовує методики 

контекстуально-інтерпретаційного аналізу, аналізу дискурсу, діалогічної 

інтерпретації тексту тощо [246, с. 59]. Методика аналізу дискурсу дає 

можливість визначити взаємозв’язок між мовою та мовленням як 

площинами реалізації МЖФІ [69, 277]. 

У роботі використано також метод кількісних підрахунків для 

встановлення закономірностей кількісної частотності вживання зазначених 

синтаксичних одиниць. Під час простеження специфіки синтаксису малих 

жанрових форм сучасної української мови для детальної лінгвістичної 

картини потрібно встановити об’єктивні кількісні характеристики їхнього 
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вживання в інформаційному просторі мови. Л.І. Мацько зауважує, що 

кількісний метод дає можливість побачити за кількісними ознаками якісні, 

розкрити одну з рис діалектики в мовних явищах – перехід кількісних 

показників у нову якість [189, с. 18]. За допомогою методу кількісних 

підрахунків було встановлено найпродуктивніші моделі МЖФІ різних типів. 

Саме методи кількісного аналізу використовують для наочності та чіткого 

визначення основних результатів дослідження певного мовного явища [169]. 

Зокрема було підраховано, що найбільшу частину аналізованих у 

роботі конструкцій становлять такі малі жанрові форми інформації, як Л-А, 

РЗ та інформаційні оголошення операторів мобільного зв’язку. Отже, 

використання методу кількісних підрахунків слугує узагальненню 

результатів дослідження та застосовується в роботі з метою фіксувавання 

частотності вживання в сучасній українській мові диференційованих груп 

МЖФІ. 

Описуючи структурний метод М.П. Кочерган стверджує: “Він 

застосовується при дослідженні структури мови, а його метою є пізнання 

мови як цілісної функціональної структури, елементи якої співвіднесені й 

пов’язані строгою системою відношень і зв’язків” [156, c. 13]. У роботі 

використовуємо зазначений метод для аналізу системи відношень стиль – 

жанр – жанрова форма. Також мовознавець зауважує, що структурний 

метод реалізується в чотирьох методиках лінгвістичного дослідження – 

дистрибутивній, безпосередніх складників, трансформаційній і 

компонентного аналізу [156, c. 13]. 

Методика дистрибутивного аналізу базується на думці, що різні мовні 

елементи мають різне оточення (дистрибуцію). Оскільки оточення кожного 

елемента є своєрідним, специфічним, оригінальним, то на його основі є 

можливість проаналізувати досліджуваний мовний елемент [156]. Аналіз 

мовленнєвого, стилістичного оточення МЖФІ сучасної української мови в 

дисертації було використано для детальнішого дослідження синтаксису цих 

одиниць. Дистрибутивна методика вживається в аналізі МЖФІ, що 
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функціонують паралельно кількома мовами (оголошення та повідомлення в 

аеропортах й метро). 

Обрані методи 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. 

 

Висновки до розділу 1 
 

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 в концентрації інформації в процесі комунікації з ЦА, а 

публіцистичний як такий, що має мовленнєво об’єктивізуватися як роздум. 

З-поміж 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 
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визначеність, лінгвосоціальний чинник, лаконічність викладу, 

спрямованість на ЦА, функціювання переважно в інформаційному стилі 

сучасної української мови. 

Використання в дослідженні описового, функційного, структурного 

методів і методу кількісних підрахунків та застосування прийомів 

лінгвістичного спостереження, класифікації, систематизації зумовлене 

метою і завданнями дисертації. 

Констатовано, що 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.  
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РОЗДІЛ 2 
СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛИХ ЖАНРОВИХ ФОРМ 

ІНФОРМАЦІЇ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 
 

2.1 Реалізація малих жанрових форм інформації різної модальності у 
форматі усного мовлення 
 

Результати аналізу в роботі МЖФІ дають підстави вважати, що вони 

належать до сфери комунікативного синтаксису. О.О. Селіванова 

стверджує: “Комунікативний синтаксис спрямований на динамічний бік 

мовленнєвих одиниць – висловлень, на особливості їхнього актуального 

членування в конкретних комунікативних ситуаціях, на встановлення 

мовленнєвих варіантів речень, комунікативної парадигматики, 

особливостей модальності й перформативності, ролі порядку слів й 

інтонації у формуванні змісту висловлень тощо” [246, c. 455]. Вона 

зазначає, що комунікативний синтаксис оперує поняттями диктумної 

інформації та модально-комунікативної, що проектується на роль 

суб’єктивно-прагматичних чинників, пов’язаних з особою мовця. 

Малі жанрові форми в сучасній українській мові належать і до 

писемного, і до усного типів мовлення. Аналізовані в роботі типи МЖФІ 

переважно реалізуються у форматі усного мовлення, специфіка якого 

полягає в потенціюванні комунікативно-прагматичних функцій, здатності 

впливати на поведінку чи свідомість реципієнтів – слухачів, пасажирів та 

будь-якої мотивованої групи людей. 

Усне монологічне мовлення, за визначенням Д.Х. Баранника, 

характеризується мовно-структурними ознаками, що притаманні йому як 

окремій ситуативній і композиційній формі мовлення (на відміну від 

писемної мови, з одного боку, та діалогу – з іншого), і тим, що усне 

монологічне мовлення є категорією функціонально досить 

диференційованою, і кожен з елементів цієї диференційованої системи 
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(функційний стиль) характеризується своїми індивідуальними 

особливостями. 

Групи МЖФІ, що належать до усного монологу, такі, як інформаційні 

оголошення у транспорті, оголошення ведучих масових заходів, оголошення 

голови зборів чи засідань, військові команди – це однобічне мовлення, що 

переважно не передбачає відповідь-мовленнєву реакцію, це мовленнєвий 

акт механічного інформатора – суб’єкта мовлення чи особи, адресований, 

зазвичай, ЦА – пасажирам, слухачам, глядачам, підлеглим та ін. Це акт 

тривалого цілеспрямованого впливу на конкретну аудиторію. У ситуації з 

окремими групами МЖФІ (оголошення ведучих масових заходів, ІО 

чергового по вокзалу) монологічне мовлення передбачає наявність певної 

індивідуальної творчості. 

Як зазначають такі лінгвісти, як В.М. Абашина, Л.Г. Анисимова, 

І.В. Анненкова, Ю.О. Арешенков, О.Ю. Арешенкова, Д.Х. Баранник, 

Л.А. Батурина, О.І. Бєляєва, Н.В. Богданова, А. Вежбицька, Т.Г. Винокур, 

Т.В. Шмельова та ін., усне монологічне мовлення, порівняно з писемною 

мовою, характеризується більшою інформативністю та більшою емотивною 

й волютативною експресією [1, 11, 12, 15, 16, 19, 32, 45, 52, 66, 67, 71, 304]. 

Усне мовлення ефективно функціонує за умови правильної 

відповідної інтонації, пристосованої до певних комунікативних ситуацій 

монологічного характеру. Д.Х. Баранник зазначає, що для сучасного 

українського монологічного мовлення властиві три основні ситуативні 

методи вимови: публічний мітинговий (або перший ситуативний метод), 

звичайний публічний (або другий ситуативний метод), розмовний, або 

говірний (третій ситуативний метод). Науковець наголошує, що “…кожний 

з них має свою специфіку в характері вимови, у висоті основного тону, в 

силових характеристиках мовлення, …в темпоральних показниках 

говоріння” [32]. 

Усне монологічне мовлення має синтаксичні особливості. Однією з 

вагомих структурно-синтаксичних особливостей усного монологічного 
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мовлення є залежне від об’єктивної ситуації мовлення членування 

мовленнєвого потоку, яке ми зазначаємо в переліку ознак МЖФІ. Отже, 

спираємося на твердження, що усне монологічне мовлення не завжди 

відповідає синтаксичним одиницям комунікації [32]. Ця ознака особливо 

простежується в частково імпровізованих формах монологу, таких, як 

оголошення чергового на залізничному вокзалі, голови зборів, ведучого 

масових заходів. 

Погоджуємося з думкою Д.Х. Баранника, що характерною 

особливістю синтаксису усного монологічного мовлення є відтворення 

усномовних структурних варіантів синтаксичних конструкцій – розгорнуті 

періоди зі специфічним внутрішнім повтором початкової частини; 

безсполучникові складні побудови з тенденцією до автономності обох 

складових частин …та ін. [32]. 

Виступ перед аудиторією – це певною мірою вільний творчий акт, 

розрахований на продуктивний вплив на ЦА, монологічне мовлення в ньому 

має конкретну організацію. Парасхему монологу створюють і класична пара 

– початок і кінець, і “синтаксично стабільні внутрішні інформативні 

структури – сигнали чергових мікротем і сюжетних ходів” [32]. 

Якщо усний монолог є похідним від підготовленого тексту, то йому 

притаманна структурно-синтаксична чіткість і логічність – деякою мірою 

він подібний до писемної мови.  

Отже, конструкції, розраховані на усне публічне виголошення, є 

сферою найщільнішого контакту усної та писемної форм монологічного 

мовлення, одним з основних каналів, через які усний монолог зазнає впливу 

писемної мови [32]. У сучасному синтаксисі такі одиниці, і серед них – 

МЖФІ різних типів, диференціюються за модальністю. 

Відомий мовознавець, дослідник синтаксису української мови 

А.П. Загнітко стверджує: “При розрізненні речень за модальністю суттєвим 

виступає розмежування внутрішньо- і зовнішньосинтаксичної структури 

речення”. Учений також зауважує: “Внутрішньосинтаксична структура 
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речення співвіднесена з типом структурної схеми і підпорядкована 

системно-мовним вимірам граматичного ладу, зовнішньосинтаксична 

стуктура в українській мові формується переважно двома синтаксичними 

категоріями – модальності і часу” [120, с. 446-447]. 

Незважаючи на стабільний лінгвістичний інтерес до конструкцій 

різної модальності у форматі усного монологічного мовлення, зовнішньої 

синтаксичної структури малих жанрових форм у сучасній українській мові, 

малодослідженим напрямком залишається питання синтаксичної 

модальності МЖФІ. 

Серед синтаксичних конструкцій, що належать до цього стилю і до 

зазначених жанрових форм, що реалізуються і функціонують в усному 

монологічному мовленні, слід виділити МЖФІ. 

Синтаксис малих жанрових форм інформації, що є ілюстративним 

стосовно особливостей синтаксису інформаційного стилю, розглядається з 

погляду його функціювання та структурування в межах усного мовлення; 

вичленовуються критерії відмежування цих утворень від інших жанрових 

форм на основі їх специфічних ознак, з’ясовується смислове та емоційне 

навантаження та їх тип модальності [3, 45].  

Синтаксична модальність МЖФІ в сучасній українській мові як 

компонент їхньої зовнішньо-синтаксичної сфери структури речення має 

деякі особливості, а саме є результатом впливу на суб’єкт мовлення 

зовнішніх чинників і тому має суб’єктивний характер. Як зазначають  

щодо цього питання деякі мовознавці, “... модальність можна визначити як 

прояв суб’єктивно-об’єктивних відношень відображеного у реченні явища 

до дійсності” [33]. 

Розглядаємо оголошення ведучих масових заходів-МЖФІ та 

повідомлення й оголошення операторів мобільного зв’язку, що належать до 

усного монологічного мовлення, виходячи із загальноприйнятої в 

лінгвістиці теорії триаспектності повідомлення, і стверджуємо, що вони теж 

відповідають трьом аспектам мислення, а саме: констатації факту, 
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вираження вольових реакцій, висловлення емоційного ставлення до 

висловленого. Це спричиняє наявність кількох груп модальних типів серед 

зазначених конструкцій. 

Отже, вважаємо, що специфічною рисою синтаксичної модальності 

оголошень ведучих масових засобів та оголошень і повідомлень мобільних 

операторів, що функціонують на території України, є те, що їх можна 

розділити на дві групи модальних типів, на відміну від стандартного 

членування модальних типів на три групи, оскільки речення гіпотетичної, 

бажальної й умовної модальності, як правило, не вживаються у виступах 

ведучих концертів. Модальні типи зазначених синтаксичних конструкцій 

можна поділити на такі групи: розповідне речення; речення переповідної 

модальності; речення питальної модальності; речення спонукальної 

модальності. 

Як зазначає Д.Х. Баранник, звертаючись до особливостей 

інформаційного стилю, у монологічних формах інформаційного мовлення 

особлива роль належить засобам, що передають значення першої 

особи [31, с. 8]. 

Це насамперед пов’язано, наголошує науковець, з прагненням мовця 

виділити, підкреслити ситуативну актуалізованість мовлення. Адже пряма 

та опосередкована інтонація є “…універсальним засобом передачі 

найрізноманітніших суб’єктивно-модальних значень” у голосових та SMS-

повідомленнях операторів мобільного зв’язку [31, с. 9]. Будь-яке речення, 

що вимовляється / передається з окличною інтонацією, набуває значення 

експресивного, оціночного [276, с. 114]. Оклична інтонація здебільшого 

надає значення впевненості суб’єкта мовлення в інформації, яка ним 

передається чи оголошується перед аудиторією, що сприймає цю 

інформацію. Оклична інтонація є одним із засобів інтонаційної передачі 

ставлення до повідомлюваної інформації в МЖФІ – SMS-повідомленнях 

операторів мобільного зв’язку, які обрані для аналізу, оскільки мають і 

писемний, і усний варіанти, наприклад: З послугою “0 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” Ви 



71 

зможете здійснювати не обмежені кількістю хвилин або періодом 

користування безкоштовні дзвінки в мережі МТС по всій Україні!, З 01 по 

30 червня абонентам МТС надається можливість узяти участь в Акції 

“GOOD’OK у подарунок”!, Акція МТС Клік “Весела сімейка”: визначені 

переможці 2-го етапу! [МТС-2011]. Розпочинається найяскравіше шоу 

України: “Танці з зірками”! Сезон відрито! Найкращі з найкращих будуть 

кожного дня змагатися за перемогу! [КФ Х-Ф]. 

В оголошеннях ведучих масових заходів-МЖФІ модальне значення 

розповідності відповідає поняттю реальної модальності, яка становить 

нейтральний тип, і її нейтральність полягає в констатації відповідного 

факту. Наприклад: Виступає Оксана Багатій. [КД-пГ]; До нас приїхали 

гості зі Львова. [К-Дм-96]; Тариф “Супер МТС без плати за з’єднання 0-35” 

розширює зону дії., МТС влаштує абонентам екзамен з конституційного 

права., Оператор мобільного зв’язку “МТС Україна” оголошує про запуск 

тематичного розділу та спеціальної акції на своєму WAP-порталі, 

приурочених до Дня Конституції України.; ЗАТ “Українські радіосистеми” 

(Тм Beeline) змінює свою назву на ПрАТ “Українські радіосистеми” [БиЛ-

2011], З 06 по 26 червня 2011 року абонентам МТС надається можливість 

взяти участь в Акції “Полювання”., З 27 травня по 1 червня 2011 року у 

рамках сервісу МТС Клік проходив третій етап акції “Весела сімейка”. По 

закінченні етапу були визначені 3 переможці-щасливчики, які отримають 

подарунки етапу акції – медіацентри ASUS O!Play HDP-R1 [МТС-2011]. 

Найповніше розповідна модальність реалізується в односкладних 

реченнях (безособові й номінативні конструкції) [161, с. 44]. Це найбільш 

поширені типи синтаксичних одиниць, які вживаються в оголошеннях 

ведучих масових заходів: Бізе – Щедрін. Кармен-сюїта. [ДТ-об]; Антоніо 

Вівальді. Чотири пори року. [КД-ЗВ-об]; Акція “Полювання”. Нові 

телефони від МТС. Літня Акція “Я на морі” [МТС-2011]. Розповідні 

речення активно функціонують в інформаційному стилі мови, його усній 
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монологічній формі, до якої, як зазначалося, належать МЖФІ і серед них 

оголошення ведучих концертів. 

Переповідна модальність у вказаних синтаксичних конструкціях 

реалізується за допомогою часток ніби, нібито, мов та ін.: Мені казали, 

нібито львівські глядачі чекали цього концерту з великим 

нетерпінням [КІФ]; У нашому місті нібито теж багато талантів [КД-ЗД-

2000]. 

Синтаксичну природу переповідної модальності МЖФІ можна 

описати так: “Синтаксична природа переповідної модальності залежить від 

типу речення, вона надає йому характер непрямої передачі висловлень, 

розповідей, зауважень інших осіб” [81, с. 122]. 

Питальне значення як тип модальності має два різновиди, а саме: 

значення питальності, яке реалізується в прагненні суб’єкта мовлення до 

встановлення об’єктивної реальності чи нереальності загального змісту 

синтаксичних одиниць (наприклад МЖФІ), стосовно якого в мовця є 

сумніви і часткові знання, і значення власне питальності, яке реалізується в 

прагненні суб’єкта мовлення одержати нову інформацію, з’ясувати 

об’єктивність чи необ’єктивність окремого моменту розглянутого факту 

реальності [48, с. 118]: Ви бажаєте почути цей чарівний голос? Чи Ви вже 

здогадались, хто сьогодні є гостею на нашій сцені? [К-МЖД-98]. Другий 

різновид питального значення як тип модальності можна віднести до більш 

уживаних в оголошеннях ведучих концертів, ніж попередній. Наприклад: 

Яку пісню ви бажаєте почути першою? [К-СР-об]. 

Модальне значення питальності реалізується в зазначених 

конструкціях, що належать до МЖФІ не тільки за допомогою питальних 

часток, але й за допомогою питальної інтонації, як в уточнювальних 

конструкціях. Наприклад: На нашому концерті сьогодні є і дорослі і діти? 

Чи Ви бажаєте, щоб ми вже починали? [КД-ЗД-97]; За кого ви вболіваєте? 

Хто став вашим улюбленцем під час нашого шоу? Чи впевнені ви, що від 

вашого голосу залежить перемога вашої пари-фаворита? [СТБ-2011].  
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В аналізованих зразках синтаксичних одиниць часто вживаються 

речення непрямої питальності – риторичні речення. Наприклад: Хтось 

може втриматись від оплесків? Хіба вона не гордість України? [К-Дм-02], 

Хто ж зможе заперечити такий яскравий, феєричний талант? Що тут 

можна сказати, окрім як “Україна справді має безліч талантів”? [Med-

mab-mts]. Функцію засобів оформлення риторичних запитань виконують 

питальні займенники й питальні частки, але основне модальне навантаження 

в МЖФІ розглянутого типу несе інтонація. 

Модальне значення спонукальності відрізняється від інших значень 

тим, що реалізується як вимога від суб’єкта, до якого звертаються, такої 

реакції чи дії, що могла б забезпечити реальність позначуваного явища. В 

оголошеннях та 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 певної 

дії, адресованою співрозмовнику. Наприклад: Привітаймо його дружніми 

оплесками!; Співай для нас! Співай чудово, як завжди! [КЛЄ-04]. 

Надсилайте ваші SMS-повідомлення відразу після реклами!, Вболівайте за 

учасників шоу “Танці з зірками”!, Допоможіть вашим обранцям, 

телефонуйте до студії за телефонами, вказаними на екрані чи надсилайте 

SMS-повідомлення за вказаними номерами учасників!, Визначайте 

переможців і ставайте фактором долі для них! [СТБ-2011]. 

– значення бажальної спонукальності, у якому адресована суб’єкту, до 

якого звертаються, вимога конкретної дії реалізується не категорично. 

Наприклад: Ми всі із задоволенням слухаємо пісні нашої юності. [КПР-

2000]. 

Аналіз синтаксичних особливостей текстів SMS-повідомлень 

демонструє, що адресати / адресанти (відправники / отримувачі) не 

використовують стандартну пунктуацію під час побудови зазначених 

конструкцій. Виходячи з цього, варто зазначити, що аналізовані побудови 
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бажано супроводжувати контекстом. SMS-повідомлення мають спрощений 

синтаксис, адже їх текст обмежений розміром і співвідношенням 

розмір/вартість, і саме з цих причин у зазначених побудовах переважають 

еліптичні речення, скорочені конструкції [316]. 

Оскільки SMS-повідомлення мають специфіку як письмовї, так і усно-

письмової мови, велика кількість речень у текстах цих побудов є 

експресивно забарвленими. Це окличні, спонукальні за модальністю 

одиниці, питальні та вокативи [244]. Уважаємо, що в цьому випадку явище 

експресивності зумовлене тим, що певною мірою SMS-комунікація є 

похідною не тільки від писемного – телеграма, телетайп, записка тощо, а й 

від директивного усного спілкування – телефонної розмови та под.  

SMS-спілкування та інтернет-спілкування в наш час переважають над 

звичайним спілкуванням (стаціонарний чи мобільний телефон), оскільки є 

набагато дешевшими.  

Виходячи з вищезазначеного, уважаємо, що в МЖФІ в сучасній 

українській мові, а саме – усному та частково усно-писемному 

монологічному мовленні, вираженням синтаксичної категорії модальності є 

морфологічні засоби СУЛМ. До них належать форми способу дієслова 

(наприклад, наказовий спосіб дієслів-присудків є основним синтаксичним 

засобом вираження власне спонукальної модальності в оголошеннях 

ведучих концертів); інтонаційні (особливо в усному монологічному 

мовленні, до якого належать всі види усних оголошень); службово-лексичні 

(синтаксична роль часток) [94, с. 104]. 

Констатуємо, що аналізовані синтаксичні одиниці є виокремленим 

видом комунікації – як прямої (розмова), так і опосередкованої (МФІ-

оголошення / повідомлення операторів мобільного звязку, приватні SMS-

повідомлення). Стверджуємо, що цей вид комунікації є простим і 

зрозумілим як вузькому сегменту цільової аудиторії, так і широкій 

аудиторії, що не залежить від статевих, вікових, національних, галузевих, 

соціальних розбіжностей. “SMS – це не ознака деградації мови, а, скоріше, 
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творча стратегія в пристосуванні мовного повідомлення до зовнішніх 

технічних умов і соціальних запитів носіїв мови” [243].  

З’ясовано, що розглянутих SMS-повідомлень операторів мереж 

мобільного звязку серед аналізованих побудов нараховується 24%; 

оголошень ведучих масових заходів та голів засідань / зборів – 17%. 

 

2.2 Граматичні особливості вокативних конструкцій – малих 

жанрових форм інформації 

Багато мовознавців досліджували синтаксис односкладного речення: 

Д.Х Баранник, І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, М.С. Ковальчук, 

А.М. Пєшковський, М.М Пещак, В. Проничев, Г. Солганик, К.Ф. Шульжук 

та ін. [30, 31, 76, 140, 220, 221, 236, 262, 307].  

Як зазначає А.П. Загнітко: “Речення у сучасній синтаксичній науці 

розглядають у чотирьох аспектах: формально-граматичному, семантико-

синтаксичному, власне-семантичному і комунікативному” [120]. 

Аналізовані в роботі конструкції переважно є односкладними. Як ми 

вже зазначали, односкладні речення є основою реалізації в мовленні 

численних типів МЖФІ. Дослідження синтаксису односкладного речення є 

важливою полемічною проблемою сучасної мовознавчої науки, специфіка 

аналізу якої полягає в тому, що до систематизації основних типів 

односкладних речень існує кілька класифікаційних підходів, зазначених 

вище.  

Оскільки позиція стосовно односкладних побудов, їх розмежування, 

виокремлення з масиву подібних побудов неоднорідна, у роботі спираємось 

на класифікацію Д.Х. Баранника як загальновизнану [32, 48].  

Також уважаємо слушними для нашого дослідження базову 

класифікацію односкладних та двоскладних речень О.О. Шахматова та 

С.П. Бевзенко [294, 44]. 

Погляди вчених-лінгвістів на статус і функції речення нерідко 

бувають діаметрально протилежними, але, якщо на думку одних, речення 
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вважається найвищою синтаксичною одиницею, то на думку інших – воно 

розглядається як елемент для побудови одиниць різних типів, у т.ч. 

складних – малих жанрових форм, надфразних єдностей, складних 

синтаксичних цілих, абзаців і т.ін. [175, c. 48-51].  

Традиційно, як вказують мовознавці, за морфологічними ознаками 

головного члена односкладні речення поділяються на кілька типів, одним з 

яких є іменні, у яких головний член виражається субстантивною формою, 

тобто вокативні та номінативні [175, c. 48-51]. 

Уважаємо, що вокативні утворення за основними ознаками належать 

до МЖФІ. Термін “вокативні речення” першим використав у лінгвістиці 

академік О.О Шахматов, виділивши вокативні речення в окремий тип 

синтаксичних моделей. Вокативними реченнями мовознавець називав такі, 

єдиним членом яких є звертання, тобто ім’я особи, до якої 

звертаються [294]. Науковець наголошує, що ім’я має бути вимовлене з 

особливою інтонацією, що викликає складне уявлення. Академік 

Л.В. Щерба, розвиваючи цю думку, зазначає, що в центрі такого уявлення 

опиняється об’єкт звертання, а думка може виражати докір, гнів 

тощо [308, с. 134].  

Сучасне мовознавство має значну кількість лінгвістичних понять і 

термінів для називання структур, що більшою чи меншою мірою належать 

до апелятивів. У мовознавстві рівноправно презентовані й визначення 

“клична форма”, і визначення “звертання”, що відображають полемічні 

моменти дослідження аналізованих елементів, але це не суперечить 

можливості існування терміна “звертання” в синтаксисі та граматиці 

сучасної української мови [175, c. 48-51]. 

Основний принцип, запропонований академіком Л.В. Щербою, 

синтезується з таким твердженням: вокативні речення сформовані не за 

мовними, а за мовленнєвими моделями синтаксичної організації, що 

зазвичай не дублюють моделі розповідного, окличного чи питального 

речення [308, с. 139]. 
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У сучасній лінгвістиці досліджуються мовні ситуації номінування 

адресата мовлення, оформлені як окрема синтаксична одиниця – 

речення [5, с. 175-211]. Для номінації таких побудов вживають визначення 

“вокативне речення” або “речення-звертання”, як зазначає П.С. Дудик та 

ін. [106, с. 39]. Номінація “вокативні речення” є цілком прийнятною для 

української граматичної термінології; як синонімічну до неї правомірно 

вживати назву “односкладні речення апеляції”. 

Об’єктивно виокремлюючи аналізовані побудови серед великої 

кількості подібних конструкцій, спираємось на думку Л.І. Мацько, що 

“…односкладні речення апеляції з простим іменниковим головним членом, 

співвідносним з підметом (вокативні), протиставляються односкладним 

реченням представлення з простим іменниковим головним членом, 

співвідносним з підметом (номінативним)” [190, с. 131-161].  

Зазначені специфічні ознаки реалізуються індивідуально в різних 

реченнях з вокативними побудовами в мові преси [1, 80, 92, 91, 126]. 

Виділяємо самостійно існуючі вокативи, що належать до МЖФІ сучасної 

української мови, які використовуються з метою покликати адресата 

мовлення, спонукати його до сприйняття мовлення [175, c. 48-51]. 

Формальною особливістю таких утворень є їх використання в текстах 

засобів масової інформації в ініціальних позиціях діалогу чи монологу, на 

початку реплік, у рекламних оголошеннях. Вокативну форму іменника в 

констукціях МЖФІ сучасної української мови в такому випадку можуть 

часто поширювати або й заступати прикметники, займенникові 

прикметники, дієприкметники, що в більшості випадків не містять 

спеціальної характеристики адресата [145, 159, 160, 166]. 

Є продуктивним використання вокативів у текстах SMS-повідомлень 

операторів мобільного зв’язку як одного з видів МЖФІ сучасної української 

мови для вираження вимоги виконання реціпієнтом певної дії, що 

переважно передбачена мовною ситуацією.  
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Головний член речення в аналізованих побудовах має усі типові 

класичні ознаки предикативної бази, властиві односкладним реченням-

вокативам: у схемі простого односкладного речення він є його єдиним 

головним членом, що несе на собі граматичне навантаження; на відміну від 

номінативних синтаксичних одиниць, речення-вокатив має значно 

динамічнішу модально-часову характеристику. У такій побудові наявний 

простий іменниковий головний член, що можна прирівняти до підмета 

двоскладного речення апелятивної побудови [175, c. 48-51]. 

З огляду на вищевикладене, можемо стверджувати, що вокативні 

структури МЖФІ визначають і як еквіваленти речення, і як окремий тип 

односкладних речень [8, с. 120], але, проаналізувавши значну кількість цих 

одиниць, констатуємо, що МЖФІ реалізовані в сучасній українській мові і 

як речення (розгорнуте звертання голови зборів та под.), і як сполучення 

речень (лід-абзац, оголошення в аеропортах тощо), і як окремий тип 

односкладних речень (військові команди, оголошення в метро та под.). За 

будовою вокативи-речення-МЖФІ збігаються з непоширеними та 

поширеними звертаннями. Проте вокативи-речення значно складніші за 

своїм змістом, ніж звичайні звертання, зміст яких представлений 

експліцитно, оскільки виражають певну думку-почуття, що супроводжує 

звертання до особи з особливою інтонацією, відмінною від інтонації 

звичайного звертання, основний зміст якої приблизно реалізується в 

підтексті. У деяких випадках вокативи-речення стосуються різних осіб, які 

(реально чи ірреально) спілкуються між собою [175, c. 48-51]. 

Класичне звертання перебуває в МЖФІ у складі речення як в 

інтонаційно-смисловому цілому і може бути окремим висловлюванням, 

може провокувати відповідь чи реакцію: Шановні пасажири, прослухайте 

оголошення!; Касири кас попереднього продажу, 5-хвилинна перерва!; 

Шановні пасажири, не залишайте без нагляду дітей і багаж!; Панасенко 

Юлія, Вас чекають на першій колії!; Фесенко Ігор, підійдіть до довідкового 

бюро вокзалу, вас чекають!; Пасажири, перетинайте колії тільки 
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підземним переходом! [Пас-22700]; Шановна молодь! Зайшовши до вагону, 

дайте можливість особам похилого віку, дітям та вагітним жінкам 

зайняти вільне місце!; Шановні пасажири, будьте обережні під час 

користування ескалатором [Метро-Х]. 

Виступаючи лише однією з частин інтонаційної структури речення, 

вокативні конструкції малих жанрових форм, як правило, не потребують 

додаткового  розкриття свого змісту в контексті, реалізуючись переважно в 

усному монологічному мовленні (оголошення / повідомлення голови зборів) 

і маючи інтонаційне забарвлення – докір, заклик, іронія тощо: Шановні 

представники фракції “Опозиційний блок!”; Агресивні депутати, 

“Свободівці”; Шановний депутат Тягнибок!; Шановне панство!; Шановна 

провладна більшість! [Рада-4128]. Вони словесно виражені, але зрозумілі 

також з інтонації. На відміну від традиційних звертань, вокативні речення 

діють як самостійні синтаксичні одиниці й не є частиною речень, у яких 

міститься основне висловлювання. З’ясовано, що розглянутих одиниць 

серед аналізованих побудов нараховується 12% [175, c. 48-51]. 

Отже, доцільність дослідження особливостей вокативних речень-

МЖФІ серед інших односкладних і двоскладних синтаксичних конструкцій 

сучасної української мови зумовлена постійним удосконаленням і 

переосмисленням граматичного ладу мови, потребою розбудови сучасної 

теорії синтаксису речення як складової частини жанрової форми з 

урахуванням зростання ролі інформаційної сфери. 

 

2.3 Розгорнуті заголовки періодичних видань як вид малих 
жанрових форм інформації 

Досліджуючи мовні особливості жанрів публіцистичного стилю, 

В.Г. Костомаров у роботі “Мовний смак епохи. Зі спостережень над мовною 

практикою мас-медіа” запропонував визнану концепцію, виходячи з якої, 

мова газетної статті сприймається як продукт діалектично суперечливої дії 

двох тенденцій: одномоментної та рівноправної орієнтації елементів мови 
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періодики на експресію та стандарт. “Модель газетної мови, – на думку 

науковця, – розкривається як обов’язкове і прямолінійно-постійне 

співвіднесення стандартизованих і експресивних сегментів мовного 

ланцюга, їх чергування та контрастування...” [152].  

Мовознавець стверджує, що в цьому питанні стандарт співвідноситься 

з нейтральними, немаркованими компонентами тексту, а експресія, 

навпаки, – з маркованими, стилістично визначеними. Одним з складових 

елементів різних жанрів публіцистичного та інформаційного стилів сучасної 

української мови є заголовок (газетної чи журнальної, наукової, 

конституційної статті тощо). 

Лінгвісти, які досліджують зазначені стилі мови, їх специфіку, 

звертали увагу також на граматичні особливості, структуру та функції 

заголовків періодичних видань, але системного аналізу цих явищ у 

сучасному синтаксисі до цього часу зроблено не було. 

Проаналізувавши значну кількість зазначених одиниць, можемо 

стверджувати, що лише розгорнуті заголовки (далі – РЗ), які передають 

сформовану, закінчену думку, належать до МЖФІ, оскільки одними з їхніх 

обов’язкових ідентифікуючих ознак є не лише експлікована модальність, а й 

самодостатність. Уважаємо, що РЗ функціонально є малими ЖФ, що 

реалізуються в інформаційному тексті, але можуть бути виокремленими в 

ньому, як, наприклад, у редакторських синопсисах – тематичних і 

позатематичних (суцільна вибірка за певний період) підбірках заголовків і, 

за потреби, заголовків і лід-абзаців. 

Заголовки статей, рубрик, передовиць у мовній практиці мас-медіа за 

багатьма ознаками (і експресивність, і спрямованість на ЦА, і логічна 

завершеність, і стисла інформативність тощо) є однією з найпоширеніших 

МЖФІ, адже ЦА періодичних видань майже необмежена, отже, кількість 

суб’єктів, які сприймають заголовок і текст, також достатньо велика. У 

сучасному мовознавстві виділялися такі основні напрями вивчення 

зазначених синтаксичних побудов, як засоби увиразнення та посилення 
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змістового навантаження [144], функційні ознаки заголовка в широкому 

розумінні [162].  

Оскільки заголовок перідичних видань (газет, журналів тощо) як 

лінгвістичне явище й вид МЖФІ уже досить тривалий час привертає увагу 

дослідників, розмаїття підходів простежується під час аналізу наявних 

визначень заголовка. Проте до сьогодні деякі питання залишаються 

дискутивними. Незважаючи на велику кількість визначень, схиляємось до 

позиції Д.А. Качаєва, за визначенням якого заголовок – це виділений 

графічно потенційно згорнений знак тексту, виражений вербальними і 

невербальними засобами мови, у якого автосемантичність є відносною; є 

абсолютно початковим …елементом, що іменує або характеризує текст, 

прогнозує зміст, інтерпретує текст, інформуючи про його додаткові 

сенси [139, с. 75]. 

Як показують результати дослідження, у сучасному синтаксисі існує 

різний підхід та певні невизначеності до поняття “заголовок” як 

структурний елемент періодичного видання і невизначеність щодо поняття 

“розгорнутий заголовок”. Розглядаємо розгорнутий заголовок з погляду 

виконуваних ним функцій, структури та співвіднесеності з текстом. У 

жодному з цих аспектів немає остаточної загальної думки. 

Деякі лінгвісти звертаються в першу чергу до функцій зазначених 

конструкцій. Наприклад, Н.М. Разинкіна вказує на те, що заголовок – власне 

є назвою публікації, тобто “гранично стислим і влучним висловленням 

головної ідеї твору” [239, с. 24]. Стверджуємо, що заголовок – цілісна 

одиниця мовлення, що стоїть перед текстом, є назвою цього тексту, 

частково висвітлює його зміст і потенціює інтерес до нього широкої ЦА.  
Визначення заголовка як жанрової форми в сучасному мовознавстві 

мають значні відмінності насамперед тому, що розгорнутий заголовок як 

МЖФІ має подвійну природу. Це побудови перед текстами статей, які 

можуть існувати автономно (у редакторських дайджестах). Отже, 

розгорнутий заголовок може сприйматися як виокремлений елемент 
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інформаційного тексту, що перебуває поза текстом і є самостійним і 

самодостатнім. Але, з іншого боку, заголовок – компонент тексту, що 

переважно є щонайменше тематично поєднаним з текстом. 

Але, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених цій 

проблемі, як зазначалося раніше, питання залишається недостатньо 

висвітленим. Деякою мірою ця тенденція зумовлена складністю 

взаємозв’язків між заголовком і текстом у періодичних виданнях взагалі і в 

газетах зокрема. Особливо актуальною зазначена проблема є у випадку, 

коли досліджується газетний текст, адже заголовки є одним з 

найважливіших елементів періодики й мають досить вагоме функційне 

навантаження.  

Дослідниця мови періодики Е.О. Лазарева зазначає: “Передуючи 

тексту, заголовок експлікує певну інформацію про зміст 

публіцистичного/інформаційного твору/тексту. Разом з цим заголовки 

газетної шпальти, газетного номера мають емоційне забарвлення, 

збуджують читацький інтерес, привертають увагу” [165]. В.Г. Костомаров 

наголошує на вказівній і називній функції заголовків [153]. Г.О. Винокур 

визначає вказівну й рекламну функції заголовка, чиє призначення в тому, 

щоб вказати на подію та її позначити. Докладніше мовознавець 

характеризує рекламну функцію, завдання якої, на його думку, зводяться до 

того, щоб “…захопити читача, заінтригувати привабливою сюжетністю” 

[71, с. 132]. На відміну від нього, В.А. Вомперський виділяє такі чотири 

функції заголовка: комунікативну, функцію впливу, експресивну, графічно-

виокремлюючу: 

– заголовку властива комунікативна функція, оскільки заголовок 

слугує висловленням повідомлення про об’єкт промови;  

– заголовку притаманна функція впливу, що є прямим зверненням до 

читача, оскільки заголовок інформує читача про справжній зміст предмета 

обговорення й впливає належним чином на читача; 



83 

– заголовку властива експресивна функція, що характеризує 

конкретну особистість; 

– заголовок має графічно-виокремлюючу функцію, що полягає у 

відокремленні різних матеріалів на газетній сторінці [83, 260]. 

Окрім того, розгорнутий заголовок газети є писемною формою МЖФІ 

і як завершене мовленнєве повідомлення має інформативно-смислову і 

прагматичну сутність, тому він завжди орієнтований на напредставника 

широкої читацької аудиторії. Комунікативна структура такої мовленнєвої 

одиниці припускає наявність двох суб’єктів – адресанта і адресата, а також 

двох об’єктів повідомлення на тій підставі, що оголошення містить моделі 

ідеального домінанта та реципієнта-приймача інформації. 

Досліджуючи заголовки газетно-публіцистичного тексту 

інформаційного й публіцистичного стилів, Е.І. Турчинська акцентує, що в 

публіцистичному стилі (основними функціями якого є повідомлення й 

вплив) характер заголовка залежить від жанру публікації: “Проте в 

газетному тексті взаємовідношення, або домінуюча роль однієї з цих 

функцій, залежить від газетного жанру. У статтях інформаційного жанру 

функція повідомлення буде домінуючою”  [281]. І.Н. Мєшкова зазначає, що 

в газетному тексті домінуюча роль однієї з цих функцій залежить від 

газетного жанру, зокрема в статтях інформаційного жанру функція 

повідомлення буде домінуючою [198, с. 47-52].  

Погоджуємося, що будь-який розгорнутий заголовок, не зважаючи на 

жанр і стиль тексту, має три функції (повідомлення, інформування і 

спонукання):  

1) повідомлення читачеві про характер і жанр тексту [198, с. 52]: У 

лютому захистіть дерева від мишей; 20 ягід мерзлої калини знижують 

тиск; Вазони підживлюють шкіркою бананів; В інкубатор яйця закладають 

у два прийоми; Кекс зі спеціями смачніший через тиждень; Не 

засиджуйтеся перед моніторами; Зуби мудрості зникнуть за кількасот 

років; Лікарі в шоці, бо серце, судини – як у здорового [ГП-У, № 1659, 2014]; 
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“Росія стане маленькою державою Московією, як Римська імперія стала 

маленькою Італією” [ЖК, № 297, 2015]; Печиво зі згущенкою заливають 

джемом; Овочі змочують марганцівкою; Червону руту сіють узимку; 

Козенятам вимащують рота оселедцем; До шоколадних кульок додають 

вино; Старий мед заливають горілкою [ГП-У, № 1655, 2014];“Рано 

говорити про завдання на Євро-2016. Треба урізноманітнити гру 

команди” [ЖК, № 299, 2015]. 

2) інформування щодо реального змісту тексту [198, с. 52]: Дешеві 

авіарейси часто скасовують; Борг за комунальні послуги потрібно 

сплатити протягом п’яти років; Два роки переробляла народну казку 

“Котигорошко” на електронну книжку; Люди під дощем блокували 

військову частину; Двоє закарпатців три дні кололи дрова для 

Майдану [ГП-У, № 1656, 16.10.2014]; Дзвонили брату. Розказували, що 

відрізали мені язика і пальці. Якщо хоче визволити з полону, мусить купити 

джип [ЖК, № 299, 2015]. 

3) спонукання читача до ознайомлення з текстом [199, с. 52]: Чи до 

всіх заступників міського голови не було запитань? Перейменування 

бориспільських вулиць як дзеркало штучного поділу України на Схід і 

Захід? [БР-2015, №505, 10.12. 2015, с. 2]; Бюджет міста – інструмент 

розвитку громади чи засіб піару влади? [БР-2015, № 497 19.10.2015, с. 1]; Те, 

що дали, тепер забирають? [ГВ-2015, № 46, 11.12.2015, с. 1]; Коли дадуть 

тепло у Борисполі? [ГВ-2015, № 37 (750), 10.10.2014, с. 2]; “Азаров стане 

кісткою, яку Янукович кине опозиції”; Роботи Гойї виставляють на 

аукціоні раз на 30 років; “Влада протягує закон, що суперечить здоровому 

глузду. Тому він не працюватиме”; “Україна нагадує Мексику 1980-х. Там 

також президент був колишній в’язень”; Роналду не зможе вивести 

Португалію в чемпіони [ГП-У, № 1656, 2014]; У Луцьку буде річковий  

порт? [ВО-2015, №46, 26.11.15]. 
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Отже, дослідники мають різні погляди щодо функцій газетних 

заголовків. Можемо стверджувати, що більшість лінгвістів виділяють такі 

функції заголовків: 

– номінативна; 

– інформативна; 

– функція впливу; 

– рекламна; 

– розмежувальна. 

У кожному конкретному розгорнутому заголовку, залежно від типу 

тексту, до якого він належить, на перший план виходить інформативна 

функція: Військовослужбовцям заборонили продавати спиртне [ЖК, № 266, 

2015], чи функція впливу (емоційного, морального): Виводять двох хлопців і 

кажуть: забирай когось одного. Як вирішити, чия матір побачить 

сина? [ЖК, № 266, 2015], чи функція реклами: Екскурсія рейхстагом – 

безкоштовна. Записуватися треба заздалегідь [ЖК, № 270, 2015].  

Вважаємо, що РЗ переважно є самодостатніми конструкціями, часто 

експресивно забарвленими, спрямованими на певну аудиторію, з вираженою 

модальністю, що уможливлює віднесення названих побудов до МЖФІ.  

Проаналізувавши значну кількість зазначених одиниць, також 

стверджуємо, що інформативність заголовків є об’єктивно існуючою і вона 

жодним чином не пов’язана з інформативністю чи неінформативністю 

тексту газетної статті. Серед основних функцій газетного заголовка 

виокремлюємо імперативну функцію, що є спонукальною в питанні 

ознайомлення зі змістом відповідних компонентів газетного тексту: 

підзаголовка, лід-абзаца, саблідів (основного тексту).  

Варто зауважити, що перспективним напрямом досліджень з цієї теми 

є те, що на реалізацію функцій заголовка, безперечно впливає взаємозв’язок 

мовних засобів вираження оцінки в тексті з його паралінгвістичними 

компонентами (ілюстрацією; розміром, типом, кольором шрифту; 

графічними замінниками слів) [167, с. 362-364]. Цей взаємозв’язок 
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називається в сучасній лінгвістиці синсемантичність (тобто семантичний 

дефіцит без наявності іншого компонента) і вимагає детальнішого розгляду. 

Такі об’єктивні мовні явища, як синсемантичність оцінки та 

паралінгвістичні компоненти будь-якого тексту періодичних видань і взагалі 

засобів мас-медіа: заголовків, рекламних оголошень, назв рубрик тощо 

виявляється в тому, вважає М.Л. Крамаренко, що 1) вербальні оцінки 

інтенсифікуються розміром і кольором шрифту; 2) експлікуються 

ілюстрацією; 3) інтенсифікуються ілюстрацією; 4) інтенсифікуються типом 

шрифту; 5) виражаються графічним замінником слів [166, с. 91-94]. 

Граматичними засобами акцентування синсемантичності значної 

кількості газетних заголовків є морфологічні (меншою мірою представлені в 

газетному тексті) й синтаксичні засоби [166]. Вживання в семантико-

синтаксичній структурі заголовка займенника замість позначення об’єкта 

трапляються досить рідко: Він найбільший у країні!; Нехай вони 

пам’ятають, що заповідав Кобзар; Ось так вона і починається – золота й 

багряна [ГП-У, № 1652, 23.09.2014]. 

Синтаксичні засоби широко вживаються в тексті періодичних видань і 

заголовках, як наголошує С.В. Лазаренко. Це, наприклад, вираження 

заголовка питальним реченням [166]. Репрезентація заголовка питальним 

реченням є одним з найпоширеніших засобів синсемантичності: Яке 

побачення запам’яталося найбільше? [ЖК, № 299, 2015]; “Якщо товар 

можна з’їсти, навіщо його знищувати?”; “Що ви хочете від міста, де і 

тепер стоїть Ленін?” [ЖК, № 288, 2015]; Тіло – це жива істота? Чи 

механізм для виконання наших думок?; Як вас карали батьки? [ЖК, № 264, 

2015]. Причину цього вбачаємо в тому, що запитання – це звернення до 

кого-небудь, яке передбачає відповідь, пояснення, коментарі. Заголовок, 

виражений питальним реченням, виступає для реципієнта своєрідним 

імпульсом для звернення до інших компонентів тексту з метою з’ясування 

інформації, потрібної для відповіді на питання [166, с. 91-94]. 
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Переважно інформація, що роз’яснює представлене заголовком 

запитання, викладена в основному тексті, але вона може бути викладена 

також у підзаголовку або Л-А. Наприклад: Курс гривні має реальний рівень?; 

Курс української гривні щодо долара насправді становить 7,5 гривні, а, 

отже, гривня дорожча за долар; На що луцькі ЖКГ витрачають мільйони 

гривень?; Понад 28 мільйонів гривень витратили комунальники у 2015 році. 

У звітах вказують, що витрати пішли на благоустрій, який передбачав 

освітлення, прибирання, ремонт доріг, озеленення міста та утримання 

кладовищ [ВО-2015, №43, 05.11.2015]. У такій ситуації вказані компоненти 

утворюють із заголовком діалогічну єдність, їхнє функційне навантаження: 

заголовок – підзаголовок – лід-абзац – основний текст збільшується, і в 

такому випадку зміст основного тексту стає уточненням, пояснювальною 

інформацією [165]. 

Проналізувавши джерельну базу, робимо висновок, що заголовки 

газетних статей досить часто виражені номінативними конструкціями. У 

більшості випадків призначення номінативних заголовків – розгортання, 

роз’яснення теми статті. Але інколи, за відсутності реми як компоненту 

членування речення, у якому стверджується або запитується про вихідний 

пункт повідомлення, номінативні заголовки періодичних видань 

характеризуються змістовою неповнотою. Досліджуючи це питання з 

позицій синтаксичної теорії, необхідно зазначити, що двоскладні РЗ 

детальніше передають основну думку тексту, ніж односкладні, оскільки 

мають синтаксичний потенціал більш повно виразити її. 

Зміст цього виду МЖФІ аудиторія розуміє одразу після первинного 

сприйняття, безвідносно до інших компонентів тексту, що виражають 

додаткову інформацію, уточнюють, пояснюють інформацію, подану в 

заголовку. Зважаючи на вищевикладене, двоскладні РЗ мають найменшу 

залежність від інших текстових компонентів. Також таке твердження 

підходить для заголовків, виражених дієслівними односкладними 

реченнями. 
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Враховуючи значну інформативність двоскладних заголовків, варто 

зазначити, що вони в деяких випадках позбавляють суб’єктів ЦА потреби 

детальніше вивчати зміст інших текстових компонентів: У столиці пройшов 

“Марш Героїв”; 14 жовтня 2015 року, на свято Покрови та з нагоди 73-ої 

річниці створення Української повстанської армії Всеукраїнське об’єднання 

“Свобода”, “Правий сектор”, Організація українських націоналістів та 

Конгрес українських націоналістів розпочали у столиці України святкові 

заходи; У рамках “Маршу Героїв” на Михайлівській площі у Києві 

розпочався святковий мітинг, у якому взяли участь понад 10 тисяч 

українців [БР-2015, №497 19.10.2015]; “Цекинівка – куточок України, 

державу починає від Дністра!”; На дні села вшанували найкращих – матері 

трьох синів – учасників АТО подарували янголят, а меценатам – обереги 

достатку. Тут показували майстерність народні умільці, їли плачинди  

та книші [В-2015, № 97, 16.12.2015].  

Вважається, що односкладні номінативні заголовки періодичних 

видань є більш ефективними, тому що активізують процес ознайомлення з 

компонентами тексту. 

Якщо ж розгорнутий заголовок як МЖФІ виражений номінативним 

реченням, то в такій ситуації, як зазначає С.В. Лазаренко, він поєднується з 

іншими текстовими компонентами в темо-ремний комплекс, у якому 

перший експлікує тему, а зміст останніх – рему. Дослідниця стверджує, що 

поряд з номінативними конструкціями, що розгортають у цьому випадку в 

заголовках зміст подальшого тексту, у газетному тексті широко 

використовують заголовки, синтаксична структура яких є антитемою [166].  

Випереджаючи текст, розгорнутий заголовок несе певну інформацію 

стосовно змісту публіцистичного тексту. Інші елементи заголовного 

комплексу мають допоміжний характер і “обслуговують” заголовок, 

підсилюючи його інформативність, виразність, указуючи на жанровий і 

тематичний вид публікації, на ставлення автора й редакції до її 
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змісту [194, с. 18]. Заголовний комплекс, окрім заголовка, включає шапки, 

анонси, рубрики, назви тематичних смуг, підзаголовки, Л-А. 

Розгорнутий заголовок, що тематично поєднує невелику кількість 

зверстаних в одному блоці публікацій, кожна з яких має власний заголовок, 

називається шапкою [165, c. 66]. Слово або словосполучення, розташоване 

над заголовком, є рубрикою, тобто одночасно стає орієнтиром для певного 

сегменту читацької аудиторії. Інколи рубрика розкриває жанр тексту, 

тематику. Підзаголовок – це доповнення до заголовка, що активізує 

читацьку увагу до матеріалу. Перший абзац тексту, найчастіше виділений 

жирним шрифтом, у якому розкривається найважливіша інформація, 

називається Л-А, або лід [165, c. 66]. Взагалі, можемо вважати, що 

заголовний комплекс – “обличчя” матеріалу, що є визначальним в 

актуалізації публікації для Ц-А.  

О.А. Сафонов виділяє серед інших прийомів актуалізації заголовків як 

лексико-фразеологічні, так і синтаксичні. З-поміж синтаксичних прийомів 

дослідник виділяє синтаксичне перетворення номінативних структур, що є 

однією з синтаксичних особливостей МЖФІ, розбивкою номінативних 

структур і акцентує обставину, за якої відбуваються події (“Україна – 

навколо”, “Любов – поруч”), еліптичні конструкції – виключення дієслова 

(“Фінансова допомога – лікарні”, “На півночі й на півдні”). О.А. Сафонов 

відносить до лексико-семантичних прийомів використання у заголовках 

оказіоналізмів (“Перекотиполе душі”, “Країни-зозулі”), діалектизмів, слів 

просторічної лексики, жаргонізмів, слів-антонімів, використання омонімів, 

метафори тощо [194]. Серед аналізованих МЖФІ нараховується 9% 

розглянутих структур. 

Отже, виходячи з викладеного, зазначаємо, що граматичні 

особливості, структура й функції РЗ періодичних видань є активно 

досліджуваними напрямами лінгвістичного аналізу мови засобів мас-медіа. 

Погляди вчених з цих питань мають спільні й відмінні моменти, і цей аспект 

вивчення текстів газет, журналів та ін. є особливо перспективним з погляду 
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синтаксичної теорії. Оскільки РЗ мають такі ознаки, як самодостатність, 

спрямованість на ЦА, структурні параметри відповідної будови, граматична 

достатність, лінгво-соціальні аспекти, смислова завершеність, вживаються в 

інформаційному стилі сучасної української мови, то можемо визначити їх як 

один з типів МЖФІ. 

 

2.4 Синтаксичні функції лід-абзаців як малі жанрові форми 

інформації 

Лід-абзац – поняття, що увійшло в мову мас-медіа у двадцятому 

сторіччі. Заголовки періодичних видань нерозривно пов’язані з лідом, або 

лід-абзацем, якому вони передують. Цей термін – лід (англ. lead) вживається 

в журналістиці та мас-медійному маркетингу і має кілька 

значень: потенційний клієнт, який зреагував на маркетингову акцію або 

комунікацію; персонаж античної міфології; перший абзац статті, що містить 

зав’язку оповіді; гітара (лід-гітара); акт реєстрації у відповідь на пропозицію 

рекламодавця, що містить контактну інформацію користувача [Wiki-a-Лід]. 

Оскільки лід у мові-реціпієнті (англійській) має значення приводити, 

вести, очолювати, грати (бути) першим, направляти, управляти, у роботі 

аналізуємо його як перший абзац статті. Лід-абзац передує тексту статті, 

знаходиться на початку, між текстом і заголовком. Він спрямовує увагу 

покупця до покупки/товару, читача – у напрямі, потрібному автору тексту. 

Цей тип аналізованих одиниць використовується для управління увагою 

читача, її активізацією. 

В українській журналістиці це слово подане у Термінологічному 

словнику українських журналістів у значенні “вріз” (“врізка”) [Wiki-a-Лід]. 

У навчальній та спеціальній літературі рівноправно функціонують як термін 

лід, так і лід-абзац. У роботі вважаємо виправданим використання обох 

термінів відповідно до ситуативного аналізу. 

Визначаємо Л-А як перший абзац після заголовка, що містить 

сконцентрований інформаційний текст, не менш важливий, ніж заголовок, 
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що також є підсилювачем заохочувального ефекту. Він має у своєму змісті 

так званий “якір” або “гачок”, тобто актуальну інформацію, що гарантує 

читачеві отримання конкретної інформації: Ми зробимо вам пропозицію, від 

якої неможливо відмовитися. Ви зможете першими зробити одну з 

найбільш вигідних покупок сучасної побутової техніки й отримаєте казкові 

бонуси! [БР-2015, №505, 10.12. 2015, с. 2]; Міський голова Анатолій 

Федорчук минулої п’ятниці взяв участь у засіданні правління Асоціації міст 

України, де відбулася зустріч із Головою Верховної Ради Володимиром 

Гройсманом. Обговорювався Проект бюджету на 2016 рік [ГВ-2015, №46, 

11.12.2015, с. 1]; Як давно відомо, грошей забагато не буває, бо завжди 

знайдеться потреба або бажання їх витратити. Ця істина стосується не 

лише кожної родини, але й великих адміністративних утворень: міст, 

областей та й держави в цілому [ГВ-2015, №46, 10.10.2015, с. 2]; Буремні 

часи переживає нині наша країна. Війна зі споконвічним ворогом, 

Російською імперією, тьмяніє порівняно з викликами, що ставить перед 

нами режим внутрішньої окупації. Не будучи хазяїном на своїй, Богом 

даній, землі, українець-патріот став для олігархічної влади найлютішим 

ворогом [ГВ-2015, №46, 19.10.2015, с. 2]. У рамках транскордонного 

співробітництва Україна, Білорусь та Польща розглядають можливість 

відновлення водного шляху між Балтійським та Чорним морями, частина 

якого пролягатиме через Волинь [ВО-2015, №46, 26.11.15]. Прийом 

якір / гачок використано. Читач зацікавлений і шукатиме детальнішої 

інформації в тексті статті. 

У журналістиці існує правило, згідно з яким матеріал довший за 100 

рядків мусить супроводжуватися лідом. Під час аналізу Л-А зважаємо на 

притаманні йому певні синтаксичні та структурні особливості:  

– обсяг Л-А ніколи не перевищує одного абзацу: Бібліотеку 

української літератури в Москві переформатують на філію Будинку 

національностей. А заклад закриють. 28 жовтня в його приміщенні на 

вул. Трифонівській російська поліція провела обшук; Члени російського ПЕН-
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клубу 29 жовтня підписали лист із вимогою зупинити погром Бібліотеки 

української літератури в Москві. ПЕН-клуб – це міжнародна неурядова 

організація, що об’єднує професійних прозаїків, поетів і журналістів. 

Центральний орган клубу розташований у Лондоні [ГП-У, № 1840, 2015, 

с. 3]; У п’ятницю, 13 листопада, у французькій столиці Парижі сталося 

шість терактів. У понеділок налічували 152 загиблих і 320 поранених. 

Близько сотні з них – у критичному стані; В Україні з’явиться єдина 

електронна база державних перевірок бізнесу. Такий законопроект у 

першому читанні ухвалила Верховна Рада 12 листопада [ГП-У, № 1844, 

2015, с. 2]; Військово-повітряні сили Туреччини збили російський військовий 

бомбардувальник Су-24. 24 листопада близько 9.20 за місцевим часом той 

порушив повітряний простір Туреччини неподалік кордону з Сирією [ГП-У, 

№ 1847, 2015, с. 1];  

– обсяг ліду не перевищує 3-4 речень середнього, близько 15 слів, 

розміру (близько 350 знаків, включаючи пробіли): Щойно на полях фермери 

труять мишей – вони всі в сараї та будинку; Хріновуха – це традиційна 

українська настоянка, – каже Владислав Гончарук, сомельє столичного 

ресторану “Хуторець на Дніпрі”. – Має бути гостра й солодка. Це міцний 

напій, не менше 30 градусів [ГП-У, №1833, 2015, с. 2]; Понад 200 випадків 

суїциду через неспроможність повернути валютні кредити банкам було 

зафіксовано в Україні [ДВ № 138 (12923) 24.10.2014, с. 1]; 39-річний репер 

Серьога, справжнє ім’я – Сергій Пархоменко, розійшовся з цивільною 

дружиною, танцівницею Поліною Ололо, 29 років. З Києва переїхав до 

Москви [ГП-У №1847, 2015]; Дніпропетровськ запрошує читачів з усіх 

куточків нашої області відвідати казкове місто; Не злякавшись висоти, 

кореспондент “Вечірки” повісив на губернаторську ялинку першу 

гірлянду [ДВ № 163 (12609) 14.12.2012, с.1];  

– текст Л-А викладається від третьої особи. Досить рідко 

використовується друга особа: Погодьтесь, літературно-музичний вечір – 

доволі рідкісний сьогодні жанр. Ну а гастролери, які у ньому працюють і 
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приїздять із спектаклями в такому жанрі до Дніпропетровська – і взагалі 

велика рідкість [ДВ № 133 (12579) 16.10.2012, с. 7]; 17 жовтня в Чорному 

морі, поблизу селища Затока Білгород-Дністровського району на Одещині, 

перекинувся катер “Іволга”. Загинуло 14 пасажирів, двоє з них – невпізнані. 

Ще 22 людей дістали з води рятувальники; Німеччина готова сприяти 

прискоренню процесу видачі шенгенських віз для громадян Туреччини і 

пришвидшенню вступу країни до ЄС. Про це сказала німецький канцлер 

Анґела Меркель, 61 рік, 18 жовтня у Стамбулі. Перед цим відбулися її 

переговори з турецьким прем’єр-міністром Ахметом Давутоглу [ГП-У, 

№ 1836, 2015]; 

– автор може використати в Л-А окремі словосполучення чи фрази з 

тексту статті: Вночі, 18 листопада, на столичній Оболоні, на вулиці 

Маршала Тимошенка, невідомі напали на директора Київського науково-

дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту Олександра Рувина, 

коли той виходив з автомобіля біля свого будинку [УК № 216 19.11.2015]; 

Депутат Днепропетровської міськради, кандидат у народні депутати від 

ВО “Батьківщина” Вадим Гетьман запрошує на зустріч мешканців 

Дніпропетровська [ДВ № 133 (12579) 16.10.2012 с. 7]. 

У лід-абзаці відсутні вступні слова, оскільки кожен елемент цієї 

конструкції несе змістовне навантаження, що надає йому додаткової 

ефективності: Нещодавно у Дніпропетровську відбулася незвичайна подія, 

яку можна назвати сенсаційною. Народний музей ВАТ “ДМЗ” отримав у 

подарунок книгу про візит 31 січня 1915 року на завод імператора [ДВ № 88 

(11745) 13.06.2008 с. 5]; У п’ятницю, 27 листопада, в Дніпропетровську 

повинна була відбутися перша сесія місцевої міської ради, на якій 

очікувалося представлення нового мера міста – Бориса Філатова, а також 

обговорення планів міськради на найближчий час [ДВ № 88 (11745) 

27.11.2015 с. 1]. 

У вступі ліду (перше речення) не використовуються знак оклику та 

крапка з комою: Київський міський голова Віталій Кличко підписав 
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розпорядження №115 від 26.11.15 року про “закриття руху транспортних 

засобів на вул. Хрещатик у суботні, недільні, святкові та неробочі дні 

релігійних свят” [УК № 222, 27.11.2015]. Лід не має закінчуватися трьома 

крапками: 29 листопада о 12:00 у Колонному залі ім. М.В. Лисенка 

Національної філармонії України відбудеться урочисте відкриття 46-го 

концертного сезону Київської дитячої філармонії. Цей унікальний 

мистецький проект, заснований ще у 1970 році, розвивається під гаслом 

“Мистецтво дітей – дітям” [УК № 222, 27.11.2015]. 

Питальні речення з ліду мають бути виключені, оскільки основне 

питання вже зазначене в заголовку статті. Початок не повинен повторювати 

назву: Сьогодні вранці, 24 листопада, у Києві співробітники Служби 

безпеки України у взаємодії з фахівцями Міністерства інформаційної 

політики проводять спільні заходи та слідчі дії щодо осіб, які 

підозрюються у наданні технічного сприяння в трансляції на території 

України терористичного каналу “Новороссия ТВ” [УК № 219, 24.11.2015]. 

Особливістю синтаксичної структури ліду є вживання синтаксичних 

структур різних типів, на відміну від інших МЖФІ, що мають певні 

константи в синтаксисі (обов’язова наявність вокативів, номінативних 

побудов, означено-особових речень тощо). Лід, як і заголовок, є 

синтаксично незалежною структурою, завершеною, цілком самодостатньою 

формою: У київському ботсаду ім. Гришко 28 листопада відкриється 

виставка унікальних експонатів, фотографій і сувенірів, які привезли з 

подорожей ведучі та знімальна група проекту “Орел і решка” [УК № 223, 

28.11.2015]; У Києві затримали двох квартирних злодіїв, які за два місяці 

встигли обчистити 7 квартир на один мільйон гривень. Про це інформує 

прес-служба прокуратури [УК № 192, 16.10.2015]. 

Американська навчальна література велику увагу приділяє ліду як 

композиційному елементу зовнішньої подачі газетних матеріалів. 

Надзвичайно розвинута традиційна американська типологія ліду, що налічує 

до п’ятнадцяти його різновидів, серед яких: 
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– лід-“вішалка” – передбачає, що в першій фразі міститься відповідь 

на всі актуальні питання, а відповіді на ці питання “навішуються”, як одяг, 

на гачки вішалки;  

– лід-негайна ідентифікація – використовується тоді, коли новина має 

головного героя – загальновідому особу;  

– лід-окремий постріл – застосовується тоді, коли предмет 

повідомлення викладено влучно, стисло; 

– лід-каламбур – вербально обігрує назви фільмів, імена “зірок”, 

приказки та афоризми; 

– лід-“стакато” – складається з коротких, уривчастих, “телеграфних” 

речень; передбачає наявність натяків, підтексту тощо [Lid-dst]. 

Варто зазначити, що лід-абзац має такі синтаксичні ознаки: переважна 

кількість побудов цього типу є простими реченнями; активне використання 

звертань, конструкцій з окличною модальністю та екпресивністю. Л-А має 

структуру, простішу за ординарний журналістський текст. Як правило, лід 

складається з простих побудов, містить лише загальновживану лексику, не 

послуговується спеціальною термінологією. Л-А має своєрідну семантичну 

специфіку: він покликаний зорієнтувати читача в представленому матеріалі 

статті чи інформаційного повідомлення, їх змісті. 

Точні статистичні підрахунки, що були зроблені у 1980 роки 

ХХ сторіччя, констатували, що 3-5 секунд витрачається на те, щоб 

прочитати заголовок; 30-40 секунд – на ознайомлення з Л-А і 3-5 хвилин – 

на подальше прочитання тексту [Wiki-a-Лід]. 

Отже, можемо стверджувати, що лід – етап, що поєднує сприйняття 

читачем матеріалу між заголовком та текстом і здійснює просування новин 

у свідомість представників широкої ЦА, оскільки очевидно, що лід виконує 

дві функції: а) інформаційну; б) мотивуючу. Л-А інформаційно розширює 

заголовок. Виконуючи першу функцію, він мусить шокувати, 

скандалізувати чи заінтригувати читача з метою привертання уваги до 
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основного тексту, другу – спонукати читача до прочитання всього тексту 

статті [Lid-abz]. 

Лід-абзац здебільшого віділяється особливим шрифтом. Загалом лід – 

це стиснута в кілька речень частина статті, яка існує окремо, тобто є умовно-

самостійним утворенням, що є типовою ознакою МЖФІ. Визначено, що 

розглянутих одиниць серед аналізованих у роботі типів побудов близько 

18%. 

Лідами не обов’язково є виділені набрані жирним шрифтом перші 

абзаци статей, як це часто трапляється в сучасних українських друкованих 

засобах мас-медіа (газетах, журналах, каталогах тощо). 

Існують різні види статей, а також сучасних інформаційних 

новин/інформаційних повідомлень. Наприклад, новина/повідомлення 

інформагентства відрізняється від новин/інформповідомлень інших мас-

медіа тим, що має розповідати про події швидше за всіх. За певних умов 

журналістам доводиться диктувати новини/інформповідомлення, 

використовуючи мобільний чи супутниковий телефонний зв’язок (Інтернет, 

Skype тощо) з місця події, щоб інформацію негайно виставили на сайт 

агентства [Kntop-1486], але будь-яка стаття, новина/інформповідомлення 

створюється на базі розроблених в Україні стандартів (стандарти 

Укрінформу – мультимедійної платформи сповіщення України). У 

зазначеному стандарті передбачено, що новина/інформповідомлення є 

невеликим текстом, що завжди має такі обов’язкові елементи: 

– заголовок; 

– перший абзац; 

– посилання на джерело (елемент, обов’язковий у другому абзаці 

новини/повідомлення, що підтверджує достовірність інформації, у якому 

виключається використання безособових конструкцій, що унеможливлюють 

визначення конкретного джерела інформації, на зразок “як повідомили в 

райдержадміністрації…”); 

– цитати (пряма мова – фактологічне, документальне підтвердження); 
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– наступні абзаци (додаткові структурні частини статті, що 

називаються “саблідами”); 

– бекграунд (додається, якщо потрібно коротко нагадати передісторію, 

порівняти масштаб події з новиною/інформповідомленням тощо) [Kntop-

1486]. 

Розглянемо основні елементи повідомлення та деякі їх синтаксичні 

особливості. Ґрунтуємося на тому факті, що кожен елемент 

новини/інформповідомлення має відповідати стандартним вимогам. 

Заголовок містить провідну думку новини (першй абзац, 

підтвердження цитатою, обсяг 10 слів, не враховуючи коротких 

прийменників, сполучників та под.); обов’язковою умовою синтаксичної 

структури є наявність граматичної основи (підмета і присудка) [Kntop-1486]. 

Заголовок є завершеним реченням, що чітко визначає місце чи зміст 

пригоди. 

Отже, Л-А як найголовніша значеннєва частина повідомлення має 

таку синтаксичну специфіку: він повинен складатися з двох-трьох речень (як 

виняток, якщо конструкція граматично перевантажена, одного). Оскільки на 

радіо з перших абзаців низки інформповідомлень роблять добірку новин 

(дайджестна редакторська підбірка), а в Інтернеті перший абзац часто 

використовується після заголовку як елемент захоплення й контролю уваги 

сектора цільової аудиторії, Л-А є самодостатнім інформаційним блоком, 

який є так званим “ядром” новини [Kntop-1486]. Прямуючи за логікою 

усього зазначеного вище, стверджуємо, що основна думка першого абзацу й 

заголовка має бути єдиною, а також за основними синтаксичними рисами 

(самодостатність, стислість, інформаційна насиченість тощо) визначаємо 

лід-абзац як ще один вид МЖФІ сучасної української мови. 

Лід не є близьким поняттям до поняття саблід – це четвертий та 

наступні абзаци, у яких для того, щоб додати в текст необхідні подробиці, 

також додаються детальні обставини повідомлення. Часто це буває 

продовженням основної думки, поданої в цитаті. Також саблід може містити 
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додаткові відомості, факти, графіки, цифри, що “…доповнюють картину за 

принципом “перевернутої піраміди”. Тобто провідна думка, як основа 

піраміди – нагорі (у ліді), а далі – менші за значущістю події. Оптимальна 

довжина сабліду – до двох абзаців” [Lid-abz]. Ключова тема новини завжди 

лише одна.  

 

2.4.1 Специфіка синтаксичної модальності лід-абзаців 
При розрізненні речень за модальністю суттєвим виступає 

розмежування внутрішньо- і зовнішньосинтаксичної структури речення. 

Внутрішньосинтаксична структура речення співвіднесена з типом 

структурної схеми і підпорядкована системно-мовним вимірам 

граматичного ладу, зовнішньосинтаксична стуктура в українській мові 

формується переважно двома синтаксичними категоріями – модальності і 

часу [120, c. 452-453]. 

Особливістю синтаксичної модальності зазначених конструкцій є те, 

що переважно вони мають розповідну чи спонукальну модальність, що 

зумовлене їх функцією в мові мас-медіа.  

На думку А.П. Загнітка, “виділення розповідних, питальних, 

спонукальних і бажальних речень ґрунтується на розрізненні їх 

комунікативного призначення. Доповнення цього ряду переповідними, 

гіпотетичними та умовними реченнями відображає співвідношення 

реченнєвої структури з ситуативно-прагматичними завданнями та оцінку 

висловленого самим мовцем” [120, c. 452-453]. Дослідник на підставі 

синтаксичних засобів розрізняє сім модальних значень речення: 

1) розповідність, 2) питальність, 3) спонукальність, 4) бажальність 

(оптативність), 5) умовність, 6) ймовірність, 7) переповідність, зауважуючи, 

що класифікація запропонована О.С. Мельничуком [191]. 

Лід-абзаци з розповідною синтаксичною модальністю становлять 59% 

від загальної кількості проаналізованих побудов: Багато хто чув, як 

колядують вихованці Тернопільської хорової школи “Зоринка”. Бо їхні 
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коляди й щедрівки дзвеніли не лише в Тернополі, а й у багатьох країнах 

Європи й навіть у Ватикані. А напередодні старого Нового Року зоренята 

колядували в редакції нашої газети; Пожовклі від часу фотокартки, немов 

живим теплом гріють пучки пальців і будять у душі тужливий щем давно 

пережитого. Ось Богдан Приймак, замість ока в нього – об’єктив 

фотокамери. Тоді, у далекі шістдесяті, ми увійшли, та що там, увірвалися 

в тутешне тихе фотографічне болото [ВЖ, № 5 від 20.01.2017]. 

А.П. Загнітко вважає, що модальне значення розповідності полягає в 

тому, що загальний зміст речення у всіх його планах подається як 

беззастережно відповідний відображуваній чи зображуваній ним дійсності. 

Учений стверджує, що спонукальним реченням притаманна власна 

інтонація, яку важко охарактеризувати однозначно і подати її вичерпний 

аналіз, оскільки вона є нерівнорядною у своїх вимірах. Це інтонація від 

м’якого до категоричного наказу. За своїм виміром і тональністю інтонація 

спонукальності у будь-якому звучанні вища від інтонації розповідного 

речення [120, c. 446-447]. 

Вагома кількість (31%) Л-А також мають змішану (спонукально-

оклично-розповідну та ін.) модальність: Ого, і на Трампа найшло 

просвітління! Щоправда, тільки часткове. Факт кібератак з боку Росії він 

нарешті визнав, а їхній вплив на результати виборів, звісно ж, заперечує, 

адже дії російських хакерів були спрямовані проти його суперниці Хіларі 

Клінтон, тобто так чи інакше допомогли Трампу прийти до влади. Спробуй 

таке визнати; Електронне декларування доходів – то таки добра штука. 

Воно сприяє підвищенню добробуту держслужбовців. Яким чином? А ось 

таким, дивіться [ВЖ, № 4 від 18.01.2017]. 

Спираємося на визначення, запропоноване А.П. Загнітком: “Модальне 

значення спонукальності становить адресовану співрозмовникові чи групі 

співрозмовників вимогу такої дії чи поведінки, яка забезпечила б 

відповідність між основним змістом спонукального речення  

й дійсністю” [120, c. 448]. 
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Основним синтаксичним засобом вираження спонукальності є форми 

наказового способу дієслова, що становлять синтаксичний центр 

самостійного простого, предикативної частини складнопідрядного чи 

складносурядного речення, а при значенні 3-ї особи – форма дійсного 

способу зі спонукальною часткою [122].  

Незначна кількість Л-А цього виду МЖФІ (4%) мають бажальну 

модальність: сьогодні зустрічатимемо Щедрий вечір, а завтра 

відзначатимемо старий Новий рік та День Святого Василія Великого, який, 

до речі, вважається покровителем землеробства – нехай же нам щастить 

у святкові дні… [ВЖ, № 3 від 13.01.2017]. 

На думку мовознавців, модальне значення бажальності полягає у 

вираженні бажання суб’єкта мовлення щодо здійснення змісту бажального 

речення. Основними засобами вираження бажальності є умовна форма 

дієслова або інфінітивна форма з часткою би (б). Умовна форма дієслова в 

бажальних реченнях може супроводжуватися часткою хоч (хоча). 

Синтаксичними засобами для вираження бажальної модальності в сучасній 

українській мові виступають частки б, би, аби, щоб, нехай, хоч би, хоча б, 

коли б, якби та інші [120].  

Вважаємо, що перспективним напрямом досліджень з цієї теми є те, 

що на реалізацію функцій Л-А й заголовка безперечно впливає 

взаємозв’язок мовних засобів вираження оцінки в тексті з його 

паралінгвістичними компонентами (ілюстрацією, розміром, типом, 

кольором шрифту, графічними замінниками слів) [196, с. 225-227]. 

Особливості синтаксису Л-А і РЗ як МЖФІ в періодиці, проблеми 

визначення структури й функцій Л-А і заголовків періодичних видань 

полягають у тому, що ці побудови раніше аналізувались лише як 

обов’язкова складова частина статей періодики чи інтернет-видань, тому 

суттєвим є питання лінгвістичного дослідження й аналізу їх функціональних 

властивостей. Зазначимо, що особливістю синтаксичної моделі ліду є 

вживання різних структур: простих, складних речень і односкладних, 
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двоскладних побудов, на відміну від інших МЖФІ, що мають певні 

константи в синтаксисі (обов’язова наявність вокативів, номінативних 

побудов, означено-особових речень тощо). 

 

2.5 Основні типи побудови розгорнутих звертань – малих 

жанрових форм інформації 

Розглянемо специфічні граматичні ознаки і структуру деяких типів 

звертань МЖФІ, що функціонують у різних сферах реалізації сучасної 

української літературної мови: звертання-МЖФІ періодики, звертань голови 

зборів, звертання ведучих масових заходів. 

Дослідження структурних особливостей звертання-МЖФІ періодики є 

одним з актуальних питань лінгвістики [68, 106, 120, 147, 155, 188, 220, 233, 

235, 236, 251, 257, 315]. Усі аспекти такого складного, багатовимірного 

явища як звертання ще й досі остаточно не висвітлені в науковій літературі. 

Воно належить до тих мовних одиниць, що постійно привертають увагу 

мовознавців. З огляду на це, цілком закономірно постає питання аналізу 

особливостей розгорнутих звертань, що функціонують як у періодиці, так і 

поза її межами. Аналізуючи структурні особливості звертання в МЖФІ 

періодики в сучасній лінгвістиці, беремо до уваги, що як мовна одиниця 

воно входить до складу більш широкої категорії адресатності, що має 

комунікативну природу [32, 236]. 

Основними комунікативними функціями звертань є функція реалізації 

контакту та характеризації. З-поміж загальновизнаних у мовознавстві 

поглядів на синтаксичний статус звертання спираємось на той, що прийнято 

вважати традиційним: звертання – це елемент, що є стороннім для речення, 

до якого він інтегрований і відповідно не пов’язаний жодними зв’язками ні з 

цілим реченням, ні з його частинами. О.М. Пєшковський відніс звертання до 

елементів “внутрішньо чужих реченню, що дало їм притулок, подібно до 

кулі, що потрапила в організм” [220, с. 404].  
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Учені по-різному ідентифікували синтаксичний статус звертань-

речень. Достатньо ґрунтовно аргументував синтаксичний характер 

звертання в монографії “Синтаксис звертання” дослідник В.П. Пронічев 

[235]. Мовознавець також визначає граматичні ознаки звертання-речення і 

наголошує, що наявність у звертання всіх необхідних ознак самостійної 

синтаксичної організації, а саме таких категорій, як розчленованість, 

предикативність, односкладність, модальність, час, особа і число, дозволяє 

розглядати цю синтаксичну конструкцію серед однотипних синтаксичних 

одиниць, що мають подібний комплекс граматичних категорій, – серед 

іменних односкладних речень [236, с. 70]. 

Спільним у позиціях сучасних мовознавців є синтаксична ознака 

ядерності, що дає змогу виокремлювати звертання в автономну синтаксичну 

одиницю. О.Г. Вєтрова зазначає, що за своєю синтаксичною структурою: 

“Звертання є одноядерним реченням, поширеним чи непоширеним, ядерний 

компонент якого може бути представлений іменником, прикметником чи 

особовим займенником. Загальною синтаксичною ознакою цих різних за 

своїм морфологічним вираженням компонентів є синтаксична ознака 

ядерності” [68, с. 36].  

На думку Ш. Баллі, аналізовані одиниці були реченням: “Звертання 

початково було “незалежним одночленним реченням” [27]. 

О.М. Пєшковський заперечує думку, що звертання спроможне формувати 

речення: “Що ж стосується можливості самому утворювати речення, то для 

цього воно виявляється недостатньо самостійним. Спонукальний зміст не 

дає тут місця буттєвому змістові, який тільки міг би надати називному 

відмінку значення окремої думки” [220, с. 408]. На думку науковців, під час 

усної комунікації у промовця з’являється потреба зробити додаткове 

зауваження під час виголошення фрази [220, с. 170].  

У сучасній лінгвістиці активно функціонує група жанрових форм 

особливого призначення з конкретною стильовою визначеністю, що мають 

яскраво виражені синтаксичні й стилістичні особливості (експліковану 
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модальність, певну кількість стабільних синтаксичних конструкцій тощо). 

Зазначені форми є часто вживаними в сучасній усній мовній практиці й за 

жанром оформлених матеріалів належать до інформаційного стилю 

мови [29, с. 5]. 

Оскільки основними ознаками розглянутих жанрових конструкцій є 

структурні параметри відповідної будови, граматична достатність, смислова 

завершеність, можемо також визначити їх як оптимально-самодостатнє 

сполучення взаємозумовлених синтаксичних конституентів, що утворюють 

комунікативну одиницю з певним типовим значенням. Найбільш 

продуктивними є такі різновиди мінімальних конструкцій: іменні, вигукові, 

слова-речення. Усі вони є експресивними засобами і при вмілому 

використанні засвідчують мовну майстерність комуніканта (мовця), 

виокремлюючи його індивідуальний стиль [173, 221].  

Звертання – основний засіб вираження зверненості мовлення, яке 

реалізується вербально. Звертання, що функціонують у малих жанрових 

формах періодики, за своїми синтаксичними та морфологічними ознаками є 

виокремленими конструкціями, логічно завершеними й такими, що мають 

константну власне граматичну (флективну) форму. Переважна більшість 

звертань реалізована в періодиці у кличній формі (однина-множина, 

істота-неістота) [173, с. 238-245].  

В.І. Грицина наголошує на тому, що аналіз функціювання звертань у 

публіцистичному стилі дозволяє виявити деякі чинники, що зумовлюють 

вибір конкретних його форм, а характер спілкування (офіційний чи 

неофіційний), впливаючи на вибір жанру твору, зумовлює й особливості 

використання звертань [98]. Дослідниця зазначає, що форма звертання 

визначається також особистими та соціальними стосунками між людьми.  

Серед МЖФІ періодики є як непоширені, так і поширені звертання, 

що мають більшість ознак МЖФІ: спрямованість на конкретну ЦА, 

виражену модальність, експресивність тощо. [173, с. 238-245]. 
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Непоширені звертання (назва особи, до якої звертаються), зауважує 

І.І. Слинько, використовуються в текстах газетних і журнальних статей у 

прямому значенні як засіб комунікативного оформлення речення-

висловлення, що спрямований на те, аби спонукати співбесідника слухати, 

зосередити його увагу [258], і не належать до аналізованих у роботі 

одиниць.  

У періодиці форма звертань не відрізняється багатством 

морфологічного вираження. Здебільшого використовуються субстантивні 

форми, виражені кличним або називним відмінками власних чи загальних 

іменників, адже основна мовна функція звертання – називання адресата. 

Субстантивні форми звертання можна поділити на антропонімічні 

(переважає варіант ім’я / по батькові) та апелятивні, що пояснюється як 

мовною традицією, так і офіційним характером спілкування. У певних 

випадках використовується більш особиста форма звертання – виключно на 

ім’я [173, с. 238-245].  

Аналізуючи структурні особливості різних типів звертань-МЖФІ, у 

тому числі звертань голови зборів, як окремої короткої форми МЖФІ, 

дотримуємося класифікації, близької до класифікації апелятивних форм 

звертань, представлених кількома семантичними варіантами, 

запропонованої В.І. Грициною:  

– антропоніми (ім’я, прізвище, прізвисько, власні назви-апелятиви), 

наприклад: Панькевич, прошу!; Фракція “Удар”, майте совість, 

дотримуйтесь порядку в сесійній залі!; Мартинюк, прошу; Прошу, Леонов, 

об’єднання “Свобода”; Міщенко, прошу; Олійник, прошу, народний 

депутат [Рада-4128]; 

– соціально-рольові найменування адресата за родом діяльності, за 

посадою, чином, званням і родовими термінами, наприклад: Доброго ранку, 

шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України!; 

Ну, прошу, народний депутат Тягнибок; Шановний пане Голово, у ваших 

останніх інтерв’ю ви неодноразово говорили, що ви позиціонуєте себе як 
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спікер всієї Верховної Ради; Шановне панство! Шановні народні депутати! 

Як ми заведемо тут, на першій сесії, так і будемо працювати протягом 

тих всіх п’яти років; Тому, пане Голово, шановний Володимир Васильович, я 

до вас звертаюся з проханням; Шановні народні депутати України, проект 

Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Міжнародною 

Федерацію Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і цей закон, 

який представлений з метою набрання чинності зазначеної угоди, яка була 

підписана Україною, урядом ще в 1997 році у Женеві, і сприятиме 

виконанню федерацією гуманітарної місії [Рада-4128]; 

– соціально-марковані найменування: громадяни, товариші, 

товариство, колеги, друзі, побратими та под., наприклад: Шановні колеги, 

відповідно до вимог статті 120 Конституції України та статті 7 Закону 

України “Про Кабінет Міністрів України” член Кабінету Міністрів України 

не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою; 

Шановні друзі, давайте всі виконувати Регламент; Шановні колеги, 

шановний народе України! Ми дякуємо вам за таке вітання жіноцтва; 

Шановні колеги, прошу звернути увагу вашу, головуючого, і всіх 

журналістів, і всіх колег – знову ми бачили порушення Конституції і 

Регламенту; Товариство, так не можна робити, так не можна 

працювати, ХХІ століття, тут перетворили цей парламент в цирк, 

перетворили фактично депутатів в паяців, які, я не знаю як хто, 

починають натискувати на кнопки по чужих терміналах; Шановні колеги, 

багато з вас сповідують християнські моралі і християнську правдивість, 

бажано щоб це було не тільки в кулуарах [Рада-4128]; 

– десемантизовані найменування адресата, що виражені лексемами зі 

“стертою” від частого використання у функції звертання семантикою: люди, 

брати, країно, сестри, хлопці, світе тощо наприклад: Дайте закінчити, 

люди, ви ж шановні народні обранці!; Люди, якщо взяти не лише букву, а 

сам дух цієї угоди, то чітко зрозуміло, що це не так угода про те, як наші 

надзвичайні сили, війська Міноборони і інші підрозділи будуть мати допуск 
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до об’єктів дислокації Чорноморського флоту, як угода про те, як бійці 

Чорноморського флоту в Севастополі, у Генічеську, по всьому Криму і 

взагалі, де захочуть вони далі поїхати, будуть мати доступ до наших 

об’єктів, до нашої території і там займатися своїми справами [Рада-4128]; 

– нормативно-ситуативні найменування пані, пане, панове, добродії, 

наприклад: Глибоко помиляєтесь, панове, засідання і далі йтиме згідно з 

Регламентом!; Пані та панове, це ж нормальна міжнародна практика, що 

запрошуюча сторона, яка просить допомоги, а в даному випадку незалежно 

чи це буде російська, чи це буде українська сторона, вони безумовно в першу 

чергу піклуються про життя і здоров’я людей [Рада-4128]. 

Також звичними в ролі звертання в МЖФІ періодики є 

субстантивовані прикметники чи займенники, що вживаються самостійно, 

без залежних означень, наприклад: Ви, шановні, тільки не кричіть ніхто: ні 

свої, ні… Не треба; Е, ні, вельмишановні, не будемо ми в такому галасі 

проводити голосування!; Шановні депутати, почитайте Конвенцію ООН 

проти корупції (так вона називається), статтю 19-у цієї Конвенції [Рада-

4128]. 

Наступною аналізованою групою є звертання ведучого масових 

заходів, що належать до жанрового типу суто публіцистичних МЖФІ і 

можуть бути як поширеними за своєю синтаксичною структурою, так і 

непоширеними й функціонувати у вищезазначених кількох семантичних 

варіантах. Наприклад: Україно, не залишайся байдужою!(десемантизоване 

найменування адресата); Ігорю, час тобі показати свій перший козир 

(антропонім); І тому зараз, шановні, довгоочікуваний дебют в прямому 

ефірі (субстантивований прикметник); Аїдо, вітаю тебе. (антропонім); 

Серього! (антропонім); Шановні глядачі! Телефонуйте на номер: 0900-102-

0-02 (соціально-марковане найменування).; Аїдо, я бажаю, щоб сьогодні 

глядацької любові тобі не забракло (антропонім); Серього, ти у нас знаний 

експериментатор (антропонім); Пані та панове, зустрічайте! 

(нормативно-ситуативне найменування); Ілля, ти знаєш, тобі дуже пасує ця 
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пісня (антропонім); Ірино, я думаю, ти зі мною погодишся, що сьогодні ти 

виклалась на всі сто! (антропонім); Ігорю, зачепив тебе Ілля? (антропонім); 

Дівчата, а нам подобається фраза: “Чем выше любовь, тем ниже поцелуи”, 

– справді ж?; Я дуже задоволена, дівчата, я не мала сумнівів з першої 

секунди (десемантизовані найменування адресата) [КФ Х-Ф]. 

Звертання в МЖФІ періодики за структурою поділяємо на 

дикомпонентні та полікомпонентні: 

– дикомпонентні звертання, наприклад: Шановні педагоги! дорогі 

вчителі! Дозвольте висловити вам слова щирого визнання за ваш важкий і 

відповідальний труд!; Шановні читачі! Якщо ви не знайшли потрібну 

статтю або матеріал, будь ласка, скористайтеся пошуком, або завітайте 

до нашого архіву; “Панове журналісти, це його куля, вона призначалася 

Анісімову, але за велінням долі застрягла в моніторі, який розташовувався 

фактично на рівні грудей”, – кажуть джерела, уточнивши при цьому, що 

куля калібру 7,62 [ЗП 09-04-14; 229]; 

– полікомпонентні звертання, наприклад: Доброго дня, дорога 

редакціє газети “Запорізька правда”!; Шановний Олексію Івановичу, 

особливого секрету в приготуванні вина з винограду немає. Дорогі вчителі 

запорізького краю! Велика подяка, правозахиснику Дмитре Гройсман і 

депутате Валентине Наливайченко; Педагоги, вихователі, викладачі та 

наставники – люди нелегкої, але такої почесної і важливої професії! Ви 

будуєте майбутнє України разом із Президентом, – здоров’я, натхнення, 

творчих успіхів вам, вітання від голови облдержадміністрації Олександра 

Пеклушенка і голови обласної ради Віктора Межейка!; Спасибі вам, 

представники старшого покоління, учасники війни й бойових дій, діти війни, 

за те, що відновили наше зруйноване місто! [ЗП 09-04-14]. 

Дикомпонентні звертання поділяються на такі, що складаються з:  

– двох іменників, наприклад: Олександре Івановичу! У деяких ЗМІ 

з’явилися повідомлення про те, що начебто підписані угоди про 

довготривалу оренду українських сільгоспугідь китайською корпорацією;  
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– іменника та прикметника, наприклад: Шановні депутати, я ставлю 

на голосування – прошу послухати – пропозицію комітету направити ці 

постанови до головного комітету на повторне перше читання з підготовки 

на їх основі єдиного узгодженого проекту. 

У масиві полікомпонентних звертань МЖФІ чітко виокремлюються 

своєю специфікою трислівні звертання, для яких найхарактернішим є такий 

склад: прикметник / іменники, іменник / іменник (ім’я, по батькові, 

прізвище,): Шановний Ігорю Васильовичу Швайка, прошу; Ірино 

Володимирівно Геращенко; Депутат Олег Панькевич, прошу [Рада-4128]. Чи 

варіант прикметник / іменник / займенник, прикметник / прикметник / 

іменник (-и), наприклад: Шановний Володимире Васильовичу!; Шановні 

народні депутати, слово керівнику Комітету з питань європейської 

інтеграції Немирі Григорію Михайловичу!; Вельмишановні народні 

депутати! (УС, 6.01.2000). 

Полікомпонентні звертання в МЖФІ здебільшого складаються з 

декількох слів, що групуються навколо звертання-ядра (іменник) і є 

означенням до нього, наприклад: Члени радикальної політичної сили, яка 

ввійшла в парламент, ви теж стоїте на перешкоді євроінтеграції; Я ще раз 

кажу, шановна, завжди не згодна опозиціє, можете підняти стенограму 

або стенограму щодо голосування і побачити, я голосую особисто, ні за 

кого іншого я не голосую [Рада-4128]. 

У своїх дослідженнях В.І. Грицина підкреслює, що в мові 

публіцистики звертання вживаються у висловленнях, де базово-

комунікативний рівень є різноманітними видами двоскладних, 

односкладних речень та синтаксичних утворень, що називають “словами-

реченнями”. Серед останніх вона виокремлює стверджувальні (“Вболіваємо 

за вас, дівчата, віримо в перемогу, знаємо, що наша земля має 

талант!!!” [98]), і заперечні. Це повною мірою відповідає специфіці 

функціонування звертань МЖФІ в періодиці. У “Сучасній українській 

літературній мові: Синтаксис” за редакцією І.К. Білодіда вказується, що 
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“Заперечні слова-речення… здатні вступати в різні змістові зв’язки із 

звертаннями, вставними словами чи вставними словосполуками, лексичне 

значення та інтонування яких …вносять певну емоційність у категорію 

заперечення (цьому сприяє звертання)” [276]. Наприклад: Ні, пане Голово, 

шановний Володимир Васильович, я до вас звертаюся з проханням; Ні, 

шановна провладна більшість, для України сьогодні найважливіше – це 

вступ України на європейський курс, це європейська інтеграція, це 

звільнення політичних в’язнів, це надання можливості Юлії Тимошенко і 

Юрію Луценко брати участь в українському політичному процесі, це 

свобода для України [Рада-4128]. 

Звертання в таких одиницях знаходяться в постпозиції до заперечного 

слова-речення “ні”, у якому реалізується незгода з опонентом. Переважно 

такі одиниці зі звертаннями поширюються двоскладними або 

односкладними реченнями, що обґрунтовують, динамізують заперечення, 

мотивують його чи акцентують якусь рису. Наприклад: Ви за це голосували, 

мої патріотичні колеги? Колеги, за це чи ні?; Шановні депутати, ще хто по 

мотивам чи скінчились нарешті? [Рада-4128]. 

Дещо рідше, ніж розповідні й питальні, серед аналізованих структур 

трапляються спонукальні речення: Шановний пане головуючий, шановні 

члени парламенту, проявіть державну мудрість, адже бувають рідкі 

хвилини в цій парламентській залі, коли ми повинні це робити; Шановні 

народні депутати, я ще раз вас прошу голосувати персонально тільки 

своєю карткою; Колеги, переходимо до розгляду питання проекту 

Постанови про звільнення Сергія Геннадійовича Арбузова з посади Голови 

Національного банку України (№ 1199); Прошу на трибуну, народний 

депутат Кілінкаров, фракція Компартії України; Час закінчився,  

сідайте, колего [Рада-4128]. 

Уважаємо, що звертання як складова одиниця речення в 

публіцистичних текстах служить для називання адресата мовлення й, 

називаючи адресата, в окремих випадках може виражати суб’єктивно-оцінне 
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ставлення до нього з боку комуніканта. У публіцистичному стилі, зокрема в 

періодичних виданнях, звертання в МЖФІ мають обмежене морфологічне 

вираження: у більшості випадків використовуються форми звертання в 

множині, хоч трапляються і звертання в однині [173, с. 238-245].  

Аналізуючи структурні особливості звертань у МЖФІ періодичних 

видань, вказуємо на широко вживані одиниці, що функціонують у 

рекламних зверненнях періодики, що також належать до малих жанрових 

форм інформації сучасної української мови, але залишаються за межами 

роботи. Усе ж таки, можемо зауважити, що структура рекламного звернення 

визначається багатьма чинниками, найважливішими з яких є цілі і 

характеристики впливу рекламного звернення на споживача. Виділяють такі 

основні рівні впливу: когнітивний – передавання інформації; афективний – 

формування ставлення; сугестивний – переконання [173, с. 238-245]. 

У мовній площині ці рівні реалізуються переважно за допомогою 

полікомпонентних звертань, наприклад: Завтра о шостій вечора на головній 

площі міста відбудеться концерт групи “Друга ріка” (когнітивний). Якщо 

ти справжній українець, тебе чекає незабутні дві години драйву!!! 

(афективний). Приходь сам, приводь друга, принось радість, пристрасть, 

шаленство молодості! (сугестивний / підсвідомий) [КС-2716].  

Найуживанішими під час беспосередньої комунікації є багатослівні 

звертання, серед яких є виражені іменниковими, іменниково-

прикметниковими сполученнями тощо. “Довгі, ускладнені флексіями 

українські лексичні одиниці важко піддаються стилістично-фонетичній 

акцентуації”, – вказує О.Ю. Дубенко у своїй роботі “Англо-американська та 

українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення”. 

Виходячи зі стадій рекламної діяльності, а також мети і характеристик 

рекламного впливу, до структури рекламного звернення включаються такі 

елементи, як слоган, вступна частина, інформаційний блок, довідкові 

відомості, ехо-фраза. Такий поділ є досить умовним: у різних зверненнях 

можуть бути відсутні деякі елементи [173, с. 238-245].  
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Слоган, як правило, передує рекламному зверненню, він є одним з 

основних засобів привернення уваги та інтересу ЦА. Особливо важливо 

використовувати слоган при відсутності інших засобів, що привертають 

увагу – ілюстрацій, кольору.  

Вступна частина здебільшого розшифровує слоган. У теле- та 

радіорекламі цю функцію зазвичай виконує вступна фраза. Вступна частина 

має бути максимально короткою, проте в неї варто закласти мотиваційну 

складову (підкреслити особисту вигоду споживача, якість продукції, її 

унікальність, доступність та ін.) [173, с. 238-241]. 

Інформаційний блок, який ще називають основним текстом, виконує 

функції заглиблення інтересу споживача до рекламного продукту, 

забезпечує комунікацію з потенційним споживачем за посередництва 

детальної та достовірної інформації про товари або послуги, їх 

характеристики, особливості. Шляхом аргументації вигод, які отримає 

споживач внаслідок придбання рекламованого продукту, він покликаний 

сформувати бажання купити товар. Довідкові відомості включають чіткі 

дані про рекламодавця: фірмову назву, товарний знак, адрес, телефони та 

інші канали зв’язку. Рекламне звернення може завершувати ехо-фраза, яка 

дослівно або за змістом повторює слоган чи основний мотив звернення. 

Особливо ефективним її використання у разі передавання великого об’єму 

інформації чи багатокомпонентного інформаційного блоку [173, с. 242-243]. 

Доцільність дослідження таких синтаксичних одиниць, як звертання в 

МЖФІ зумовлена потребою сучасної синтаксичної теорії не обмежуватися 

аналізом синтаксичних особливостей стилістичних жанрів і жанрових форм 

як частин тексту. Аналізується також автономне існування конструкцій, 

синтаксис яких залежить від інтонації суб’єктів мовлення, наприклад, 

ведучих масових заходів (концертів, засідань, нарад тощо) чи рекламних 

звернень у періодичних виданнях; досліджуються особливості формування і 

функціювання синтаксичних побудов усного мовлення.  
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У структурному відношенні найуживанішими є моно-, ди- й 

полікомпонентні багатослівні звертання, серед яких превалюють трислівні й 

багатослівні звертання, що виражаються іменниковими та іменниково-

прикметниковими сполученнями. Субстантивні форми звертання 

представлені антропонімами (власними іменами людей) та апелятивами, що 

є соціально-рольовими, соціально-маркованими, десемантизованими та 

нормативно-ситуативними найменуваннями адресата [173, с. 243-245].  

Унаслідок вивчення зазначених одиниць актуалізується дослідження 

процесів розвитку мови, що притаманні самій синтаксичній будові 

української мови й починаються в простому односкладному реченні, 

поступово поширюючи свій вплив на складне.  

Дослідження специфіки синтаксису звертань різних типів шляхом 

аналізу їх структурних особливостей та функціювання як жанрових форм 

особливого призначення, що мають конкретну синтаксичну визначеність, 

граматичну самодостатність, експресивність, виражену модальність, 

конкретну цільову аудиторію, вживання в інформаційному мовленні, дає 

змогу віднести їх до МЖФІ. 

 

2.6 Експресивність номінативних синтаксичних конструкцій – 

малих жанрових форм інформації 

У широкому розумінні експресивність постає як ментально-емпатична 

мовленнєва категорія, що реалізується в таких конкретних категоріях, як 

інтенсивність, цінність, емоційність, образність (Д.Х. Баранник, 

А.П. Загнітко, Л.П. Копєйцева, З.Г. Коцюба, В.Я. Мороз та ін.). Під час 

взаємодії та впливу один на одного названі компоненти експресивності 

беруть участь у створенні експресивних синтаксичних одиниць або тексту. 

Вони можуть доповнювати один одного чи функціонувати окремо. 

У сучасному синтаксисі функціонують кілька тлумачень 

експресивності, що відрізняються одне від одного різними уявленнями про 

обсяг цього поняття. Експресивність як загальномовна категорія торкається 
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всіх сфер мови, і арсенал її виражальних засобів є надзвичайно широким [7, 

28, 142, 147, 209, 231, 248, 256, 291]. 

Останнім часом деякі дослідники зазначають таке явище, як 

обмеження поняття експресивності, що може бути пов’язане з виключенням 

з його складу категорії емоційності, з визнанням категорії експресивності та 

емоційності не взаємопов’язаними, а взаємодоповнюваними (А.Н. Кожин, 

М.Н. Кожина та ін.) [141, 142].  

Важлива ознака МЖФІ – наявність жанрової тональності. 

Розглядаючи низку МЖФІ, М.М.Бахтін привертає увагу до того, що “ці 

жанри вимагають … певного тону, тобто включають у свою структуру 

також певну експресивну інтонацію”[37, c. 272], і слово отримує деяку 

типову експресію [37, c. 282].  

Актуальність дослідження експресивності як функціональної 

властивості номінативних синтаксичних конструкцій (НСК)-МЖФІ 

зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних розвідок до 

багатоаспектного аналізу інформаційного тексту, а номінативних речень не 

лише як статичних одиниць, а й як одиниць контекстуальних. Також у 

сучасній лінгвістиці окреслюється їх функціювання й використання, уплив 

речень досліджуваного типу на стиль і ритм інформаційних і 

публіцистичних масивів [179, 254]. 

У дев’яностих роках ХХ сторіччя лінгвісти почали вживати поняття 

“експресивний синтаксис” і дослідження цього явища набуває динамічного 

розвитку. Інтенсивне вивчення структури МЖФІ та їх структурних 

елементів: тексту, речення, різних аспектів розмовної, усно-діалогічної 

комунікації, мовної особистості як суб’єкта мовленнєвої діяльності, 

стосунків адресанта й адресата під час комунікативного акту, засобів 

підсилення впливу мовлення на співрозмовника – є підгрунтям для 

актуалізації цього питання.  

Вважаємо значущим відмежування синтаксичного рівня 

експресивності МЖФІ від лексичного.  
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На синтаксичному рівні експресивність є функціональною 

властивістю синтаксичних конструкцій МЖФІ як інформаційних, так і 

неінформаційних, що може посилювати прагматичну і власне граматичну 

інформацію висловлення чи його частин, адже синтаксична експресивність є 

абстрактнішою порівняно з лексичною експресивністю. На лексичному ж 

рівні експресивність виступає як компонент значення слова або як значення 

слова взагалі [179, 254-255]. 

Дослідження експресивного синтаксису в сучасному мовознавстві 

здійснюється двома шляхами. Перший пов’язаний з працями видатного 

мовознавця В.В. Виноградова, який виокремлює суб’єктивно-експресивні й 

об’єктивні форми синтаксису. Явище експресії, закладене в синтаксисі, він 

поєднує з суб’єктивно-експресивними формами. З-поміж засобів 

експресивного синтаксису мовознавець виділяє інверсивні та приєднувальні 

конструкції. Другий напрям – поєднання експресивного з поняттям 

суб’єктивної модальності. Дослідженню експресивно-модальних значень 

синтаксичних конструкцій в усному мовленні присвячені праці 

Г.Н. Акімової, Бао Хуна, Ю.Ф. Оковитої, А.П. Сковородникова, 

Н.Ю. ІІІведової та ін. [7, 28, 209, 256, 296]. На сучасному етапі інтенсивно 

досліджується арсенал експресивних конструкцій усного літературного 

мовлення [179].  

Усне мовлення має значно ширший потенціал вираження емоційності, 

порівняно з писемним. Номінативні побудови як одиниці мовлення є 

дійсними носіями спілкування, а в умовах динамічного синтаксису – 

системами функціональної перспективи висловлення. 

Питання системності експресивних явищ, що належать також до 

галузі синтаксису, заслуговує на увагу, зважаючи на те, що сучасна 

мовознавча наука веде активні пошуки системності мовних явищ на всіх 

рівнях мовної структури. Експресивні засоби сучасної української мови 

досліджували І.Р. Вихованець, П.С. Дудик, А.П.Загнітко, М.М. Кожина, 
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Т.В. Мелкумова, В.А Чабаненко, Н.Ю. Шведова та ін. [76, 106, 108, 119, 121, 

122, 142, 194, 195, 291, 296].  

У роботі також спираємося на метод аналізу виражально-

зображальних експресивних засобів сучасної української мови 

В.А.Чабаненка. Мовознавець розглядає цю проблему некласично, не 

співвідносно з рівнями мовної структури, а базуючись на тих принципах, на 

яких вони реалізуються в різних сферах щоденної мовленнєвої практики 

людини. Він аналізує мовленнєву експресію, що є похідною мовних 

контрастів, зв’язок варіантності слова з мовленнєвою експресією, парадигму 

мовна норма-мовленнєва експресія, емотивну й волюнтативну функції та 

експресивні засоби, зв’язок естетичної функції, науково-технічного 

прогресу й суспільно-політичних чинників і експресивних засобів 

української мови [291].  

У сучасній україністиці роботи В.А.Чабаненка є прогресивною 

спробою повного монографічного дослідження функціювання, у тому числі 

й номінативних конструкцій МЖФІ як одиниць експресивного синтаксису. 

Експресивні одиниці української мови привертали до себе увагу багатьох 

мовознавців: Г.Н. Акімової, А.П. Загнітка, та ін. [6, 119] 

Аналізуючи проблему експресивності номінативних синтаксичних 

конструкцій-МЖФІ, спираємося на такі класичні положення З.Г. Коцюби:  

– номінативні синтаксичні конструкції в українській мові виділяються 

серед інших синтаксичних одиниць як своєю формою, так і стилістичною 

семантикою; 

– структурні схеми номінативних синтаксичних конструкцій 

української літературної мови виявляють ознаки конвергенції та 

дивергенції, а побудови цього типу можуть бути неповними; 

– у сучасному мовознавстві номінативні синтаксичні конструкції 

поділяються на буттєві, вказівні, оцінні; 

– номінативні синтаксичні конструкції можуть компенсувати втрату 

риторичного запитання чи інверсії [155].  
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Загальноприйнятою в науковому середовищі є думка про зазначені 

одиниці як один з різновидів односкладних речень із синтезованою 

предикативною основою підмет-присудок. 

Називні конструкції-МЖФІ мають різну синтаксичну модальність: 

питальну, спонукальну, бажальну. Окрім типів модальності, наведених 

вище, у аналізованих зразках виокремлюємо, зокрема, оклично-

констатувальну. Наприклад: Х-фактор! 3-й сезон!; 03! Номер 7766!;  

Прямий ефір! Частина І!; Переможці І-го сезону!;Стоїмо!; Королева Х-

фактору! [КФ Х-Ф]. 

А.П. Загнітко зазначає: “За характером експресії речення поділяються 

на: 1) окличні та 2) неокличні. Неокличними називаються речення, у яких 

відсутня емоційно-експресивна наснажуваність. Їм протиставлені окличні 

речення, у яких сконденсовано емоційно-експресивне забарвлення, 

передається емоційно-почуттєвий стан мовця. Мовознавець розрізняє 

оклично-розповідні речення, що виражають емоційно-піднесене ставлення 

до явищ дійсності, питально-окличні речення, що висловлюють питання з 

відповідним емоційно-експресивним забарвленням, спонукально-окличні 

речення, що виражають емоційне забарвлення спонукання [120, с. 454]. 

Попередній аналіз синтаксичних особливостей номінативних 

синтаксичних конструкцій-МЖФІ показав, що побудови експресивного та 

розмовного синтаксису сприяють ефективному виконанню завдань 

номінативних одиниць-МЖФІ, виконуючи також комунікативну та 

естетичну функції.  

Різні синтаксичні конструкції розмовної мови допомагають зробити 

повідомлення зрозумілим, встановити контакт з аудиторією, привернути її 

увагою [179, 255-256]. 

Найбільш уживані в інформаційних текстах різних типів розмовні 

конструкції – це звернення, еліптичні, питально-відповідальні єдності, 

повтори. Рідше використовуються вставні конструкції. Особливістю 

номінативних одиниць-МЖФІ, що функціонують в інформаційній сфері 
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спілкування є те, що, імітуючи безпосередність і дружність побутових 

діалогів у мові ведучих заходами (концертів, шоу, телевізійних масових 

проектів), малі жанрові форми інформації, у тому числі й виражені 

номінативними конструкціями, зближуються з повсякденним мовленням 

надширокої аудиторії, полегшуючи сприйняття змісту МЖФІ. Напр.: Група 

“Три D”!; Сенсація вечора! Молодці!; Яків Головко!; Дмитро 

Політов!;“Лісапєтний батальйон”!; Колектив “Віола”!; Дівчата Олена і 

Поліна Ніколаєнко!; Фіналістка п’ятого сезону Катя Соколенко!!!; Головне 

шоу країни! [КФ Х-Ф]. 

Така специфіка притаманна також двоскладним реченням із 

семантикою, що охоплює риси характеру, фізичні та психічні стани людини 

і поєднується з номінативними елементами у складні безсполучникові 

конструкції: Ось трясешся. Сумніви твої, сльози, настрій...; Сила! Міць! 

Незламність! Серьога у головному шоу країни – п’ятому сезоні Х-фактора! 

[Youtube-ZShH]. 

До повної або часткової втрати чи зниження експресивності в 

аналізованих МЖФІ призводить поєднання номінативних одиниць з 

реченнями інших структурних типів, а також оформлення їх у формі 

другорядних членів наступного чи попереднього речення. Формально-

синтаксичною особливістю номінативних конструкцій-МЖФІ є 

використання в них побудов з імпліцитно вираженим суб’єктом, 

номінативних речень тощо [8]. 

Дослідження й систематизація експресивності як функційної ознаки 

номінативних синтаксичних конструкцій-МЖФІ безпосередньо залежить від 

класифікації номінативних побудов. Такі одиниці як і номінативні одиниці-

загальномовні побудови класифікувалися на основі різних принципів, часто 

непослідовно. Для детального аналізу проблеми варто зупинитися на 

окремих класифікаціях називних речень, укладених вченими-мовознавцями 

за останні сто – сто двадцять років [179, 256-257]. 
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Класифікація номінативних речень, упорядкована В.В. Бабайцевою, 

ґрунтується на основі семантичного принципу і вважається найповнішою. 

Вона вміщує сім типів номінативних одиниць: 1) буттєві або описові; 2) 

вказівні; 3) оцінно-буттєві; 4) власне називні; 5) називний уявлення; 6) 

спонукально-побажальні; 7) вокативні. У класифікаціях цього типу 

семантична структура номінативних побудов є актуалізованою підставою 

для відмежування номінативних речень від подібних до них за формою 

синтаксичних одиниць іменного класу, виявлення різних типів структурно-

семантичних варіантів номінативних побудов і доповнення їх систематизації 

правилами внутрішньої організації та розширення меж з позиції змісту [24]. 

У роботі спираємося на семантичний підхід до класифікації цих 

одиниць, що дозволяє виявити категорійні ознаки і характеризувати 

смислову структуру називних речень. Недоліки семантичних класифікацій 

номінативних побудов полягають у тому, що зазначені конструкції 

виявляються виокремленими в синтаксичній системі. Семантичні критерії 

розподілу номінативних синтаксичних конструкцій призводять до того, що 

він здійснюється на засадах, що не співвідносяться з підґрунтям типології 

всіх інших речень. Погоджуємося з думкою, що для номінативної побудови 

створюється начебто окрема граматика, що не є тотожною за структурою з 

класичною граматикою односкладного речення. Отже, семантичні 

класифікації номінативних конструкцій не обґрунтовують їх приєднання до 

аналізу інших типів речень, зокрема двоскладних [179]. 

Зазначаємо, що існують класифікації, побудовані з урахуванням 

стилістичної поліфункційності номінативних синтаксичних конструкцій 

(Л.О. Біятенко, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль, та ін.). 

Аналізуючи номінативні одиниці-МЖФІ, надаємо перевагу 

класифікації, що враховує категорійні реченнєві властивості номінативних 

конструкцій взагалі та їх граматичних особливостей як малих жанрових 

форм. В.П. Пронічев відзначає, що існує два шляхи для створення таких 

класифікацій: одні дослідники розподіляють ці одиниці на ґрунті 
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граматичного (модального) значення, інші класифікують їх на підставі 

репрезентації їх головного члена [234, с. 50]. До перших належать 

класифікації В.О. Горпинича, В.Д. Горяного, А.П. Загнітка, В.В. Різун та 

ін. [96, 121]. І.Р. Вихованець, П.О. Лекант та ін. класифікують їх з 

урахуванням особливостей реалізації головного члена аналізованих 

одиниць. Враховуємо, що ідеальним для будь-якої класифікації є 

дотримання певного принципу. Превалюючим критерієм відмежування 

односкладних речень від двоскладних і розмежування односкладних речень 

в українській мові є граматичний. Якщо граматичні показники не є 

домінантними, спираємося на семантичний принцип класифікації.  

Порівнюючи речення Іде! (відносно виконавця, що виходить на 

сцену), Співає!, Чуєте?! та Який голос! Який талант!, Солов’їноголоса! [КФ 

Х-Ф], кваліфікуємо перші три речення як двоскладні неповні, а інші – як 

односкладні, хоча в обох випадках наявний лише один головний член 

речення. Підставою для такого розмежування є різниця у характері 

висловлених думок. Перше речення легко може бути доповнене підметом – 

словом виконавець, друге ж речення не потребує жодного доповнення, адже 

оцінюється якість голосу, природне обдарування людини, яке відобразилося 

у свідомості співрозмовників у формі візуально-емпатичних образів.  

З-поміж засобів експресивного синтаксису МЖФІ виділяють: 

парцельовані конструкції: Артист! Вокаліст! Євген Літвинкович!; Це! Був! 

Гурт! “Ді-версія”!!!; Ти! Починаєш! Співати! та ін.; лексичний повтор з 

синтаксичним поширенням: Люди, з якими познайомилась, усі талановиті. 

Вони дружні, вони сердечні. Вони підтримують, розуміють... [КФ Х-Ф]; 

питально-відповідально-спонукальні конструкції в монологічному мовленні: 

То що далі? Не боїшся? Вперед!; Відступаєш?Не здаєшся! На сцену!  

та под [КФ Х-Ф]. 

Також констатуємо, що МЖФІ – оголошення ведучих масових 

заходів, як і значна частина усіх аналізованих у роботі синтаксичних 

побудов, переважно належать до усного монологічного мовлення і теж є 
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ілюстративними з погляду загальноприйнятої в лінгвістиці теорії 

триаспектності повідомлення, що відповідає трьом аспектам мислення.  

Класифікація номінативних МЖФІ не є остаточною, і питання її 

укладання залишається актуальним. Дослідження експресивного синтаксису 

набуло динамічного розвитку, і його результати можуть бути використані 

під час побудови нової синтаксичної теорії диференційованих за 

спецпризначенням номінативних конструкцій.  

Отже, доходимо висновку, що експресивність є функціональною 

властивістю номінативних синтаксичних конструкцій-МЖФІ. Це 

обумовлене, насамперед, їх виокремленою позицією між іншими 

малоформатними жанрами, їх позатекстовою семантикою, динамічною 

модальністю, граматичною самодостатністю. В аналізованих побудовах 

зазначених одиниць нараховується близько 5%. 

 

2.7 Специфіка синтаксису військових команд і наказів як 
вузькоспеціальних малих жанрових форм інформації 

Специфічною синтаксичною ознакою аналізованих одиниць вважаємо 

їх виражену модальність. Як свідчать результати аналізу наукової 

літератури, синтаксична модальність значної кількості малоформатних 

побудов і серед них МЖФІ в сучасній українській мові як компонент їхньої 

зовнішньо-синтаксичної сфери структури має дещо суб’єктивний характер. 

Сучасне мовознавство так характеризує синтаксичну модальність: 

“...модальність можна визначити як прояв суб’єктивно-об’єктивних 

відношень відображеного у реченні явища до дійсності” [59, с. 119]. Але 

аналізовані синтаксичні одиниці, на відміну від подібних та близьких до 

них, є чітко регламентованими за структурою, формою та змістом. 

Уважаємо військові команди й накази, завдяки специфіці синтаксичної 

організації, виокремленими з-поміж інших малих жанрових форм 

інформації сучасної української мови: вокативних конструкцій-МЖФІ, 

повідомлень та оголошень голови зборів чи засідань, розгорнутих звертань-
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МЖФІ, оголошень ведучих масових заходів, номінативних побудов-МЖФІ, 

оголошень та повідомлень-МЖФІ у транспортних засобах, Л-А, РЗ 

періодичних видань та інших. 

 

2.7.1. Особливості модальності військових команд і наказів як 
малих жанрових форм інформації  

За класифікацією А.П. Загнітка синтаксичні одиниці цієї групи є 

метакомунікативними, тобто “формулоподібними” реченнями, основним 

призначенням яких є налагодження або закінчення мовленнєвого контакту. 

Важливо памятати, що, за визначенням лінгвіста, такі “квазі-речення не 

містять інформації, в силу цього їм не притаманна суб’єктно-предикатна 

основа” [118, с. 20]. 

МЖФІ аналізованого типу в сучасній українській мові переважно 

належать до усного монологічного мовлення й функціонують відповідно до 

трьох аспектів мислення [172]. Отже, у деяких випадках можна 

стверджувати, що фрагментарно й ситуативно відбувається підсилення 

модального значення шляхом емоційного забарвлення аналізованих 

конструкцій чи інтонації через суб’єктивне cтавлення мовця до висловленої 

думки з погляду реальності, ірреальності чи об’єктивної можливості явищ у 

мовній ситуації” [117, с. 138]. 

Особливістю синтаксичної модальності зазначених 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 [172, c. 26-27]. 

В аналізованих МЖФІ модальне значення розповідності презентує 

реальну модальність, що є нейтральною за своєю сутністю, і її нейтральність 
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реалізується в констатації конкретного відповідного факту. Наприклад: 

Ремінь – послабити (підтягти); Рідше крок; Рота, вліво в лінію взводних 

колон, кроком – руш; Рота, для ранкового огляду – ставай; Рота, на 

вечірню перевірку – ставай; Поповнення, що прибуло – стати до строю 

своїх підрозділів; Поправити зброю [127]. 

Стверджуємо, що найповніше розповідна модальність військових 

команд реалізується у двоскладних реченнях. Загалом, ці синтаксичні 

одиниці також є поширеними серед зазначених побудов. Розповідні 

двоскладні речення активно функціонують в інформаційному стилі сучасної 

української мови, а саме у його усній та писемній формах, до яких, як 

зазначалося, належить значна частина МЖФІ [172, c. 26-27]. 

Переважна кількість аналізованих побудов має спонукальну 

синтаксичну модальність. Наголошуємо, що модальне значення 

спонукальності відрізняється від інших тим, що вимагає від ЦА, до якої 

звертаються, такої реакції, яка могла б реалізувати вказані дії. З’ясували, що 

в сучасній українській мові модальне значення спонукальності МЖФІ в 

більшості синтаксичних конструкцій теж має два різновиди. Другий 

різновид – це значення бажальної спонукальності, у якому вимога 

очікуваної конкретної дії адресована суб’єкту, до якого звертаються, 

реалізується не категорично, а має значення директивної спонукальності: 

– значення власне спонукальності з чітко вираженою вимогою певної 

дії, адресованої співрозмовнику. Наприклад: Начальник варти, до мене, 

решта – на місці; Начальники варт, до мене; Начальники варт, стати до 

строю; Оркестр, грай розвід!; Перший батальйон – вперед; Півкроку; 

Півоберта ліворуч; Півоберта праворуч; Повний крок; Полк, до ноги!; Полк, 

на Прапор, струнко, рівняння – праворуч!; Вільно, розійтись; Вільно, до 

наметів; Вільно, до їдальні кроком руш [127]. 

– значення директивної спонукальності, у якому вимога конкретної 

дії, адресована суб’єкту, до якого звертаються, реалізується категорично. 

Наприклад: Батальйон, уліво в лінію взводних колон, кроком – руш!; В 
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колону – руш!; В лінію взводних колон – руш!; В лінію машин – руш!; Рядовий 

(прізвище). Вийти із строю на два кроки!; Рядовий (прізвище), з поста 

кроком – руш; Рядовий (прізвище), кругом!; Рядовий (прізвище), на пост 

кроком – руш [127]. 

Після здійсненого аналізу, погоджуємося із думкою А.П. Загнітка, 

який вважає, що “основним синтаксичним засобом вираження 

спонукальності є форми наказового способу дієслова, які є синтаксичним 

центром самостійного простого, предикативної частини складнопідрядного 

чи складносурядного речення” [118, с. 21]. Учений зазначає, що спонукальні 

речення, яким притаманна семантика категоричного наказу, розпорядження, 

широко вживаються в діалогах та в різноманітних військових 

командах [120, c. 448]. 

Зазначимо, що сучасна лінгвістика визначає інтонацію універсальним 

засобом реалізації найрізноманітніших суб’єктивно-модальних значень, а 

синтаксична одиниця, що має окличну інтонацію, часто набуває 

експресивного, інколи оціночного значення. Отже, погоджуємося з думкою, 

що окличність як синтаксична ознака є також одним із засобів інтонаційної 

передачі ставлення мовця до висловлюваної інформації [29, с. 9] чи 

можливістю підкреслення безапеляційності вимоги, як у досліджуваних 

побудовах директивного типу [172, c. 27-29]. Наприклад: Відділення, за 

мною – руш!; Відділення – струнко! Рівняння праворуч!; Відділення – стій!; 

Глуши двигун!; Головні убори – надіти; Два кроки вправо, кроком – руш!; 

Для зустрічі справа зброєю – честь!; До машин!; До ноги!; Ширше крок!; 

До зброї!; Заводь!; Запобіжник – постав! [127]. 

У МЖФІ вираженням синтаксичної категорії модальності також є 

стандартні морфологічні засоби сучасної української літературної мови – це 

форми способу дієслова (наприклад, наказовий спосіб дієслів-присудків є 

основним, на думку М.Т. Доленка, синтаксичним засобом вираження власне 

спонукальної модальності), інтонаційні (особливо в усному монологічному 
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мовленні, до якого належать усі види усних оголошень), службово-лексичні 

(синтаксична роль часток) [103]. 

Вважаємо, що військові накази й команди, що функціонують у 

сучасній українській мові як вузькоспеціалізований тип МЖФІ, переважно 

реалізуються в усному варіанті мовлення (68 %) як побудови зі 

спонукальною модальністю.  

Аналізовані одиниці мають ознаки, притаманні МЖФІ: 

самодостатність, лаконічність викладу, смислову завершеність, екпресивну 

забарвленість, експліковану модальність, спрямованість на конкретну 

ЦА [172, c. 29-30]. Зокрема М.М. Бахтін зазначає, що до мовленнєвих 

жанрів також належать і короткі репліки побутового діалогу, і коротка 

стандартна військова команда, і розгорнутий деталізований наказ [37]. 

 

2.7.2 Неповні речення як засіб реалізації військових команд і наказів 
Аналізовані МЖФІ переважно є неповними реченнями, тобто в них 

пропущено один чи декілька членів речення, що встановлюються з 

попереднього речення, контексту, а в цих конкретних одиницях – із ситуації 

мовлення. А.П. Загнітко зазначає: “Неповне речення – це синтаксичне 

утворення, в якому одна з ланок його будови не вимовляється і водночас 

фіксується свідомістю” [118, с. 59]. Це визначення є актуальним стосовно 

більшості військових команд. Учений також зазначає: “У подальшому 

розгляді сутності та ємності поняття “неповні речення” спостерігається 

цілий ряд розходжень. Одні лінгвісти розглядають тільки такі види 

неповних речень, неповнота яких мотивується контекстом (контекстуально 

неповні) або ситуацією, інші лінгвісти виділяють тільки неповні речення, 

закінчені за смислом, які не потребують контекстуально-ситуативного 

доповнення” [118, с. 60].  

Неповні речення в сучасній лінгвістиці поділяються на кілька видів: 

власне-неповні (контекстуальні, ситуативні, парцельовані й обірвані) та 

еліптичні. Це три типи неповних речень:  
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– контекстуальні, у яких пропущений член відновлюється з контексту 

і причиною пропуску члена речення є те, що слово вживалося раніше і 

відсутня потреба його повторювати;  

– ситуативні, у яких пропущений член відновлюється з мовленнєвої 

ситуації і причиною пропуску є те, що всі учасники розмови знають, про що 

йдеться, а пропущений член (головний чи другорядний) не вживається з 

огляду на ситуацію мовлення, з якої він зрозумілий;  

– еліптичні, у яких неназивання члена речення зумовлюється 

структурою та семантикою самої синтаксичної одиниці. Хоча в сучасному 

мовознавстві еліптичні речення розглядають як різновид неповних, їх 

специфіка полягає в тому, що вони семантично повні, а структурно – 

неповні. 

Неповні речення-військові команди – це повноцінні комунікативні 

одиниці, що є лаконічними, зредукованими, дещо фрагментарними, завжди 

стилістично виправданими: Варта – до зброї; Варта – рівняйсь, струнко, 

рівняння праворуч; Варта – струнко! Рівняння – до середини; Для зустрічі 

справа, (зліва), зброєю – честь; Варти, праворуч! Кроком – руш; Вартовий, 

прийняти пост; Відділення – до зброї; Відділення, в колону по два – руш; По 

порядку – розрахуйсь!; Відділення, кругом – руш; Відділення, ліворуч; 

Відділення, на перший та другий – розрахуйсь; Відділення, розійдись; На 

ремінь!; Відділення, покласти – зброю; Відділення, правим (лівим) плечем 

вперед; Кроком – руш!; Відділення, праворуч; Відділення, у дві шеренги – 

шикуйсь; Відділення, через правий, лівий борти та задні двері – до машин. 

Уважаємо неповними речення, у яких один чи кілька членів речення, 

частина одного із членів речення не вимовляється, але є повністю або ж 

достатньо відтворюваною та зрозумілою для суб’єкта ЦА. Наприклад: 

Батальйон, струнко; До урочистого маршу, поротно, на одну лінійну 

дистанцію!; Перша рота, шикуйсь прямо, решта – праворуч; Бігом – руш; 

Батальйон, уліво в лінію взводних колон, кроком – руш; В колону – руш; В 

лінію взводних колон – руш; В лінію машин – руш; Відставити; Вільно; До 
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наметів; В колону – руш; В лінію машин – руш; Взвод – до мене; Взвод, на 

Прапор, струнко! Зброєю – честь!; Взяти праворуч; Відбій; Головні убори – 

скинути; Збільшити дистанції; Зброю – за спину; Зменшити дистанції; 

Зміна, за мною, кроком – руш; Зміна, праворуч, на пости кроком – руш; 

Зміна, стояти [127]. 

Сполучення повних і неповних структур створюють специфічне 

побутове спілкування. Тому неповні речення розглядаємо у двох основних 

аспектах: конструктивному (формально-граматичному) і комунікативному. 

На конструктивному рівні сутність багатьох неповних побудов 

військових команд-МЖФІ пояснюється зсередини, у відриві від контексту, 

оскільки такі речення є автономними й самодостатніми: Бігом – руш; 

Батальйон, уліво в лінію взводних колон, кроком – руш!; В колону – руш!; В 

лінію взводних колон – руш!; В лінію машин – руш!; Рядовий (прізвище). 

Вийти із строю; Рядовий (прізвище), з поста кроком руш; Рядовий 

(прізвище), кругом; Рядовий (прізвище), на пост кроком – руш [127]. 

А.X. Востоков як представник логічного напряму в лінгвістиці 

розглядав односкладні речення як неповні, оскільки в реченні як 

синтаксичній одиниці передбачалась обов’язкова двочленна структура, 

пов’язана з побудовою логічного судження, що вважали лише двочленним. 

Мовознавець кваліфікував односкладні речення як неповні з опущеним 

підметом: Відлунює…; Час снідати; Сутеніє [84].  

П.Ф. Фортунатов уважав, що за умови вираження обох членів 

психологічного судження граматичними складовими речень, речення є 

повними. За відсутності ж одного з головних членів речення є неповними 

[287]. О.М. Пєшковский визначає неповні одиниці як такі, у яких не 

вистачає одного чи кількох членів. Мовознавець виокремлює неповні 

особові речення без підмета, без присудка, без дієслівної зв’язки, з 

дієслівною зв’язкою, але без предикативного члена [220]. 

О.А. Шахматов також диференціював односкладні та неповні 

побудови і визначав односкладну структуру як повну за аналогією з 
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двоскладним реченням, тобто зближує його головний член то з підметом, то 

з присудком. Такі речення мовознавець об’єднав в один тип синтаксичних 

одиниць і вперше в лінгвістиці назвав їх односкладними, а член речення, що 

відповідає поєднанню суб’єкта з предикатом, – головним членом 

односкладного речення [294]. 

У сучасному мовознавстві виділення односкладних речень в окремий 

семантико-структурний тип простого речення не викликає сумніву. Що ж 

стосується визначення односкладних речень, ділення їх на групи, а також 

відмежування деяких видів односкладних речень (номінативних) від 

подібних за формою синтаксичних явищ, то в цьому питанні на сьогодні 

немає загальновизнаної позиції. 

Великою є розбіжність у поглядах на різновиди неповних речень. 

Питання типології односкладного і двоскладного неповного речення 

розглянуті в працях В.В. Бабайцевої, С.П. Бевзенка, А.П. Загнітка, 

Л.О.Кадомцевої, Н.Ю. Шведової [24, 44, 119, 122, 134, 132, 296] та ін. 

Неповні побудови зумовлені потребами комунікації, бо дають змогу 

висловлювати думку ущільнено, стисло і водночас зрозуміло. На їх 

утворення впливають власне мовні та позамовні чинники, що, ґрунтуючись 

на формах слів, своєю роллю вказують на морфолого-синтаксичні 

особливості неназваних членів речення – підмета, присудка та ін.: До зброї!; 

Грати відбій! [127]. 

До наказів, команд і рапортних звертань, що функціонують в усно-

монологічному мовленнєвому варіанті, належать переважно двоскладні та 

односкладні побудови, у складі яких наявне чи відсутнє звертання і 

більшість з яких (57 %) є неповними реченнями. У цих військових командах 

і наказах як у МЖФІ пропущені члени речення можна відновити не з 

контексту, а зі структури неповних речень або з конкретної мовної та 

мовленнєвої ситуації, наприклад: Оркестр, грай збір; Варти – рівняйсь, 

струнко; Для зустрічі справа (зліва), зброєю – честь; Варти, праворуч! 
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Кроком – руш; Вартовий, прийняти пост; Відділення – до зброї; Відділення, 

в колону по два – руш; Відділення, по порядку – розрахуйсь [127]. 

У неповних реченнях деякі члени речення формально відсутні, однак 

вони є необхідними складниками, беруть опосередковану участь в 

організації цих одиниць і є скороченими варіантами повних конструкцій. 

Аналізовані одиниці можуть бути двоскладними (наприклад: Ви маєте 

виконати дію): У колону по чотири!; До наметів!; Іти в ногу; Іти не в ногу; 

Карабіни на плече; Кроком – руш!; Кулемети на ремінь; На місці кроком – 

руш; На місця; На плече; На ремінь; Ліворуч; На місці; На прапор, рівняння 

праворуч (ліворуч); Кроком (стройовим кроком, бігом) – руш; Вартовий, 

здати пост; Черговий роти, на вихід!; і односкладними (означено-

особовими): У колону по три, шикуйтесь!; В одну шеренгу – ставайте!; 

Зміна, справа по одному – заряджайте; Рівняйтесь ліворуч; На місці – 

стій!; Ставай!; Стій!; Стій, обійди справа; Стій, хто іде [127]. 

Військові команди й накази також реалізуються в мові як 

парцельовані конструкції директивної модальності: Полк! Уліво! В лінію! 

Рівняйсь!; Рота! Струнко!; Рівняння! На знамена!; Рота! Стій! Раз-два!; 

Служу! Народу! України!; Стій! Назад!; Стій! Стріляю! [127]. 

Наслідком неназваного члена речення є перерваний синтаксичний 

зв’язок. Наприклад, у конкретних службових ситуаціях, зрозумілих для 

офіцерів і рядового складу, цілком природним є використання МЖФІ цього 

типу: Ремінь – послабити (підтягти); Рідше крок; Рівняйсь; Рівняння 

праворуч; Розпочати перевірку; Рота, у дві шеренги – ставай; Рота, у 

колону по три – ставай; Рота, вліво в лінію взводних колон, кроком – руш; 

Рота, для ранкового огляду – ставай; Рота, на вечірню перевірку – 

ставай [127]. 

У досліджуваних одиницях переважно пропускається головний член 

речення: Автомат – на груди!; За розподілом: роби – раз, роби – два, роби – 

три!; Багнет – відімкнути (примкнути); Батальйон, в похідну колону, по 

дорозі, за порядком шикування; Кругом; Перша зміна – ставай; Полк, уліво в 
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лінію; В лінію ротних колон, кроком – руш; Поповнення, що прибуло – до 

строю своїх підрозділів; Поправити – зброю; Праворуч; Прапороносець, за 

мною, кроком – руш; Прапороносний взвод – вперед; Прямо, кроком – руш; 

Ремінь – послабити (підтягти); Рідше крок; Рівняйсь; Рівняння праворуч; 

Рота – струнко; Розпочати перевірку; Рота – стій; Рота, у дві шеренги – 

ставай; Рота, в колону по три – ставай; Рота, вліво в лінію взводних колон! 

Кроком – руш; Руш; Стій, буду стріляти; Два кроки уперед, кроком – руш; 

Стройовим кроком – руш; Струнко, рівняння – праворуч; Струнко; Увага; 

Усі праворуч (ліворуч, кругом); Частіше крок [127], хоча неповними також є 

побудови з неназваним будь-яким другорядним членом. 

У сучасному мовознавстві існує багато визначень спонукальних 

конструкцій: “Спонукальні речення – речення, що виражають наказ, 

прохання, заклик, пораду та інші волевиявлення. Граматичними засобами 

оформлення спонукання є форма дієслова-присудка (насамперед, у 

наказовому способі), особлива імперативна інтонація, а також деякі частки, 

що вносять у речення спонукальний відтінок або підсилюють значення 

спонукання” [88]. 

Спонукання, що переважно виражається імперативом, залежно від 

ситуації може відрізнятися за відтінками модальності – категоричними, 

пропозиційно-наказовими, наказовими, застережливо-наказовими, 

інформувально-наказовими тощо. 

Призначення апелятивного висловлення полягає в спонуканні до 

виконання / невиконання дії, і очікувана мовцем реакція слухача на подібне 

висловлення полягає в тому, щоб слухач виконав вказану дію. 

Ілюстративними є вокативні побудови наказового способу (імперативи). 

Формально побудови цього типу є двоскладними, але фактично 

складаються з двох самостійних односкладних речень, кожне з яких має 

власне завдання. Завдання вокативного речення полягає в тому, щоб 

перетворити представника ЦА чи всю ЦА на сприймаючу й усвідомлюючу 

інформацію частину соціуму як окрему групу, а також вплинути з 
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аудиторією й підготувати її до сприйняття інших повідомлень / наказів. 

Завдання імперативної частини полягає в тому, щоб назвати дію, яку мовець 

наказує виконувати / не виконувати. 

У роботі розглядаємо яскравий приклад спонукальних побудов –

 військовий наказ / команда як МЖФІ вузькоспеціального формату. У 

сучасних дослідженнях відзначається спільність мовних характеристик 

наказу не тільки з іншими різновидами спонукання, але й з іншими видами 

прагматично орієнтованих промов, наприклад, з оголошенням 

імперативного типу. А.М. Пєшковський звернув увагу на той факт, що 

наказова інтонація може бути і без наказового способу, а наказовий спосіб 

може вживатися майже без наказової інтонації [220]. 

У різних мовах наказ, наказовий спосіб реалізується подібними 

мовними засобами. В українській мові наказ може виражатися інфінітивом, 

індикативом, конструкціями з модальними дієсловами і бездієслівними 

конструкціями [132, с. 134-135; 147]. Т.В. Ушакова зауважує: “Усі 

периферійні форми спонукання в англійській мові знаходять свої аналоги в 

українській мові... Типологічна спільність виявляється у вираженні 

відповідними формами тих самих модально-значеннєвих відтінків” [284, 

с. 7]. 

Військовий наказ як команда – це “невмотивований прямий вид 

спонукання, при якому мовець має статус, що дає йому право на 

спонукання, він же через своє становище є відповідальним за ухвалення 

рішення відносно здійснення/нездійснення дії, невиконання якого карне для 

адресата і містить у глибинній структурі припущення, що адресат повинен 

зробити те, чого бажає від нього особа, що наказує” [66, с. 257-258].  

Проведений аналіз свідчить, що військові команди-МЖФІ, що 

використовуються в українських військах, згідно з Законом України N 3543-

XII “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, доречно 

диференціювати за типом мовлення – усним, усно-інформативним, усно-

писемним, адже більшість МЖФІ належать до інформаційного стилю мови. 
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Особливістю цього стилю є вагома перевага інформативності усного 

мовлення порівняно з писемним. До наказів, команд і рапортних звертань, 

що функціонують в усно-монологічному (У) мовленнєвому варіанті, 

належать, наприклад, односкладні та двоскладні побудови, у складі яких 

наявне чи відсутнє звертання і які є неповними реченнями.  

Незначна частина військових команд-МЖФІ реалізується в усно-

писемному (У-П) синтезованому варіанті: Пане сержанте (капітане, 

майоре, полковнику та ін). Прошу дозволити мені звільнення до (вказати 

час)-ї години; Військова присяга (затверджена Постановою Верховної Ради 

України № 1936-ХІІ від 6 грудня 1991 року) [127]. 

До МЖФІ аналізованого типу, що функціонують в усно-

інформативному монологічному мовленнєвому варіанті (У-І), належать: 

Зброя заряджена і поставлена на запобіжник; Зброя розряджена; Пане 

лейтенант. Варта номер один на розвід прибула в повному складі. 

Начальник варти лейтенант прізвище; Пане майор. Варти для розводу 

вишикувані. Помічник чергового варт капітан (прізвище); Дозвольте 

відрекомендуватися з нагоди присвоєння мені військового звання капітан; 

Пане майор. Перша механізована рота виконує другу вправу навчальних 

стрільб. Командир роти капітан (прізвище); Пане полковник. За час мого 

чергування подій не трапилося. Черговий частини капітан (прізвище); Пане 

полковник. Проводиться розвід варти. Черговий варт майор (прізвище); 

Пане полковник. Черговий частини капітан (прізвище); Пане сержант. 

Рядовий (прізвище) пост номер такий-то прийняв; Пане сержант. Рядовий 

(прізвище) пост номер такий-то здав; Пане сержант. Рядовий (прізвище) зі 

звільнення прибув, зауважень не мав [127]. 

Військові команди класифікуються також за видами спонукання:  

– наказ: Відділення, у колону по одному (по два) – ставай; Відділення, в 

одну шеренгу – шикуйсь; Відділення, за мною – руш; Відділення – струнко. 

Рівняння праворуч; Відділення – стій; Глуши двигун; Головні убори – надіти; 

Два кроки вправо, кроком – руш; Для зустрічі справа зброєю – честь; До 
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машин; До ноги; До побачення, пане капітан-лейтенант; Ширше крок; До 

зброї; Заводь; Запобіжник – постав; Заправитись; Начальник варти до 

мене, решта – на місці; Начальники варти, до мене; Начальники варти, 

стати до строю; Оркестр, грай розвід; Перший батальйон – вперед; Пів 

кроку; Півоберта ліворуч; Повний крок; Полк, до ноги; Полк, на Прапор, 

струнко, рівняння – праворуч [127]; 

– дозвіл: Вільно, розійтись; Вільно, до наметів; Вільно, до їдальні 

кроком руш!;  

– клятва: Військова присяга (затверджена Постановою Верховної 

Ради України № 1936-ХІІ від 6 грудня 1991 року.) Я, (прізвище, ім’я та по-

батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України 

завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно й чесно виконувати 

військовий обов’язок, накази командирів, неухильно дотримуватись 

Конституції та законів України, зберігати державну й військову 

таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на 

сторожі її свободи й незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу 

України!; 

– нейтральне привітання: Здрастуйте, пане сержант (пане капітан, 

пане генерал тощо); 

– попередження / пересторога: Стій, буду стріляти!; Стій прохід 

стороннім особам заборонений!; 

– прохання: Пане сержант. Прошу дозволити мені звільнення до 23-ї 

години; 

– інформування: Пане полковник. Проводиться розвід варти. 

Черговий варт майор прізвище; Пане майор. Командир 1-ї механізованої 

роти капітан прізвище; Пане лейтенант. Зміну постів проведено. Пости 

здано (прийнято) в справності. Перший розвідний сержант прізвище та 

ін. [127]. 

В аналізованій групі малих жанрових форм їх функціювання як 

неповних речень також зумовлюється ситуативним контекстом і змістом 
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синтаксичної одиниці: В лінію взводних колон – руш!; Бігом – руш!; В 

колону – рушай!; В лінію машин – руш!; неозначено-особові: На плече!; 

Струнко!; Вільно!; До наметів!, безособові одиниці:  Багнет – відімкнути 

(примкнути);  Автомат – на груди!), До урочистого маршу, поротно, на 

одну лінійну дистанцію!; Варта – до зброї; Варта – струнко!; Варти – 

рівняйсь, струнко; Оркестр – збір!; Варти – рівняйсь, струнко; Для зустрічі 

справа, (зліва), зброєю – честь; Варти, праворуч!, Кроком – руш; Вартовий, 

прийняти пост; Відділення, – до зброї!; Відділення, в колону по два – руш; 

Відділення, по порядку – розрахуйсь; Відділення, кругом – руш; Відділення, 

ліворуч; Відділення, на перший та другий , швидко; Відділення, розійдись; 

Відділення, на ремінь; Відділення, покласти – зброю; Відділення, правим 

(лівим) плечем вперед; Кроком – руш; Відділення, праворуч; Відділення, через 

правий, лівий борти та задні двері – до машин; Відставити!; В колону – 

руш; В лінію машин – руш; Взвод – до мене! [127]. 

Розглянуті усні військові команди й накази належать до процесу 

вербального спонукання до певної дії, що має кілька різновидів спонукання: 

наказ, вимогу, заклик, побажання, заборону, застереження, порада та ін. 

Після аналізу процентного співвідношення різних типів військових 

команд і наказів-МЖФІ у сучасній українській мові бачимо, що вони 

розподілились так: 34% – клятви, 23% – накази, 16% – привітання, 11% – 

попередження, інформування – 9%, дозвіл – 5%, попередження – 2%. 

Побудови цього типу мають індекс частоти вживання порівняно одна до 

іншої, що поданий у таблиці в Додатку 1. Загальна кількість українських 

військових команд близько 280-ти [127]. Визначено, що розглянутих МЖФІ 

серед аналізованих у роботі побудов нараховується 2%. 

Військові команди-МЖФІ виражають волевиявлення осіб, які мають 

об’єктивне право (службове положення) спонукати до різних необхідних дій 

окремих осіб чи групи людей, що фактично є їх підлеглими з дуже високим 

ступенем залежності. 
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Синтаксичною специфікою конструкцій цього типу є їх переважна 

(68%) належність до двоскладних та односкладних неповних речень. 

Вважаємо аналізовані одиниці такими, що є вузькоспеціальними 

(використовуються між особами обмеженої цільової аудиторії, у цьому 

випадку – військовослужбовцями), мають значну кількість основних ознак 

МЖФІ: виражену модальність, самодостатність, лінгво-соціальні аспекти, 

лаконічність, спрямованість на цільову аудиторію. 

Малі жанрові форми інформації (МЖФІ) аналізованого типу в 

сучасній українській мові переважно належать до усного монологічного 

мовлення і тому в деяких випадках можна стверджувати, що фрагментарно 

й ситуативно відбувається підсилення модального значення за  

рахунок емоційного забарвлення аналізованих конструкцій чи інтонації 

через “... суб'єктивне ставлення мовця до вираженої вголос думки з точки 

зору реальності, ірреальності чи об'єктивної можливості явищ у мовній 

ситуації” [8, с. 138]. 

Особливістю синтаксичної модальності зазначених конструкцій є те, 

що їх можна розділити на дві групи модальних типів, на відміну від 

стандартного членування модальних типів на чотири групи, оскільки 

речення гіпотетичної, бажальної й умовної модальності, як правило, не 

вживаються у військових командах і наказах. Таким чином, модальні типи 

зазначених синтаксичних конструкцій можна поділити на такі групи: 

розповідні синтаксичні одиниці; одиниці з окличною модальністю; одиниці 

зі спонукальною модальністю; одиниці зі спонукальною-окличною 

модальністю. 

У аналізованих МЖФІ модальне значення розповідності презентує 

реальну модальність, що є нейтральною за своєю сутністю, і її нейтральність 

реалізується в констатації конкретного відповідного факту. Наприклад: 

Ремінь – послабити (підтягти); Рідше крок; Рота, вліво в лінію взводних 

колон, кроком – руш; Рота, для ранкового огляду – ставай; Рота, на 
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вечірню перевірку – ставай; Поповнення, що прибуло – до строю своїх 

підрозділів; Поправити зброю [9]. 

Найповніше розповідна модальність військових команд реалізується в 

двоскладних реченнях. Загалом, ці синтаксичні одиниці є найменш 

поширеними серед зазначених побудов. Розповідні речення активно 

функціонують в інформаційному стилі української мови, його усній 

монологічній формі, до якої, як зазначалося, належить значна кількість 

МЖФІ. 

 

Висновки до розділу 2 

З’ясовано, що особливістю синтаксичної реалізації МЖФІ різної 

модальності (SMS-повідомлення операторів мобільного зв’язку, оголошення 

ведучих масових заходів та ін.) є їх експлікована модальність.  

Переважну кількість зразків поділено на дві групи модальних зразків, 

оскільки речення гіпотетичної, бажальної й умовної модальності в них, 

переважно, не вживаються. 

Постаючи лише однією з частин інтонаційної структури речення, 

вокативні побудови-малі жанрові форми реалізуються переважно в усному 

монологічному мовленні (оголошення / повідомлення голови зборів) і мають 

відповідне інтонаційне забарвлення – докір, заклик, іронію тощо. 

Специфіка синтаксису 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 
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визначення структури й функцій Л-А полягають у тому, що ці побудови 

раніше аналізувалися тільки з позицій структури тексту статей – одиниць 

періодики чи інтернет-видань. Продуктивним є питання лінгвістичного 

дослідження лід-абзацу й заголовка та визначення їх функцій як МЖФІ.  

Синтаксичні моделі лід-абзаців реалізовано 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. 

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. Переважно це речення спонукальної модальності. Побудови цієї 

групи поділено на три різновиди за типом мовлення, у якому їх реалізовано: 

усного, усно-писемного, усно-інформативного. 

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%). Ці одиниці є двоскладними і односкладними побудовами, у 
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яких наявне (опосередковано наявне) чи відсутнє звертання і більшість з 

яких (57 %) є неповними реченнями. У військових командах і наказах – 

МЖФІ пропущені члени речення відновлювано не з інших речень, а з 

конкретної мовленнєвої ситуації. 

У сучасній українській мові кількісно вони репрезентовані так: 34% – 

клятви, 27% – накази, 15% – привітання, 12% – попередження, 

інформування – 8%, дозвіл – 4%. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА СИНТАКСИСУ МАЛИХ ЖАНРОВИХ ФОРМ 

ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ СПОВІЩЕННЯ В ТРАНСПОРТІ 

 
3.1 Односкладні конструкції як типові форми реалізації малих 

жанрових форм інформації 

 

У сучасному синтаксисі дослідження специфіки односкладного 

речення становить одну з важливих проблем, складність вивчення якої 

полягає в тому, що до систематизації основних типів односкладних речень 

існує кілька класифікаційних підходів. Визначні лінгвісти підкреслювали 

призначення речення слугувати для висловлення лише однієї окремої 

думки [44, 75], але в усному мовленні, як бачимо на прикладі таких МЖФІ, 

як оголошення ведучих масових заходів, завдяки парадоксальній інтонації 

одна побудова може мати варіативність відповідей (“так” або “ні”): У 

вашому місті, нібито, багато талантів? [КД-ЗД-2000]; Ви вже зрозуміли, 

хто сьогодні на нашій сцені? [К-МЖД-98]. 

На думку О.О. Шахматова: “Речення – це одиниця мовлення, 

сприймана мовцем і слухачем як граматичне ціле, що слугує для словесного 

вираження одиниці мислення” [294, с. 29]. Науковець зазначає, що в цій 

одиниці знаходить відображення акт мислення, “який має за мету 

повідомлення... поєднання уявлень, що відбулися в мисленні” [294, с. 47]. У 

той же час В.В. Востоков указує на співвідношення змісту речення з однією 

думкою: “Мовлення – є поєднання слів, що виражає думки взагалі... Та коли 

мовлення обмежується вираженням однієї думки, тоді воно називається 

реченням” [84, с. 71]. 

Поширені погляди на статус речення нерідко бувають діаметрально 

протилежними. З одного боку, й далі побутує уявлення стосовно речення як 

найвищої синтаксичної одиниці, з іншого – воно розглядається як елемент 

для побудови складних одиниць – надфразних єдностей, складних 
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синтаксичних цілих, абзаців, малих жанрових форм тощо. Підґрунтям для 

цього стали праці Д.Х. Баранника, Дж.П. Каплана, Г.Я. Солганика, 

К.Ф. Шульжука та ін. 

Ґрунтуємось на думці І.Р. Вихованця, викладеній у “Граматиці 

української мови”, де за сукупністю структурних і семантичних ознак 

виділяються такі основні типи односкладних речень: означено-особові, 

неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, інфінітивні, 

номінативні, вокативні (речення-звертання) [76, с. 34-38]. Учений 

наголошує, що в цих побудовах лексично наявний один (або предмет 

мовлення, або предикативна характеристика) з двох логічних компонентів 

думки. Фактичний головний член речення використовується в такій формі, 

яка здатна викликати потрібне уявлення щодо лексично не вираженого 

логічного компонента [76, с. 34-43]. 

Українська синтаксична наука загальноприйнятим вважає визначення 

односкладних речень з одним головним членом, що для повноти передачі 

інформації та характеру свого змісту не потребують другого головного 

члена.  

За формою головний член односкладного речення одночасно поєднує 

в собі значення логічного суб’єкта і предиката. Отже, уважаємо, що 

головний член односкладного речення як підметового, так і присудкового 

типу називає предмет або явище й у той же час стверджує його наявність, 

дає характерну картину дії та її впливу на предмет тощо. 

Переважно головним членом односкладних речень виступають: будь-

яка іменна форма в називному відмінку; особова форма дієслова; інфінітив; 

синтаксично нерозкладна словосполука; безособово-предикативне слово; 

предикативний прислівник. У класичному сучасному синтаксисі за 

морфологічними ознаками головного члена односкладні речення традиційно 

поділяються на: 

– іменні, у яких головний член підметового типу виражається 

субстантивною формою (номінативні і вокативні речення); 
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– дієслівні, у яких головний член присудкового типу виражається 

дієслівними формами (означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-

особові, інфінітивні та частина безособових речень); 

– прислівникові, у яких головний член присудкового типу 

виражається предикативними прислівниками.  

У роботі ґрунтуємось на думці Л.А. Булаховського, який у “Курсі 

сучасної української літературної мови” (1951 р.) називає такі типи 

односкладних речень: безособові (разом з інфінітивними), відносно-

безособові, узагальнено-особові, неозначено-особові, називні, хоча в 

“Підвищеному курсі української мови” за його ж редакцією 

виокремлюються безпідметові (безособові) речення та називні речення. 

О.О. Шахматов виділяє також означено-особові та ґенітивні речення [294]. 

До класифікацій, у яких з-поміж односкладних речень виділялися 

безособові, неозначено-особові й номінативні речення, О.М. Пєшковський 

додав ще узагальнено-особові та інфінітивні речення [220]. Виокремлював 

безпідметові речення, речення з відносною безпідметовістю, безприсудкові 

речення (називні), неозначено-особові й узагальнено особові й визнаний 

дослідник О.Н. Синявський [250, с. 138-158]. Ці поширені класифікації 

односкладних речень є досить полемічними й непослідовними, оскільки 

означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові та безособові 

розрізняються за засобами вираження особи, а інфінітивні та номінативні – 

за морфологічною ознакою.  

Симптоматичною є позиція Н.Ю. Шведової, яка, вживаючи 

некласичні терміни, виокремлює між однокомпонентними схемами 

відмінювано-дієслівні (неозначено-дієслівні і частину безособових) та 

невідмінювано-дієслівні (іменні, інфінітивні, прислівникові). Дослідниця 

визначає означено-особові та узагальнено-особові як підметово-присудкові 

речення неповної реалізації [296]. 
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Ординарною та наближеною до класичних є класифікація 

І.Р. Вихованця: односкладні дієслівні речення; односкладні інфінітивні; 

односкладні іменникові; односкладні прислівникові речення [75].  

Визначаємо, що превалюючою з названих 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 однини або множини 

теперішнього і майбутнього часу або 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 взаємоввічливими!; Тримайтесь 

під час руху потягу!; Негайно сповіщайте про загрозливі дії з боку інших 

пасажирів співробітників метрополітену чи чергового міліціонера [Метро-

Х]; Будьте обережні, тримайтесь разом з іншими пасажирами у випадку 

позаштатної ситуації!; Просимо пасажирів та зустрічаючих не 

хвилюватися і чекати на детальну інформацію; Просимо вас повернутися 

до своїх місць!; Застебніть паски безпеки, відкрийте шторки ілюмінаторів, 

закріпіть столики!; Встановіть спинки крісел вертикально, опустіть 

підлокітники крісел, не користуйтесь електронними приладами! [Д-А 

2015]. 

У запропонованих зразках немає словесно вираженого підмета, але 

підстановка особи можлива як у думці, так і в мові. Цим означено-особові 

речення-МЖФІ (Проходьте на посадку на рейс Z6 507 Дніпропетровськ – 

Стамбул; Будьте уважні відносно підозрілих осіб у приміщеннях 

аеропорту [Д-А 2015]; Просимо звернути увагу на монітори та уважно 

переглянути відеофільм з демонстрацією правил безпеки на борту літака; 

Пасажирів бізнес-класу просимо залишатися на своїх місцях; Просимо вас 

повернутися до своїх місць, застебнути ремені безпеки, відкрити шторки 

ілюмінаторів [Авіа-7578]), синонімічні до односкладних речень-МЖФІ: 
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Пасажири, проходьте на посадку!; Анатолій Гайворонюк, підійдіть до 

чергового у зоні посадки [Авіа-7578]. 

Дієслова минулого часу або умовного способу в аналізованих 

конструкціях не виступають головним членом означено-особових речень, 

адже відсутність особових закінчень у цих формах дієслів робить 

необхідним вживання підмета (Оголосив прибуття потягу – я, ти, він?). 

Вони вживаються здебільшого в розмовній мові з метою уникнення 

повторів, створення лаконічності та динамічності розповіді. 

Після аналізу масиву МЖФІ, що стали об’єктом нашого дослідження, 

вважаємо, що односкладні конструкції є однією з найуживаніших груп 

досліджуваних одиниць – близько 39%. Уважаємо, що односкладні речення 

є одними з динамічно використовуваних типів синтаксичних побудов-

МЖФІ в сучасній українській мові. 

 

3.2 Синтаксис побудов-оголошень на залізничних вокзалах 

Сучасна лінгвістика інтенсивно вивчає нові жанрові одиниці 

інформації синтаксичного рівня, що зумовлено активністю процесу появи 

нових побудов. Це також стосується їх структури та функціональної 

природи. Оголошення різних типів (власне оголошення й рекламні 

оголошення) на залізничних вокзалах як МЖФІ, їх структурні особливості 

та функції є майже недослідженим питанням у сучасному синтаксисі. 

Зазначені синтаксичні побудови належать до спеціалізованих засобів 

інформування масового характеру, розглядаємо їх як такі, що функціонують 

у мові засобів масової інформації та мають відповідну структуру. 

Дослідження цього питання обумовлене відсутністю комплексного аналізу 

оголошень на залізничних вокзалах, їх комунікативно-функціональних 

характеристик, необхідністю теоретичного осмислення синтаксичних 

особливостей, відсутністю єдиного погляду на лінгвістичний статус 

зазначених утворень [177, с. 195-196]. 
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Велику увагу структурі й функціям рекламних оголошень приділяли 

відомі дослідники А.Д. Бєлова, В.І. Карасик, О.В. Мосієнко та ін. [47, 138, 

202] Деякі оголошення на залізничних вокзалах за всіма ознаками належать 

до рекламних текстів. За класифікацією В.І. Карасика рекламний дискурс 

(текст) входить до складу інституційного дискурсу [138], А.Д. Бєлова 

відносить його до класифікації за сферами комунікації [47, с. 7-14]. Крім 

того, К.С. Серажим розглядає рекламу як вид оцінного тексту [247], а 

О.В. Мосієнко – як один з різновидів аргументативного [202]. 

Зазначимо, що в деяких ситуаціях усного спілкування між адресатом і 

адресантом порушення правил комунікації може мати на меті підвищення 

експресивності промови, надання їй естетичної цінності. У цій ситуації таке 

порушення формує стилістичні прийоми (такі, як повтор, риторичне 

питання, іронія, гіпербола, літота та ін.). Н.Д. Арутюнова звертає увагу на 

те, що прагматика в таких ситуаціях переростає в риторику, а відступ від 

правил може обернутися деградацією мови та її сублімацією [22, с. 3-43]. 

Дослідниця наголошує, що кожна фігура художнього тексту має свою 

“контр-фігуру” у мові повсякденній, що є водночас і постачальником, і 

кривим дзеркалом художніх прийомів [177, с. 196-197]. 

Варто враховувати, що як матеріал лінгвістичного аналізу 

інформаційні тексти подають найбільш адекватний для лінгвістичних 

досліджень матеріал, адже здебільшого вже є зафіксованими на різних 

носіях інформації, як наприклад, радіо- і відеоматеріали. Тому ми маємо 

можливість кваліфікувати мову масової комунікації як базове середовище 

мови засобів масової інформації. 

У межах дослідження аналізуємо структуру й функції оголошень і 

повідомлень різних видів (автоінформатора, чергового) на залізничних 

вокзалах як одного з видів МЖФІ, специфіку їх синтаксичної організації та 

з’ясовуємо наявність залежності типу конструкції з позицій сучасного 

синтаксису від виду оголошення [177]. 
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У наш час в інформаційному просторі функціонує кілька типів 

залізничних оголошень. Аналіз зазначених побудов буде базуватися на 

твердженні: “Оголошення – це короткі повідомлення, котрі містять різну за 

призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію 

приватного рекламного характеру. Це також пропозиція певних товарів чи 

послуг приватними особами або малими приватними 

підприємствами” [Wiki-a-Оглш]. 

Для типологічного опису цієї групи МЖФІ виправданою є 

систематизація з погляду функціонально-жанрової належності. 

Систематизація жанрів медіамовлення завжди була досить складною, що 

спричинено, як було зазначено раніше, широтою визначення поняття жанр – 

це і вид творів якого-небудь напрямку мистецтва, що має певні сюжетні та 

стилістичні ознаки, і живопис будь-якої тематики, і картина побутового 

сюжету, також це спосіб щось робити певним чином, сукупність 

стилеформуючих ознак, індивідуальна авторська манера тощо [177]. 

Різні типи оголошень на залізничних вокзалах мають як комерційне 

призначення (й тому дуже широко використовуються в мережі Інтернет на 

віртуальних дошках безкоштовних оголошень, а також у друкованих 

виданнях), так і не комерційне (інформаційного характеру). Метою таких 

оголошень є повідомлення відносно якоїсь події, що може бути важливою 

для певної частини соціуму. Будь-яке оголошення, попри його характер, 

складається з короткого повідомлення (пропозиція, інша інформація) та 

контактної інформації залежно від типу оголошення. Оскільки будь-яке 

оголошення є побудовою, у якій подається інформація, адресована певному 

сегменту ЦА, враховуємо те, що оголошення та повідомлення зазначеного 

типу (на залізничних вокзалах) подаються не на сторінках газет, журналів та 

окремих афішах, а через гучномовець та екрани телевізора/монітора. За 

змістом такі оголошення поділяються на два види: 1) оголошення щодо 

будь-якої події; 2) оголошення відносно потреби в інформаційних чи інших 

послугах [177, с. 197-198]. 
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Структура власне оголошень на залізничних вокзалах є 

малодослідженим питанням порівняно з рекламними оголошеннями, адже 

означені синтаксичні побудови доки що не стали об’єктом глибокого 

всебічного лінгвістичного аналізу. Х.І. Глушко зазначає, що існують різні 

типи тексту оголошень як моделі (у рамках когнітивної психолінгвістики), 

що розширюються індивідуально. Дослідниця зауважує, що прототипна 

структура оголошення передбачає присутність у центрі уваги комунікантів 

змістовно-тематичних аспектів. Отже, можемо стверджувати, що автор 

тексту при формулюванні оголошення повинен дотримуватися типового 

стилю тексту оголошення [93, с. 402-405]. 

У власне оголошеннях на залізничних вокзалах визначаємо такі базові 

тематичні структури: 

– пошук товару, послуги, особи (осіб); 

– пошук особи (осіб) і з якою метою; 

– прибуття потягу (куди/коли, час, нумерація); 

– потяг вирушає (куди/коли, час, нумерація); 

– інформація стосовно змін, що відбулись у розкладі руху потягів; 

– оголошення посадових осіб для пасажирів тощо. 

З часом, коли якийсь вид оголошень стає звичним, часто вживаним, 

кількість елементів може зменшуватися, оскільки ЦА, на яку спрямована 

конкретна чи інформація чи рекламне повідомлення, вже передбачено 

орієнтується у згаданих побудовах. У МЖФІ, що розглядаються, 

обов’язкова базова структура може розширюватися численними 

факультативними елементами, що в окремих випадках входять до складу 

обов’язкових чи частково перетинаються з ними. Наприклад, рекламні 

оголошення на вокзалах часто починаються експліцитним закликом, що 

підсилює функцію встановлення контакту: Доброго ранку/дня/вечора 

шановні пасажири!; Шановні пасажири!; До уваги пасажирів з дітьми!; 

Вас вітає адміністрація вокзалу! [Odz-pas-dep]. У досліджуваному матеріалі 
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приклади з вказаним елементом наявні в незначній кількості [177, с. 197-

199]. 

Зазначаємо, що серед МЖФІ-оголошень різних типів на залізничних 

вокзалах є експресивно забарвлені. Експресивність аналізованих 

синтаксичних одиниць підсилює ефект впливу на ЦА (реципієнтів 

сприйняття інформації на залізничних вокзалах) – пасажирів, слухачів, осіб, 

що зустрічають чи проводжають пасажирів. Значне експресивне 

навантаження в побудовах цього типу також мають розглянуті вище 

односкладні синтаксичні структури. 

Зауважимо, що коло потенційних адресатів не обмежується напрямом 

слідування пасажирів і потягів, а також вибірковою інформацією стосовно 

бажаного партнера, що може підсилюватись чіткими формулюваннями. 

Звернення до реципієнта є апелятивним завершенням оголошення і має за 

мету остаточно звузити коло аудиторії до єдиної відповідної особи, яка 

розуміє контекст і може проаналізувати зміст оголошення. Структуруючи й 

аналізуючи більшість оголошень на залізничних вокзалах, бачимо, що 

послідовність їх окремих складових елементів є довільною. Вони можуть 

відділятись одне від одного, підсилювати одне одного та комбінуватись між 

собою. На основі емпіричного аналізу встановлюємо, що кількість та 

послідовність факультативних елементів базової структури відрізняються 

залежно від виду оголошень та їх синтаксичних особливостей [177]. 

Найбільшою групою оголошень-МЖФІ, що стосуються приватного 

продажу залізничних білетів з погляду синтаксису є такий тип речення, як 

означено-особове, що становить у побудовах близько 22%: Продам два зд 

білети Київ – Донецьк на 30.08. 2014 року; Продам залізничні білети з 

Полтави до Чернігова; Продам або поміняю (на купейні) з доплатою 2 

плацкартних квитки до Дрогобича на 29.06 і зворотні на 11.07; Поміняю 

квитки на пізніший термін!; Надаю послуги з придбання квитків!; Продам 

за собівартістю два плацкартних квитки до Дніпродзержинська на 3 

травня, поїзд №72 Київ – Запоріжжя [З/Д-білети]. 



147 

Власне оголошення та їх різновид – оголошення рекламного характеру 

на залізничних вокзалах через наявність типових рис (автономність, широка 

ЦА, вузька спеціалізація тощо) відносимо до жанру як малих жанрових 

форм, так і до рекламного. Останнім часом активізація нового жанрового 

різновиду – рекламного спричинила зміни в сприйнятті будь-яким суб’єктом 

інформації взагалі.  

Рекламні тексти спрямовані на безпосередній вплив на реціпієнта-

слухача або читача. Як ми з’ясували, це реалізується за допомогою 

лінгвістичних засобів виразності, і тому тип оголошення на залізничних 

вокзалах залежить від ступеню інформативності оголошення. Різні 

технології мас-медіа – розташування на електронному моніторі розкладу 

руху електропотягів, варіювання шрифту, зміна розміру літер, створення 

візуальних ілюстративних форм, що легко запам’ятовуються теж 

допомагають у реалізації такого впливу [202]. Вважаємо, що основне 

завдання будь-якого оголошення-МЖФІ цього типу – реалізувати вимоги, 

включені в рекламу, – головним чином, зацікавити, викликати довіру, й 

обов’язково гарантовано спонукати до дії, тобто змусити придбати саме цей 

конкретний рекламований товар [177, с. 198-199]. 

Побудови аналізованого типу мають спеціалізовані синтаксичні 

особливості (обов’язкову персоніфікацію конкретної одиниці ЦА, що 

зумовлює вживання звертання (конкретної адресації) в односкладних 

конструкціях) і складають від загальної кількості проаналізованих побудов 

майже 18%: Пане Приходько! Підійдіть до чергового по вокзалу!; Шановні 

пасажири! Прослухайте оголошення!; Касири кас попереднього продажу! 

10-хвилинна перерва! Негайно зібратися в кабінеті заступника керівника 

служби безпеки! [Odz-pas-dep]. Звертає на себе увагу кількісна перевага 

означено-особових конструкцій (переважно І і ІІ особи множини): Не 

стрибайте зі сходів!; Прослухайте інформацію; Приготуйтесь до перевірки 

документів; Бажаємо чудового відпочинку у нашому місті!; Просимо 

уважно перевірити купе й багажні відсіки!; Нагадуємо про затримку 
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потягу № 335 Санкт-Петербург-Дніпропетровськ [Пас-22700], наявність і 

одно-, і двоскладних одиниць: Не залишайте дітей без нагляду!; Проходьте 

через підземний перехід; Вас вітає служба екстрених повідомлень! [Пас-

22700]. 

Здійснений аналіз засвідчив, що оголошенням цього типу притаманні 

переважно оклична, спонукальна, та оклично-спонукальна модальність. Це 

викликане потребою зобов’язати ЦА виконувати опосередкований наказ з 

метою 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 поїзду, що розпочав або остаточно не припинив рух! [Пас-

22700]. 

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 особистої інформації приватного та 

ділового характеру (оголошення через гучномовець інформації на прохання 

посадової особи (осіб), співробітника (чергового на вокзалі) вокзалу чи 

родича/знайомого (будь-якої особи), у формі як односкладних, так і 

двоскладних конструкцій. Наприклад: Касирам добових кас підійти до 

чергового адміністратора!; Шановні пасажири, не залишайте без нагляду 

дітей, багаж і домашніх тварин! Дякуємо за дотримання правил безпеки на 

вокзалі! [Пас-22700]. Також це оголошення адресної інформації на прохання 

пасажира для суб’єкта (-ів), що належить (-ать) до однієї з вищезазначених 

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! [Пас-22700]; 
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– 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, прокладка ОП366, прокладка пружна, 

шайба тарільчата, шайба-скоба ЦП138, клема ПК65, упор боковий 

полімерний; скоба упорна ЦП369, клема проміжна, гайка М27,М22, болт 

закладний; Ми пропонуємо прямо зі складу всі види метизів: болти, шайби, 

сітка-рабиця, саморізи по дереву та металу, анкери, інші види продукції 

цього ряду [ВТр]. 

– інформаційне повідомлення пасажирам номера потягу, станцій його 

відправлення/призначення, номер колії, платформи реалізується і як 

односкладні означено-особові, і як двоскладні синтаксичні одиниці, 

наприклад: 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 – Дніпро прибув на другу колію. Нумерація вагонів починається з 

голови потяга; Потяг № 335 Санкт-Петербург – Дніпро прибуває на 

четверту колію тощо [Пас-22700]. 

Визначено особливості структури досліджуваних одиниць 

(обов’язкова первинна структура може бути розширена факультативними 

елементами, як і її базові частини, 47 % МЖФІ цього типу реалізовано у 

двоскладних та 53 % – в односкладних одиницях) і функції (передавання 

адресованої абстрактному чи конкретному суб’єкту особистої інформації 

приватного та ділового характеру; реклама послуг, інформування цільової 

аудиторії за допомогою оголошень і повідомлень різних видів на 

залізничних вокзалах) [177]. Окреслені деякі особливості їх синтаксичної 

організації: активне використання звертань, вокативів, перевага означено-

особових одиниць (34 %) над неозначено-особовими (26 %), наявність 

побудов, що належать до експресивного синтаксису, виявлено пряму 
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залежність типу конструкції й модальності (попереджальної, спонукальної) 

від виду оголошення. 

 

3.3 Синтаксичні особливості повідомлень автоінформатора в 

метро 

Дослідження синтаксичних особливостей повідомлень 

автоінформатора в метро, що за основними граматичними й стилістичними 

ознаками (самодостатність, експлікована модальність, смислова 

завершеність, спрямованість на ЦА, відокремленість, лаконічність, 

інформативність) належать до МЖФІ та функціонують в інформаційному 

стилі, є актуальним з погляду синтаксису сучасної української мови, а також 

сучасної теорії синтаксичних міні-структур, запропонованої 

Л.П. Копєйцевою [150, с. 117, 119]. Це питання розглядається з погляду 

функціювання та структурування зазначених синтаксичних моделей у межах 

усного мовлення. Також аналізуються номінативні та вокативні конструкції, 

що функціонують в окресленій мовленнєвій площині. Проблематиці та 

класифікації усного варіанту мовленнєвих актів присвячено достатню 

кількість сучасних наукових досліджень [212; 232; 249; 251, 252]. Відносячи 

будь-яку синтаксичну конструкцію до розряду мінімальних, ураховуємо 

формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні, комунікативні, мовні й 

мовленнєві чинники. 

Повідомлення та оголошення в метро вважаємо такими, що переважно 

належать до усних мовленнєвих (вербальних) актів. 

З’ясовуючи синтаксично-стилістичні особливості досліджуваних 

одиниць, ураховуємо, що у виконанні мовою конститутивних і допоміжних 

функцій, важливу роль відіграють невербальні засоби, що супроводжують 

мовленнєве повідомлення та разом з вербальними засобами передають 

змістову інформацію. Вони наявні в усному й писемному мовленні. 

Зазначені одиниці представлені в кожному усному мовленнєвому 

висловленні, а, отже, й у повідомленнях та оголошеннях в метро. З-поміж 
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них варто виділити фонаційні засоби – гучність, тембр, темп мовлення, 

специфічне експресивно-емоційне забарвлення, типи заповнювання пауз, 

особливості вимови звуків [174, с. 65-66]. 

Уважаємо, що найбільш продуктивними й активно вживаними під час 

реалізації синтаксичної задачі названих одиниць стали такі різновиди 

мінімальних конструкцій: іменні, дієслівні, прислівникові, вигукові та 

слова-речення. Усі вони є експресивними засобами і при вмілому, 

ситуативно доречному використанні засвідчують мовленнєву майстерність 

мовця, накладають відбиток на його індивідуальний стиль [150, с. 105]. 

Окличні речення відіграють роль сигналів – вказують на важливість 

інформації й надають особливої експресивності оголошенню чи 

повідомленню. Наприклад: Шановні пасажири! Будьте уважні! На 

станцію прибуває електропоїзд! Відійдіть від краю платформи!; Шановна 

молодь! Зайшовши до вагону, не поспішайте зайняти вільне місце! [Метро-

Х]. Використання окличних речень як і експресивних звертань сприяє 

створенню відповідного емоційного фону, підготовці адресата до здійснення 

певної дії. 

Оскільки МЖФІ як синтаксичні конструкції також є виражальними 

засобами емотивної та волюнтативної функцій мови, ми можемо виділити в 

них такі ж, як і в інших подібних випадках (оголошеннях у залізничному 

транспорті, у трамваях і тролейбусах), мінімальні формально-структурні та 

семантичні конструкції – моделі іменного класу: номінативні та вокативні 

одиниці [150, с. 265, 292, 337, 349]. 

Зазначаємо, що номінативні (називні) речення становлять активну й 

дедалі більш уживану синтаксичну модель в аналізованих побудовах; ці 

конструкції презентують функцію номінації (називання), реалізуються у 

відповідній номінативній, номінативно-вказівній чи ланцюговій 

номінативно-спонукальній інтонації. Номінативні мінімальні побудови – 

назви станцій метро (далі – СМ) та ін. можуть мати опосередковану чи 

пряму спонукально-бажальну модальність чи не мати її: “Cтанція 
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Театральна”, “Станція “Університет”, “Станція “Центральний 

залізничний вокзал”, “Станція “Лісопарк”, “Станція “Південний 

залізничний вокзал”, “Білет!”, “Пропуск!” [Метро-Х]. 

Номінативні мінімальні структури є активно вживаною синтаксичною 

формою в оголошеннях і повідомленнях АІ в метро [174, с. 65-66]. 

Номінативні речення, використані на позначення місця чи предмета, 

що характеризується в них, репрезентуються в усному мовленні моделями, у 

яких подається, наприклад, назва СМ: Станція “Комунарівська”!; Станція 

“Хрещатик”!; Станція “Гідропарк”!, Станція “Площа Революції” [Метро-

Х]; чи модель, у якій препозиційно подається назва станції метро, а відразу 

після неї йде спонукальна чи пропозиційно-вказівна частина, що містить 

інформацію про подальший напрямок руху пасажирів: Станція 

“Університет”. Перехід на станцію “Держпром”; Станція “Золоті 

ворота”. Перехід на станцію “Театральна”; Станція метро “Хрещатик”. 

Перехід на станцію “Майдан Незалежності” [Метро-Х]. У побудовах 

аналізованої групи МЖФІ номінативні одиниці складають близько 41%, 

конструкції зі звертанням – 27%. 

В іменних структурах, у яких репрезентовані повідомлення 

автоінформатора в метро, виділяються вокативні речення, що реалізуються 

в кількох варіантах. Цьому типу одиниць притаманна спонукальна 

модальність, що відбиває емоційно-вольові стосунки, зумовлені 

особистісними, соціальними та ситуативними чинниками комунікації [174, 

с. 66-67]. 

Зважаємо на те, що з позицій сучасного синтаксису зміст вокативних 

речень, порівняно зі звертанням – компонентом структури спонукальних 

речень, – значно ширший; переважно він модально й емоційно забарвлений; 

передає складніше уявлення відносно адресата спонукання. Тому 

граматично оформлені звертання-вокативи не тільки називають адресата 

мовлення, але й стають своєрідними центрами висловлення, що 

акумулюють у собі варіативність семантичних відтінків [306, с. 221]. Це 
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вокативні речення-повідомлення АІ в метро, що вимагають від адресата 

виконання певної дії, переважно зрозумілої з попереднього контексту, а 

саме конструкції з виразними спонукальними функціями: 

– попереджувальною: Обережно! Двері зачиняються!; На 

електропоїзд, що прибуває, посадки не буде !; Шановні пасажири, будьте 

обережні! При вході і виході з ескалатора піднімайте поли довгого одягу, не 

допускайте їх влучення в частини ескалатора, що рухаються. Це 

небезпечно для життя! [Метро-Х]. 

– заборонною: Бігати по ескалатору заборонено!; Пасажири! Будьте 

уважні! Не підходьте до краю платформи!; Робити висадку та посадку 

після оголошення про закриття дверей заборонено!; Шановні пасажири, 

забороняється відсувати тимчасові огородження на вхідних площадках 

ескалатора і самостійно переміщатися по ескалатору, що не рухається - 

це небезпечно для життя! [Метро-Х]. 

– наказовою: Поступіться місцем людям похилого віку, вагітним 

жінкам, інвалідам!; Працівники міліції, терміново підійдіть до 

електропоїзду!; Увага! Терміново звільніть дорогу медичним 

працівникам! [Метро-Х]. 

Бачимо, що такі вокативні речення-повідомлення АІ в метро, 

одночасно виступають засобом вираження директивності в ставленні 

домінанта (автоінформатора, чергового) до реціпієнта і реалізації соціально-

рольових статусів комунікантів у нерівноправних комунікантних ситуаціях. 

У таких прямих комунікативних актах слід уникати презентації підсвідомої 

приязні [315, с. 45]. 

Залежно від стосунків між комунікантами, ступеня категоричності, 

авторитетності джерела спонукання, зацікавленості комунікантів у 

виконанні дії та ін. можна виділити різні види директивних речень: наказ, 

заборона, інструкція (директиви зі спадним тоном); власне спонукання, 

прохання, пропозиція, запрошення (директиви зі спадно-висхідним або 

висхідним тоном) [232, с. 100]. Для кожного з них характерні особлива 
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соціально-рольова структура комунікативної ситуації, умови вживання та 

засоби вираження [174, с. 67]. 

Розглядаючи синтаксичні особливості оголошень автоінформатора в 

метро, бачимо інституйовану сферу комунікації (метрополітен), у якій 

соціально-домінантною є сторона, що реалізує усні директивні мовленнєві 

акти за допомогою ущільнених форм, зокрема, спонукальних вокативних 

речень з пролонгованою пропозиційною частиною. З-поміж них можна 

виділити такі віртуально-фактичні соціумні пари-моделі:  

– автоінформатор – пасажир (А – П): Шановні пасажири! З технічних 

причин станція тимчасово закрита! Користуйтесь наземним 

транспортом!; Шановні пасажири, з технічних причин припинена подача 

електроенергії. Просимо підтримувати спокій і порядок та звільнити 

станцію. Шановні пасажири, надайте допомогу людям похилого віку, 

інвалідам, та пасажирам з дітьми [Метро-Х]. 

– автоінформатор – умовний пасажир (А – УП):; Увага, пасажири ! 

Якщо ви побачили покинуті речі у вагоні електропоїзду, негайно повідомте 

про них працівникам метрополітену!; Не залишайте дітей без догляду! 

Малолітніх дітей тримайте на руках чи за руку!; Шановні пасажири, при 

виникненні на території метрополітену ситуацій, які загрожують безпеці 

людей, негайно повідомте про це черговому персоналу станції або 

працівникам міліції [Метро-Х]. 

Отже, можемо зазначити, що соціально-домінантним адресантом – 

автоінформатором в умовах однобічного усного мовленнєвого контакту, а 

саме – повідомлення інформації в метро, опосередковано використовуються 

спонукальні вокативні речення з різними наказовими інтонаціями, тому що 

ситуативний вищий соціально-рольовий статус дозволяє: 

– керувати діями співрозмовника, не аргументуючи свої вчинки: його 

правота та авторитет не мають обговорюватися та підлягати сумніву;  

– керувати діями співрозмовника вербально, виходячи з міркувань 

впливовості вербального висловлення на ЦА. 
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Отже, оскільки повідомлення та оголошення в метро належать до 

усних мовленнєвих (вербальних) актів, номінативні та вокативні речення у 

розглянутій ситуації комунікації – це самостійні висловлення, у яких 

міститься певне комунікативне завдання [174]. 

Як засіб вираження директивних та спонукальних мовленнєвих актів 

такі номінативні та вокативні побудови найчастіше функціонують у 

нерівноправних комунікативних ситуаціях як ретранслятори інформації 

адресантів з вищим соціальним статусом [97, с. 72, 75]. Нижчий статус 

адресанта (у розглянутому випадку – пасивний статус) накладає обмеження 

на вживання цих синтаксичних структур в мовленні. Тому такі конструкції 

розглядаємо також як один із синтаксичних засобів позначення соціальних 

статусів комунікантів у парах А – П і А – УП у МЖФІ, що функціонують на 

вокзалах, станціях, у транспорті [174, с. 68-69]. 

 

3.4 Специфіка синтаксису повідомлень і оголошень 

автоінформатора в аеропортах як малих жанрових форм інформації 

Після опрацювання значної кількості досліджуваних одиниць 

доходимо висновку, що МЖФІ як завершене мовленнєве повідомлення має 

інформативно-смислове і прагматичне ядро й завжди орієнтоване “на 

іншого”. Комунікативна структура цих мовленнєвих одиниць припускає 

наявність двох суб’єктів – адресанта і адресата, а також двох об’єктів 

повідомлення на тій підставі, що оголошення і повідомлення містять моделі 

ідеального домінанта та реципієнта-приймача інформації.  

Визначення синтаксичних особливостей повідомлень автоінформатора 

в аеропортах, що функціонують в інформаційному стилі й за основними 

граматичними й стилістичними ознаками (самодостатність, комунікантна 

нерівноправність, відокремленість, авторитетність джерела спонукання) теж 

належать до МЖФІ, є продуктивним з погляду синтаксису сучасної 

української мови (спонукальні вокативні одиниці, у тому числі з 



156 

пролонгованою пропозиційною частиною, різні види директивних 

речень) [178]. 

Проведений аналіз засвідчує, що повідомлення та оголошення в 

аеропортах переважно належать до усних мовленнєвих (вербальних) актів. 

Вони становлять певний науковий інтерес у дослідженні синтаксичного 

аспекту особливостей функціювання поданого типу побудов МЖФІ в 

усному мовленні сучасної української мови та аналізу деяких специфічних 

рис та особливостей їх синтаксичної будови, оскільки в сучасному 

мовознавстві відсутні такі мовні одиниці. 

Уважаємо, що важливу роль у реалізації повідомлень і оголошень в 

аеропортах відіграють як синтаксичні, так і вербальні та паравербальні 

засоби, що супроводжують мовленнєве повідомлення і допомагають 

повніше передавати зміст інформації. Оскільки вони завжди присутні в 

усному мовленні, то певною мірою представлені в кожному усному 

висловленні, а, отже, у повідомленнях та оголошеннях в аеропортах теж. З-

поміж них виділяємо фонаційні засоби – гучність, тембр, темп мовлення, 

специфічне експресивно-емоційне забарвлення, типи заповнювання пауз, 

особливості вимови звуків. 

Усі оголошення й повідомлення автоінформатора в аеропортах 

функціонують у формі тримовних тріад (ТТ) – українською мовою (УМ), 

російською мовою (РМ), англійською мовою (АМ): УМ: Увага! Прибув 

літак рейсу (номер рейсу) авіакомпанії (назва авіакомпанії) з (аеропорт 

прибуття)! РМ: Внимание! Произвел посадку самолет рейса (номер рейса) 

авиакомпании (название авиакомпании) из (аэропорт прибытия)! АМ: 

Attention! The (name of air company) flight (number of flight) from (airport of 

arrival) has arrived!; До відома осіб, що зустрічають літак рейсу (номер 

рейсу) авіакомпанії (назва авіакомпанії) з (аеропорт прибуття) 

затримується! РМ: К сведению встречающих самолет рейса (номер рейса) 

авиакомпании (название авиакомпании) из (аэропорт прибытия) 

задерживается! АМ: The arrival of (name of air company) flight (number of 
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flight) from (airport of arrival) is delayed! [Авіа-7578]. Це є особливістю цього 

типу МЖФІ. 

Після аналізу значної кількості зазначених одиниць констатуємо, що 

найбільш продуктивними для цього типу МЖФІ є такі різновиди 

мінімальних конструкцій: односкладні – означено-особові, номінативні, 

вокативні. Усі вони можуть бути експресивними засобами при ситуативно 

доречному використанні.  

Означено-особові конструкції з-поміж названих вище ТТ є такими, що 

активно використовуються УМ: У зв’язку з введенням додаткових заходів з 

авіаційної безпеки, на стійках реєстрації надайте агентам інформацію 

щодо наявності у вашій ручній поклажі рідин, гелів та аерозолів. РМ: В 

связи с введением дополнительных мер по авиационной безопасности, на 

стойках регистрации предоставьте агентам информацию о наличии в 

вашей ручной клади жидкостей, гелей и аэрозолей. АМ: In connection with 

the introduction of additional measures for security at the front desk agents 

provide information about availability in your hand baggage liquids, gels and 

aerosols; УМ: Просимо вибачити за затримку рейса та завдані незручності. 

РМ: Просим извинить за задержку рейса и принесённые неудобства. АМ: 

Apologizes for the delay and inconvenience brought by the [Авіа-7578]. 

Вокативні речення-повідомлення автоінформатора в аеропортах, 

одночасно виступають засобом вираження категорії директивності в мові та 

є яскравою ознакою соціально-рольових статусів комунікантів при 

нерівноправних комунікантних ситуаціях. Жодна компліментарність у таких 

ситуативно-комунікативних актах неприпустима апріорі або є умовною, 

розмитою [315, с. 45]. 

Окличні побудови відіграють роль сигналів – вказують на важливість 

інформації й надають особливої експресивності оголошенню чи 

повідомленню. Наприклад: До відома пасажирів та зустрічаючих! Рейс  

(назва і номер рейсу) авіакомпанії (назва авіакомпанії), з (назва аеропортів 

виліт – прибуття) на сьогодні відмінений!; Прослухайте оголошення!; Пані 
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та панове! Вітаємо Вас! [Авіа-7578]; Пасажир рейсу PS 072 

Дніпропетровськ-Київ Пащенко Юрій! Прослухайте термінову 

інформацію!; Пасажири рейсу Z6 507 Дніпропетровськ – Стамбул! Ваш 

виліт затримується!; Прибуття борту Z6 556 Софія – Київ (Бориспіль) 

затримується через погодні умови [Д-А 2015]. 

Використання окличних речень, як і експресивних звертань, є 

специфікою цього виду МЖФІ, сприяє створенню відповідного емоційного 

фону, підготовці адресата до здійснення певної дії.  

Оскільки МЖФІ також є виражальними засобами емотивної та 

волюнтативної функцій мови, то виділяємо в них такі ж, як і в інших 

подібних випадках (оголошеннях у метро, залізничному транспорті, у 

трамваях і тролейбусах), мінімальні формально-структурні та семантичні 

моделі іменного класу: номінативні та вокативні [178]. 

Уважаємо, що з-поміж повідомлень та оголошень в аеропортах 

номінативні речення становлять активну й дедалі більш уживану 

синтаксичну конструкцію; у них реалізується функція називання, що 

презентується у відповідній поетапній номінативно-спонукальній інтонації, 

номінативній чи номінативно-вказівній. 

Номінативні мінімальні побудови у тримовних тріадах-повідомленнях 

та тримовних тріадах-оголошеннями в аеропортах можуть бути приховано-

спонукально-бажальними: Пропуск!; Посадочний талон!; Білет!; Паспорт!; 

оклично-вимогливими: Інформація! Термінове повідомлення! чи 

інформувально-нейтральними: Рейс Z6 5. Нова інформація; Рейс Z6 5 Київ 

(Бориспіль) – Дніпропетровськ [Авіа-7578]. Зазначені побудови є активно 

вживаними, порівняно з іншими конструкціями. 

З-поміж іменних структур, у яких презентовані повідомлення АІ в 

аеропортах, виділяються вокативні речення, що реалізуються в кількох 

варіантах. Вокативному реченню-повідомленню чи реченню-оголошенню в 

аеропортах притаманна опосередкована чи пряма спонукальна модальність, 

що в аналізованих одиницях презентує емоційно-вольові відносини, 
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зумовлені особистісними чи ситуативними чинниками комунікації: 

Знайдено валізу вишневого кольору!; Зверніться до чергового в залі 

очікування!; Шановні пасажири, перевіряйте ваші речі!; Бунько Олег! 

Зверніться до першої каси!; Бережний Василю Юхимовичу, негайно 

підійдіть! Вас викликає служба безпеки аеропорту! [Д-А 2015].  

 

3.4.1 Модальність побудов-малих жанрових форм інформації 
автоінформатора в аеропортах 

Зміст вокативних речень у побудовах цього типу порівняно зі 

звертанням – компонентом структури спонукальних речень – значно 

ширший, переважно він модально й емоційно забарвлений; передає 

складніше уявлення відносно адресата спонукання [306, с. 221]. Вокативні 

речення-повідомлення, що входять до складу побудов-МЖФІ 

автоінформатора в аеропортах, вимагають від адресата виконання певної дії, 

переважно зрозумілої з попереднього контексту, особливо конструкції з 

виразними спонукальними функціями різних типів чи розповідні. За 

модальністю зазначені конструкції поділяються на: 

– попереджувальні: Увага! Шановні пасажири, будьте обережні! У 

залі очікування аеропорту знайдено неідентифіковану валізу! Шановні пані 

та панове, з метою забезпечення ефективної роботи служби безпеки 

аеропорту просимо звільнити приміщення зали очікування. Зберігайте 

спокій!; Шановні пані та панове! Адміністрація аеропорту та служба 

безпеки аеропорту попереджує Вас про те, що не несуть відповідальності 

за збереження речей, залишених Вами без догляду [Авіа-7578]; 

– оклично-спонукальні (заборонні): Шановні пасажири та 

зустрічаючі, у терміналах аеропорту паління категорично заборонено!; 

Шановні пасажири! З метою забезпечення вашої особистої та авіаційної 

безпеки категорично забороняється перевозити в багажі та ручній 

поклажі вогнепальну та холодну зброю, ртуть, легкозаймисті та 

вибухонебезпечні речовини! Негайно повідомте службу безпеки аеропорту!; 
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Шановні пані та панове! Категорично заборонено торкатись залишених 

підозрілих предметів у аеропорту! Негайно повідомте службу безпеки 

аеропорту чи будь-кого з працівників! [Авіа-7578]; 

– спонукальні (прохальні): Шановні пані та панове, просимо вас 

звернути увагу на монітори та уважно переглянути відеофільм з 

демонстрацією правил безпеки на борту літака; Шановні пані та панове! 

Просимо вас повернутися до своїх місць, застебнути ремені безпеки, 

відкрити шторки ілюмінаторів, закріпити столики, встановити спинки 

крісел вертикально, опустити підлокітники крісел та не використовувати 

будь-які електронні прилади під час зниження та посадки літака; 

Представників фірми (посольства, заводу, закладу (назва фірми, 

посольства, заводу, закладу), що зустрічають рейс з (аеропорт прибуття) 

вас просять підійти до авіадовідки; Пасажирів економічного класу просимо 

залишатися на своїх місцях. До виходу з літака вас буде запрошено 

додатково. Дякуємо за співпрацю!; 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 [Авіа-7578]; 

– спонукальні (інформувально-спонукальні): Шановні пані та панове! 

Після того, як командир літака ввімкнув табло “Застебнути ремені 

безпеки”, літак знижується для посадки. Просимо вас повернутися до своїх 

місць, застебнути ремені безпеки, відкрити шторки ілюмінаторів, 

закріпити столики, встановити спинки крісел вертикально, опустити 

підлокітники крісел та не використовувати будь-які електронні прилади  

під час зниження та посадки літака; Шановні пані та панове! Вас вітає 

(ПІПб). Місцевий час __ година __ хвилин. Температура повітря __. Для 

вашої безпеки просимо вас, залишайтесь на місцях до повної зупинки літака 

та вимкнення табло “Застебнути ремені безпеки”. Готуючись до виходу, 

переконайтеся в тому, що ви не залишили особистих речей у салонах 

літака [Авіа-7578]. 
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– розповідні (інформувально-нейтральні): Пасажирів, які прямують до 

міста (назва міста), вас запрошують пройти на привокзальну площу, де на 

вас чекає автобус (автомашина) номер (номер автобуса або автомашини); 

Шановні пані та панове! Для вашої зручності та комфорту інших 

пасажирів, першими до виходу з літака ми запросимо пасажирів бізнес 

класу. [Авіа-7578]; Оголошується посадка на рейс Z6 8 Дніпропетровськ – 

Київ; Рейс Z6 508 Стамбул – Дніпропетровськ затримується. Просимо 

пасажирів та зустрічаючих зачекати більш детальної інформації; 

Оголошується посадка на рейс Z6 507 Дніпропетровськ – Стамбул [Д-А 

2015]; 

– розповідні рекламно-повідомного характеру: Шановні пані та 

панове, на борту літака ви можете придбати за вільно конвертовану та 

національну валюту України товари безмитної торгівлі. У нас є великий 

вибір: цукерок, шоколаду, цигарок, алкогольних напоїв та парфумів. 

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. Якщо ви зацікавилися і бажаєте 

придбати товари, будь ласка, – натисніть на кнопку виклику 

бортпровідника [Авіа-7578]. 

Констатуємо, що речення-повідомлення автоінформатора в 

аеропортах одночасно виступають засобом вираження категорії 

директивності в аналізованих комунікативних ситуаціях; є яскравою 

ознакою соціальних статусів комунікантів у нерівноправних комунікантних 

ситуаціях та засобом інформування / сповіщення пасажирів. 

Компліментарність у таких ситуативно-комунікативних актах є умовною, 

позбавленою особистісних рис [233, с. 43-45]. 

Уважаємо, що залежно від соціально-ієрархічних ролей учасників 

комунікативного акту, авторитетності джерела спонукання, зацікавленості у 

виконанні дії та ін. можна виділити наказові, заборонні, інструктивні, 

спонукальні, прохальні, пропозиційні, запрошувальні види директивних 
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речень [232, с. 100]. Кожне з них має особливу соціально-рольову структуру 

ситуації, умови вживання та засоби вираження. 

Розглядаючи синтаксичні особливості оголошень автоінформатора в 

аеропортах, констатуємо інституйовану сферу комунікації (аеропорт), у якій 

соціально-домінантною є сторона, що реалізує усні директивні мовленнєві 

акти за допомогою сконденсованих форм, зокрема, спонукальних 

вокативних речень з подовженою (розширеною) пропозиційною частиною. 

З-поміж них можна виділити такі ж віртуально-фактичні соціумні пари-

моделі, як у площині повідомлень і оголошень-МЖФІ в метро 

(автоінформатор – пасажир (А – П) – автоінформатор – умовний пасажир 

(А – УП). 

Отже, оскільки повідомлення та оголошення в аеропортах належать до 

усних мовленнєвих (вербальних) актів, номінативні та вокативні речення у 

розглянутій ситуації комунікації – це самостійні висловлення, у яких 

міститься певне комунікативне завдання. Як засіб вираження директивних 

та спонукальних мовленнєвих актів такі номінативні та вокативні, окличні 

побудови зі спонукальною модальністю різних типів (попереджальною, 

прохальною, наказовою, застережливою тощо) найчастіше функціонують у 

нерівноправних комунікативних ситуаціях як ретранслятори інформації 

адресантів з вищим соціальним статусом для ситуативно нижчих за 

статусом [97, с. 72, 75]. Нижчий статус адресанта (у розглянутому випадку – 

пасивний статус) накладає обмеження на вживання цих синтаксичних 

структур у мовленні. Тому такі конструкції варто розглядати також як один 

із синтаксичних засобів позначення соціальних статусів комунікантів. 

 

Висновки до розділу 3 

Під час структурування оголошень у транспортних засобах і на 

вокзалах простежується залежність типу конструкції з позицій сучасного 

синтаксису від виду оголошення. У розглянутих групах МЖФІ 21% є 

номінативними одиницями з окличною модальністю, а 34% – 
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повідомлювальні конструкції зі звертанням з окличною модальністю, 45% – 

мають спонукальну модальність. 

Номінативні (називні) речення-повідомлення й оголошення в метро 

становлять активно вживану й дедалі більш актуальну синтаксичну 

конструкцію у цій групі МЖФІ. 

Виокремлені вокативні речення-повідомлення, що входять до складу 

побудов-МЖФІ автоінформатора в метро й аеропортах, спонукають адресат 

на 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. 

Схарактеризовано функціювання в сучасній українській літературній 

мові багатьох видів МЖФІ: повідомлення у мережах мобільного зв’язку, 

оголошення та звертання голови зборів, засідань, лід-абзаци, оголошення 

автоінформатора у транспортних мережах, оголошення ведучих масових 

заходів та ін. Провідну роль у ефективності впливу на аудиторію 

аналізованих груп МЖФІ має їх експресивність та експлікована 

модальність. 

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 ЦА. 
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Активна розбудова синтаксичної системи сучасної української мови, 

динамічний розвиток інформаційного та інших стилів потенціюють потребу 

подальшого дослідження МЖФІ. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. 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. 

Інформаційний текст розглянуто як такий, що об’єктивізується у 

концентрації інформації в процесі комунікації з ЦА, а публіцистичний стиль 

як такий, що має мовленнєво об’єктивізуватися як роздум. 

З-поміж 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 МЖФІ 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. 

У дисертації проаналізовано такі групи МЖФІ: вокативні конструкції 

різних зразків; розгорнуті заголовки періодичних видань; лід-абзаци; 

номінативні синтаксичні конструкції; особливості SMS-оголошень / 
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повідомлень операторів стільникової мережі різних типів, оголошення 

ведучих масових публічних заходів, оголошення й повідомлення голови 

засідання / зборів як малі жанрові форми інформативного призначення; 

військові команди та накази; оголошення й повідомлення у транспортних 

засобах. 

Констатовано, що 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. 

2. З’ясовано, що особливістю синтаксичної реалізації МЖФІ різної 

модальності (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. 

3. Вокативні одиниці з-поміж інших односкладних речень апеляції як 

синтаксичні одиниці у МЖФІ сучасної української мови мають свою 

специфіку, яка полягає у тому, що за будовою вокативи-речення-МЖФІ 

збігаються з непоширеними та поширеними звертаннями.  

Постаючи лише однією з частин інтонаційної структури речення, 

вокативні побудови-малі жанрові форми не потребують додаткового 

розкриття свого змісту в контексті, реалізовані переважно в усному 

монологічному мовленні (оголошення / повідомлення голови зборів) і мають 

відповідне інтонаційне забарвлення – докір, заклик, іронію тощо. 
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Аналізовані в роботі вокативи-МЖФІ складніші за своїм змістом, ніж 

звичайні звертання, оскільки часто виражають суб’єктивні думки-почуття 

мовця. 

4. 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.  

Доведено, що 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. 

5. 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. 
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Окрім усталеного в сучасному мовознавстві поділу номінативних 

синтаксичних конструкцій на буттєві, вказівні, оцінні в аналізованих 

побудовах виокремлено спонукальні одиниці зі значенням директивного 

спонукання. 

6. Доведено, що синтаксис військових команд як вузькоспеціального 

типу МЖФІ має свої особливості. Побудови 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. 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 %). Ці одиниці є двоскладними і односкладними побудовами, 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 інших речень, а з 

конкретної мовленнєвої ситуації. У сучасній українській мові кількісно вони 

репрезентовані так: 34 % – клятви, 27 % – накази, 15 % – привітання, 12 % – 

попередження, інформування – 8 %, дозвіл – 4 %. 

7. 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. 

Номінативні (називні) речення-повідомлення й оголошення в метро 

становлять активно вживану й дедалі більш актуальну синтаксичну 
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конструкцію у цій групі МЖФІ. 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. 

Схарактеризовано функціювання в сучасній українській літературній 

мові багатьох видів МЖФІ: повідомлення у мережах мобільного зв’язку, 

оголошення та звертання голови зборів, засідань, лід-абзаци, оголошення 

автоінформатора у транспортних мережах, оголошення ведучих масових 

заходів тощо. Провідну роль у ефективності впливу на аудиторію 

аналізованих груп МЖФІ має їх експресивність та експлікована 

модальність. 

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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djuice.ua/ua/price/style.html?region=all  

Ді/Дж-смс Електронний ресурс. Режим доступу: 

djuice.ua/ua/services/смс/notifyme.html  

ДТ-об Дніпропетровськ. Театр опери та балету. 23 січня 2002 р. 

ЖК Журнал “Країна”. 

З/Д-білети Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ekomok-

nn.ru/offer-i-id-i-44228-i-2-platskarta-kiev-dneprodzerzhinsk-

na-3-maja-po-sebestoimosti.html  

ЗП 09-04-14 Електронний ресурс. Електронний ресурс. Режим доступу: 

zp-pravda.info/index.phpoption=com_content&view=article&id 

=45:2009-04-14-11-10-21&catid=1:latest-news  

ЗП-60 Електронний ресурс. Режим доступу: zp-

pravda.com.ua/columns/2013/07/30/387486/http://zp-

pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

2070:2010-09-23-20-14-05&catid=42:2009-05-25-14-52-

08&Itemid=60  

ЗП-63  Електронний ресурс. Режим доступу: zp-

pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

2070:2010-09-23-20-14-05&catid=42:2009-05-25-14-52-

8&Itemid=63  

КД-ЗВ-об Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Дню захисника вітчизни. Дніпропетровськ. Театр опери та 

балету. 23 лютого 2004 р. 
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КД-ЗД-2000 Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Дню захисту дітей. Євпаторія. Театральна площа. 1 червня 

2000 р. 

КД-ЗД-97 Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Дню захисту дітей. Дніпропетровськ. Площа ім. В.І. Леніна. 

1 червня 1997 р. 

К-Дм-02 Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Дню міста. Київ. Площа, 2002 р. 

К-Дм-96 Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Дню міліції. Дніпропетровськ, палац культури і спорту 

“Метеор”, 1996 р. 

КД-пГ Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

дню міста. Дніпропетровськ, парк ім. Глоби, 2007 р. 

КІФ Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

ювілею І. Франка. Львів. Обласна філармонія. 2003 р. 

КЛЄ-04 Стенограма оголошень ведучого концерту Валерія 

Леонтьєва. Євпаторія. Концертна зала парку ім. Фрунзе. 

23 серпня 2004 р. 

К-МЖД-98 Стенограма оголошень ведучого концерту, присвяченого 

Міжнародному жіночому дню. Дніпропетровськ. Театр 

опери та балету. 8 березня 1998 р. 

КПР-2000 Стенограма оголошень ведучого концерту “Пісня року”. 

Київ. 2000 р. 

КС-2716 Електронний ресурс. Режим доступу: 

ria.com/uk/zolotye_nomera_mts_kyevstar_layf_bylayn_utel_luc

hshyy_vybor_nyzkye_tseny-1842716.html  

КС-prepaid Електронний ресурс. Режим доступу: 

www.kyivstar.ua/kr/mm/mobile/services/voice/add_number/#pr

epaid 

К-СР-об Стенограма оголошень ведучого концерту Софії Ротару 
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Дніпропетровськ. Театр опери та балету. 12 грудня 1997 р. 

КФ Х-Ф Електронний ресурс. Режим доступу: 

kinofaza.net/news/kh_faktor_3_sezon_2012/2013-01-13-1301  

Метро-Х Електронний ресурс. Режим доступу: www.metro.kharkov.ua 

МТС-11 Електронний ресурс. Режим доступу: 

mts.com.ua/ukr/actions.Php/2011  

МТС-прес-р Електронний ресурс. Режим доступу: 

company.mts.com.ua/ukr/press_releases.php  

Пас-22700 Електронний ресурс. Режим доступу: 

www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?stasion=22700&by_stas

ion=Пошук  

ПР 03-07-12 Електронний ресурс. Режим доступу: pravda. 

com.ua/news/2013 /07/12/6994122 

ПР 03-08-17 Електронний ресурс. Режим доступу: 

pravda.com.ua/news/2013/08/17/6996220 

Рада-4128 Електронний ресурс. Режим доступу: rada.gov.ua/meeting  

УК Газета “Урядовий кур’єр” 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Таблиця українських військових команд 

 

№ Військові команди 
Типи 

мовлення 
Індекс 

1 
Автомат на груди, за розподілом: роби 

– раз, роби – два, роби – три 
У 1 

2 Автомат на – груди У 3 

3 Багнет – відімкнути (примкнути) У 2 

4 
Батальйон, в похідну колону, по 

дорозі, за порядком шикування 
У 1 

5 

Батальйон, струнко. До урочистого 

маршу, поротно, на одну лінійну дистанцію, 

перша рота прямо, решта – праворуч 

У 1 

6 Бігом – руш У 1 

7 
Батальйон, уліво в лінію взводних 

колон, кроком – руш 
У 1 

8 В колону – руш У 1 

9 В лінію взводних колон – руш У 1 

10 В лінію машин – руш У 1 

11 Варта – до зброї У 4 

12 
Варта – рівняйсь, струнко, рівняння 

праворуч 
У 3 

13 
Варта – струнко, рівняння – до 

середини 
У 5 

14 Варти – рівняйсь, струнко, Оркестр, У 1 
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грай збір 

15 Варти – рівняйсь, струнко У 1 

16 
Варти – рівняйсь, струнко, для 

зустрічі справа, (зліва), зброєю – честь 
У 2 

17 Варти, праворуч, Кроком – руш У 1 

18 Вартовий, прийняти пост У 1 

19 Взвод – до мене У 3 

20 Взвод – стій У 3 

21 Взвод, в одну шеренгу – ставай У 2 

22 
Взвод, на Прапор, струнко, зброєю – 

честь 
У 1 

23 Взвод, у колону по три – ставай У 2 

24 Взяти праворуч У 2 

25 Відбій У 2 

26 
Відділення – струнко. Рівняння 

праворуч 
У 2 

27 Відділення – стій У 3 

28 Відділення, – до зброї У 2 

29 
Відділення, в колону по два, кроком – 

руш  
У 3 

30 
Відділення, в колону по одному (по 

два) – ставай 
У 6 

31 Відділення, в одну шеренгу – шикуйсь У 7 

32 Відділення, за мною – руш У 4 

33 Відділення, по порядку – розрахуйсь У 1 

34 Відділення, кругом – руш У 3 

35 Відділення, ліворуч У 2 

36 
Відділення, на перший та другий – 

розрахуйсь 
У 3 
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37 Відділення, розійдись У 5 

38 Відділення, на ремінь У 1 

39 Відділення, покласти – зброю У 1 

40 
Відділення, правим (лівим) плечем 

вперед, кроком – руш  
У 2 

41 Відділення, праворуч У 3 

42 Відділення, у дві шеренги – шикуйсь У 2 

43 
Відділення, через правий, лівий борти 

та задні двері – до машин 
У 1 

44 Відставити У 2 

45 

 

Військова присяга (затверджена 

Постановою Верховної Ради України 

№ 1936-ХІІ від 6 грудня 1991 року.) Я, 

(прізвище, ім’я та по-батькові), вступаю на 

військову службу і урочисто клянусь народу 

України завжди бути вірним і відданим 

йому, сумлінно й чесно виконувати 

військовий обов'язок, накази командирів, 

неухильно дотримуватись Конституції та 

законів України, зберігати державну й 

військову таємницю. Я клянусь захищати 

українську державу, непохитно стояти на 

сторожі її свободи й незалежності. Я 

присягаю ніколи не зрадити народу 

України. 

 

У-П 1 

46 Вільно. До наметів У 1 

47 В колону – руш У 2 
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48 В лінію машин – руш У 1 

49 Вільно У 50 

50 Глуши двигун У 1 

51 Головні убори – надіти У 1 

52 Головні убори – скинути У 1 

53 Два кроки вправо, кроком – руш У 1 

54 Для зустрічі справа зброєю – честь У 2 

55 До машин У 2 

56 До ноги У 5 

57 До побачення, пане капітан-лейтенант У 1 

58 Ширше крок У 4 

59 До зброї У 3 

60 Заводь У 1 

61 Запобіжник – постав У 1 

62 Заправитись У 2 

63 Здрастуйте, пане сержант У 1 

64 Збільшити дистанції У 3 

65 Зброєю – честь У 1 

66 Зброю – за спину У 2 

67 
Зброя заряджена і поставлена на 

запобіжник 
У-І 1 

68 Зброя розряджена У-І 1 

69 Зменшити дистанції У 1 

70 зміна, за мною кроком – руш У 2 

71 
Зміна, праворуч, на пости кроком – 

руш 
У 1 

72 Зміна, справа по одному – заряджай У 3 

73 Зміна, стій У 2 

74 Іде Начальник варти У 1 



214 

75 Іти в ногу У 5 

76 Іти не в ногу У 1 

77 Карабіни на плече У 1 

78 Кроком – руш У 6 

79 Кругом У 4 

80 Кулемети на ремінь У 2 

81 Ліворуч – рівняйтесь У 1 

82 Ліворуч У 2 

83 На місці кроком – руш У 1 

84 На місці У 2 

85 На місці – стій У 1 

86 На місця У 1 

87 На плече У 5 

88 На ремінь У 7 

89 

На такий-то предмет, рівняння 

праворуч (ліворуч), кроком (стройовим 

кроком, бігом) – руш 

У 1 

90 
Начальник варти до мене, решта – на 

місці 
У 1 

91 Начальники варт, до мене У 1 

92 Начальники варт, стати до строю У 1 

93 Оркестр, грай розвід У 1 

94 
Пане генерал-майор. Капітан 

(прізвище) чергування по вартах здав 
У-І 2 

95 

Пане капітан. Варта прибула в 

повному складі. За час несення служби 

випадків не трапилося. Лейтенант 

(прізвище) 

У-І 2 

96 Пане лейтенант. Варта номер один на У-І 2 
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розвід прибула в повному складі. Начальник 

варти лейтенант (прізвище) 

97 

Пане лейтенант. Зміну постів 

проведено. Пости здано (прийнято) в 

справності. Перший розвідний сержант 

(прізвище) 

У-І 2 

98 

Пане майор. Варти для розводу 

вишикувані. Помічник чергового варт 

капітан (прізвище) 

У-І 3 

99 

Пане майор. Командир 1-ї 

механізованої роти капітан (прізвище). 

Дозвольте відрекомендуватися з нагоди 

присвоєння мені військового звання капітан. 

У-І 1 

100 

Пане майор. Перша механізована рота 

виконує другу вправу навчальних стрільб. 

Командир роти капітан (прізвище)  

У-І 2 

101 

Пане полковник. За час мого 

чергування подій не трапилося. Черговий 

частини капітан (прізвище)  

У-І 4 

102 
Пане полковник. Проводиться розвід 

варти. Черговий варт майор (прізвище)  
У-І 1 

103 
Пане полковник. Черговий частини 

капітан (прізвище) 
У-І 4 

104 
Пане сержант. Прошу дозволити мені 

звільнення до 23-ї години 
У-І 1 

105 
Пане сержант. Рядовий (прізвище) 

пост номер такий-то прийняв 
У-І 3 

106 
Пане сержант. Рядовий (прізвище) 

пост номер такий-то здав 
У-І 3 
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107 
Пане сержант. Рядовий (прізвище) зі 

звільнення прибув, зауважень не мав 
У-І 2 

108 Перша зміна – ставай У 2 

109 Перший батальйон – вперед У 1 

110 Півкроку У 1 

111 Півоберта ліворуч У 1 

112 Півоберта праворуч У 1 

113 Повний крок У 1 

114 Полк, до ноги У 10 

115 
Полк, на Прапор, струнко, рівняння – 

праворуч 
У 10 

116 
Полк, уліво в лінію, батальйони в 

лінію ротних колон, кроком - руш 
У 10 

117 
Поповненню, що прибуло, стати до 

строю своїх підрозділів 
У 1 

118 Поправити – зброю У 1 

119 Праворуч У 1 

120 
Прапороносець, за мною, кроком – 

руш 
У 1 

121 Прапороносний взвод – вперед У 1 

122 Прямо, кроком – руш У 6 

123 Ремінь – послабити (підтягти) У 1 

124 Рідше крок У 1 

125 Рівняйсь У 3 

126 Рівняння праворуч У 3 

127 Рота – струнко У 2 

128 Розпочати перевірку У 1 

129 Рота – стій У 1 

130 Рота, в дві шеренги – ставай У 1 
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131 Рота, в колону по три – ставай У 1 

132 
Рота, вліво в лінію взводних колон, 

кроком – руш 
У 1 

133 Рота, для ранкового огляду – ставай У 1 

134 Рота, на вечірню перевірку – ставай У 1 

135 Руш У 1 

136 
Рядовий (прізвище). Вийти із строю на 

стільки-то кроків 
У 1 

137 
Рядовий (прізвище), з поста кроком – 

руш 
У 2 

138 Рядовий (прізвище) кругом  1 

139 
Рядовий (прізвище), на пост кроком – 

руш 
У 1 

140 Рядовий (прізвище) – стій У 1 

141 Служу народу України У 1 

142 Справа по одному – розряджай У 1 

143 Ставай У 1 

144 Стати до строю У 1 

145 Стій, буду стріляти У 5 

146 Стій, назад У 1 

147 Стій, обійти справа У 1 

148 Стій, хто іде У 1 

149 Стій У 5 

150 
Стільки-то кроків уперед, кроком – 

руш 
У 1 

151 Стройовим кроком – руш У 1 

152 Струнко, рівняння – праворуч У 1 

153 Струнко У 9 

154 Увага У 2 
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155 Усі праворуч (ліворуч, кругом) У 9 

156 Частіший крок У 4 

157 Чатовий, здати пост У 1 

158 Черговий роти, на вихід У 1 
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Додаток Б 

 

Схема процентного співвідношення різних типів 

аналізованих МЖФІ 

 
1) SMS-повідомлення операторів мереж мобільного зв’язку – 24%; 

2) оголошення ведучих масових заходів та голови засідань / зборів – 17%; 

3) військові команди і накази – 2%; 

4) вокативні конструкції – 12%; 

5) розгорнуті заголовки періодичних видань – 9%; 

6) лід-абзаци як МЖФІ – 8%; 

7) номінативні синтаксичні конструкції – 5%; 

8) оголошення й повідомлення у транспортних засобах – 23%. 
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Додаток В 

№ 3543-XII 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про загальний військовий обов’язок і військову службу 

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, № 27, ст. 385) 

(Вводиться в дію Постановою ВР № 2233-12 від 25.03.92, 

ВВР 1992, № 27, ст. 386) 

(Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 2485-12 від 19.06.92, ВВР 1992, № 36, ст. 527 

№ 3545-12 від 21.10.93, ВВР 1993, № 44, ст. 418 

№ 3546-12 від 21.10.93, ВВР 1993, № 44, ст. 419 

№ 3625-12 від 19.11.93, ВВР 1993, № 49, ст. 457 

№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР 1994, № 45, ст. 404 

№ 325/94-ВР від 22.12.94, ВВР 1995, № 1, ст. 4 

№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР 1995, № 38, ст. 284 

№ 129/96-ВР від 19.04.96, ВВР 1996, № 26, ст. 108 

№ 309/97-ВР від 04.06.97, ВВР 1997, № 29, ст. 193 

№ 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 ) 

 

 

Президент України      Л. КРАВЧУК 

м. Київ, 7 жовтня 1993 року 
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Додаток Г 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

Про тимчасові статути Збройних Сил України 

З метою правового забезпечення функціонування Збройних Сил 

України п о с т а н о в л я ю: 

1. Затвердити Тимчасовий стройовий статут Збройних Сил України, 

Тимчасовий статут внутрішньої служби Збройних Сил України, Тимчасовий 

статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Тимчасовий 

дисциплінарний статут Збройних Сил України (додано до оригіналу).  

2. Дія затверджених цим Указом тимчасових статутів Збройних Сил 

України поширюється на військові частини Збройних Сил України, 

Прикордонних військ України, Національної гвардії України та інших 

військових формувань, створених відповідно до законодавства України.  

3. Тимчасові статути Збройних Сил України, зазначені у статті 1 цього 

Указу, є чинними до введення в дію військових статутів, затверджених 

Верховною Радою України відповідно до Закону України “Про оборону 

України” (1932-12). 

 

 

Президент України      Л. КРАВЧУК 

м. Київ, 7 жовтня 1993 року 

Закон України № 431/93 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

/ Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, № 44, ст.416 // Вводиться в дію 

Постановою ВР № 3544-12 від 21.10.93, ВВР 1993, № 44, ст.417 


