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Abstract 

The problem of belonging of language units to a certain nominative or structural class appears to be crucial 

in the field of theoretical linguistics. A comprehensive definition of the status of a language unit depends on its 

comprehensive structural and semantic analysis. The aim of the research is to determine the parameters of synon-

ymous relations within the nominates of the complex sample, which will help to describe the semantic-formal 

characteristics of the nominates as language invariants. Achieving the goal is due to the following tasks: 1) to 

determine the status of the studied units; 2) determine which units can embody synonymous relationships; 3) es-

tablish the reasons for the possibility / impossibility of certain units to be synonymous. Research methods and 

techniques. The study used a number of adequate methods: the method of continuous sampling for the accumula-

tion of factual material; methods of distributive analysis for differentiation of concepts; methods of structural 

analysis to determine the status of the studied units and, therefore, their ability to paratactic relations. 

Анотація 
Проблема уналежнення мовних одиниць до певного номінативного чи структурного класу постає над-

важливою у царині теоретичної лінгвістики. У контексті комплексного опису основної одиниці мови зна-

чимою постає її залежність від вибору підходу до ідентифікації мовних інваріантів. Від адекватного ви-

значення статусу мовної одиниці залежить її всебічний структурний та семантичний аналіз. Метою дослі-

дження є визначення параметрів синонімічних відношень у межах номінатем комплексного зразка, що 

сприятиме опису семантико-формальних характеристик номінатем як мовних інваріантів.  
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Вступ. Проблема уналежнення мовних оди-

ниць до певного номінативного чи структурного 

класу постає надважливою у царині теоретичної 

лінгвістики. У контексті комплексного опису осно-

вної одиниці мови значимою постає її залежність 

від вибору підходу до ідентифікації мовних інварі-

антів. Від адекватного визначення статусу тієї чи 

тієї одиниці залежить її всебічний структурний та 

семантичний аналіз. 

Отже, питання про статус лінгвальних оди-

ниць має два шляхи його вирішення, що втілю-

ються в словоцентричній та несловоцентричній па-

радигмах. Прибічники першої з них схильні вва-

жати слово головною номінативною одиницею. 

Несловоцентричний підхід до вивчення мовних 

елементів започаткував І. О. Бодуен де Куртене у 

своїй роботі «Мова та мови». Сутність цього під-

ходу полягала в послідовному виділенні синтетич-
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них елементів мови з аналітичних. Згодом Л. Блум-

філд сформулював сутність несловоцентричного 

підходу, який визначив основними елементами 

мови одиниці, названі ним формами. При цьому 

мінімальною формою за його концепцією вважа-

лася морфема. Далі послідовно виділялися слово, 

словосполучення та речення.  

Несловоцентрічний підхід пропагував також 

А. П. Загнітко, який вважав, що «основна функція 

словосполучення – номінативна» [1, с. 53]. За цієї 

думки «комбінація слів і словосполучення репре-

зентують вже з'єднання деяких окремих значень-

сигніфікатів, внаслідок чого утворюється нова но-

мінативна одиниця, ідентифікація і розуміння якої 

ґрунтується на адекватному відтворенні деякої ре-

альної єдності предметів, явищ та їх властивостей 

(поєднання предмета і ознаки, поєднання предме-

тів, поєднання дій тощо)» [2, с. 123]. 

Ми дійшли висновку, що слово є зовсім не ба-

зовим, а скоріше формальним різновидом номіна-

тивних одиниць. Тому визначення основної номі-

нативної одиниці виглядає виділенням одиниці, 

яка має номінативну функцію. 

Базовими різновидами номінативних одиниць 

можна вважати наслідки мовної номінації (слова-

синтагми, глоси синтетичні й аналітичні, модифі-

кації відповідних номінантем), а базовою одини-

цею мовної номінації – номінантему, що є іншою 

назвою мовного інваріанта. 

Номінативний інваріант є абстрактною одини-

цею, яка є «відволіченою від всіх своїх реалізацій, 

яка постає чимось загальним, що в тій чи тій мірі 

присутнє в низці однорідних конкретних одиниць, 

що мають статус її варіантів чи дублетів» [3, с. 47]. 

Інваріант завжди представлений своїми модифіка-

ціями. 

Визначення тотожності інваріанта спирається 

на такі критерії: 1) номінатема як мовна одиниця 

здатна містити безліч диференціювальних принци-

пів, що не порушують уявлень про її єдність; 2) но-

мінатема реально функціонує в мовленні в одній зі 

своїх модифікацій – дублетів, тому модифікування 

номінатеми є формою її існування; 3) тотожність 

номінатеми передбачає дублетне модифікування, 

яке полягає в повній семантичній ідентичності 

протиставлених одиниць; 4) семантико-грамати-

чна цільність номінатеми, тобто сукупність потен-

ційно властивих їй текстових і мовленнєвих реалі-

зацій конкретної номінатеми. 

Згідно з пропонованою теорією виділяємо но-

мінатеми з домінантою-словом (тобто ті, де пер-

винна номінація відбулася словом) та номінатеми 

з домінантою-словосполученням (ті, де первинна 

номінація відбулася словосполученням). 

Як структурні різновиди номінатеми зі слове-

сною домінантою розуміємо всі семантично тото-

жні одиниці, що ототожнено на рівні слова, як-от: 

1) безпосередньо слово у всіх його контекстах, де 

його семантика є еквівалентною йому самому; 2) 

сполучення повнозначного слова з прийменником; 

3) слово, поширене залежною повнозначною лек-

семою, яка виконує функцію семного конкретиза-

тора. 

Структурні різновиди номінатеми з домінан-

тою-словосполученням є всі семантично тотожні 

одиниці, що ототожнено на рівні словосполучення, 

як-от:1) ідіоматизоване словосполучення, тобто 

колокація, яку розуміють як «лексико-семантич-

ний тип словосполучення, що за своєю внутріш-

ньою семантичною структурою знаходиться між 

вільним та фразеологічним сполученням» [4, 

с. 97]; 2) фразеологізоване словосполучення, появу 

якого зумовило ідіоматизоване словосполучення і 

яке є постійним і відтворюваним вживанням «віль-

ного сполучення слів не в прямому, а в узагальне-

ному, образно-переносному значенні» [5, с. 92]; 3) 

сполучення зі службовим словом та аналітичні ле-

ксико-граматичні варіанти; 4) універбалізований 

еквівалент словосполучення, тобто слово, що 

з’явилося внаслідок вербального модифікування 

словосполучення, є тотожним словосполученню в 

лексико-граматичній системі координат, а значить, 

демонструє тотожність лексичного, граматичного 

значень та синтаксичної функції. 

Четвертий різновид номінатеми має таку ти-

пологію: 1) вербальна реалізація номінатеми, що 

з’явилася внаслідок еліптичної трансформації сло-

восполучення в слово (а) еліптема – залежне слово, 

б) еліптема – головне слово, в) еліптичний уні-

верб); 2) вербальна реалізація номінатеми, що 

з’явилася внаслідок композитної компресії слово-

сполучення (а) абревіатура, б) формальний комп-

ресив, в) компресивний універб тощо). 

Метою дослідження є визначення параметрів 

синонімічних відношень у межах номінатем ком-

плексного зразка, що сприятиме опису семантико-

формальних характеристик номінатем як мовних 

інваріантів. Досягнення мети зумовлено виконан-

ням таких завдань: 1) з’ясувати статус досліджува-

них одиниць; 2) визначити, які одиниці можуть 

втілювати синонімічні зв’язки; 3) встановити при-

чини можливості / неможливості тих чи тих оди-

ниць бути синонімами. 

Методи та методики дослідження. У дослі-

дженні використано низку адекватних тематиці 

методів: метод суцільної вибірки для накопичення 

фактичного матеріалу; методика дистрибутивного 

аналізу для диференціювання понять; методика 

структурного аналізу для визначення статусу дос-

ліджуваних одиниць і, у зв’язку з цим, їх здатності 

до паратактичних відношень. 

Результати та дискусії. З’ясовано, що одини-

цею у функції номінації може бути не лише слово, 

як це проповідує теорія словоцентризму. Таку оди-

ницю розглядаємо як певний інваріант, що має ха-

рактеристики слова та його форм або характерис-

тики словосполучення та його форм відповідно. 

Значущими чинниками виділення мовного інваріа-

нта є його номінативність та семантико-грамати-

чна тотожність всіх його форм різної структури. 

Отже, він є абстрактною одиницею, який від-

волічений від «всіх своїх реалізацій, який постає 

чимось загальним, що в тій чи тій мірі присутнє в 

низці однорідних конкретних одиниць, що мають 

статус її варіантів чи дублетів» [3, с. 47]. Інваріант 
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завжди представлений своїми реалізаціями (дубле-

тами, глосами, формами, репрезентантами, моди-

фікаціями). 

Раніше Н. В. Дьячок [6, с. 93–98] виокремила 

шість структурних типів мовних інваріантів, що 

комплексно зреалізовуються в усному та писем-

ному мовленні: 1) словосполучення + абревіатура 

+ еліптичний універб; 2) словосполучення + ком-

позит + еліптичний універб; 3) словосполучення + 

словосполучення юкстапозитно-абревіатурного 

зразка + еліптичний універб; 4) словосполучення 

+ еліптичний універб + еліптема (головне слово) + 

композит; 5) словосполучення + еліптичний уні-

верб + еліптема (залежне слово); 6) словосполу-

чення + композит абревіатурного зразка + абреві-

атура + еліптичний універб. 

Наші попередні розвідки стали підставою для 

виділення ще восьми типів комплексного предста-

влення номінатеми з домінантою-словосполучен-

ням: 1) словосполучення + композит абревіатур-

ного зразка + еліптичний універб + еліптема (голо-

вне слово) + абревіатура; 2) словосполучення + 

композит абревіатурного зразка + еліптема (голо-

вне слово); 3) словосполучення + еліптичний уні-

верб + абревіатура + компресивний універб; 4) сло-

восполучення + композит + еліптема (головне 

слово); 5) словосполучення + еліптичний універб + 

композит абревіатурного зразка + еліптема (голо-

вне слово); 6) словосполучення + еліптичний уні-

верб + абревіатура + еліптема (залежне слово); 7) 

словосполучення + словосполучення юкстапози-

тно-абревіатурного зразка + еліптичний універб + 

еліптема (головне слово); 8) словосполучення + 

еліптичний універб + еліптема (головне слово). 

Актуальним тут виявляється семантичний 

аналіз досліджуваних одиниць у контексті їхніх 

парадигматичних відношень. Спираючись на ду-

мку М. І. Фоміної [7, с. 94], зазначимо: якщо ви-

вчення семантичної структури будь-якої номінати-

вної одиниці демонструє ступінь самостійності її 

значення та його межі, тобто схарактеризовує сис-

темні відношення на рівні однієї й тієї ж самої но-

мінатеми, то синонімія постає переконливим дока-

зом системних відношень в групі близьких за зна-

ченням номінативних одиниць. 

Визначення особливостей синонімії номіна-

тем комплексного зразка вимагає розгляду струк-

тури саме цих номінативних одиниць. Потрібно 

розрізняти поняття тотожності та близькості зна-

чень інваріантів та / або їхніх вербальних втілень. 

Тотожність значень притаманна реалізаціям спіль-

ного для них інваріанта, близькість значень у пев-

них випадках постає ознакою реалізацій різних ін-

варіантів, отже, і самих інваріантів загалом. 

Тотожність лексичного значення або близь-

кість цих значень можуть виявлятися у формі, на-

приклад, словосполучення як аналітичної реаліза-

ції відповідної номінатеми або у формі універба, 

еліптеми та ін. як словесних реалізацій тієї чи тієї 

комплексної номінатеми з домінантою-словоспо-

лученням. Наприклад: 

1)электрическая печь — микроволновая печь 

↓ ↓ 

(элекропечь, электричка) (микроволнока, МВ-печь) 

↓ ↓ 

печь = печь; 

2) электрическая печь = электрическая печь = электрическая печь 

↓ ↓ ↓ 

электричка — элекропечь – печь 

 

З позицій традиційної думки безперечним по-

стає той факт, що в першому випадку синонімічні 

відношення зреалізовано у словосполученнях 

электрическая печь та микроволновая печь, а у дру-

гому випадку такі відношення виявляються на базі 

універба электричка, композита элекропечь та елі-

птеми печь. 

Утім, засади сучасної теорії номінації є підс-

тавою вважати, що синонімами постають лише 

словосполучення электрическая печь та микровол-

новая печь, оскільки вони – домінантні одиниці і, 

разом з тим, аналітичні модифікації номінатем 

комплексного зразка з домінантою-словосполу-

ченням. Ці синонімічні номінатеми зазвичай зна-

ходяться в межах спільного ономасіологічного 

класу референтів, але можуть формувати різні під-

класи з ідентичною об’єднувальною ознакою. 

Одиниці на зразок мобила, мобилка, мобильник, 

мобильный (мобильный телефон); отбивнуха, от-

бивнушка, отбивная, котлета (отбивная кот-

лета); курсак, курсач, курсовая (курсовая работа); 

контролка, контроль, КР, контрольная (контро-

льная работа) тощо не зреалізовують синоніміч-

них відношень, адже є дублетами, що з’явилися 

внаслідок модифікації відповідних (зазначених у 

дужках) номінатем комплексного зразка з доміна-

нтою-словосполученням, тому не можуть вважа-

тися самостійними мовними одиницями, здатними 

бути синонімами. Їхній статус можна визначити як 

формотвірний. Саме це ми вважаємо однією з пер-

спектив нашого дослідження. 

Висновки. Основною номінативною одини-

цею постає певний інваріант, здатний містити ха-

рактеристики слова та його форм або характерис-

тики словосполучення та його форм відповідно. 

Найголовнішими чинниками визначення цієї оди-

ниці є її номінативність та семантико-граматична 

тотожність всіх її форм незалежно від їхньої різ-

ниці за формою та структурою. Ми виокремили ві-

сім структурних різновидів номінатем комплекс-

ного зразка, разом з якими загалом наявні чотирна-

дцять таких різновидів. Також ми дійшли 

висновку, що важливо розрізняти поняття тотож-

ності та близькості значень інваріантів та / або їх-

ніх вербальних втілень. Тому тотожність значень 
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притаманна мовленнєвим та / або текстовим моди-

фікаціям спільного для них інваріанта, близькість 

значень у певних випадках постає ознакою моди-

фікацій різних інваріантів, отже, і самих інваріан-

тів загалом. 
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Abstract 

The article dwells upon the definition of nonce words issue which has not been given a proper study in the 

modern linguistics. The authors study various definitions of the term "nonce word" and attempt to define it as well 

having compiled all the distinctive criteria. They conclude that nonce words are characteristic of the individual 

author's style and cannot be regarded upon as independent lexical units with a fived meaning.  
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The problem of transferring occasional words 

when translating texts is one of the key problems in 

translation theory, since each new speech act that 

arises is a kind of manifestation of occasionalism. 

Nonce words are also one of the key problems in sty-

listics, since in search of expressive means of artistic 

speech; writers often resort to word creation. The aes-

thetic value of such new formations is determined by 

the author's individual style, their ability to apply the 

most vivid and stylistically justified expressive colors 

of certain word-formation models. 

Since occasional information is one of the types 

of lexical information, and the lexical level of the lan-

guage, in turn, is more susceptible to changes and bor-

rowings, such a phenomenon as occasionality is of 

great interest for its study. 

Language is not only a sign system used for com-

munication, but also a means of conveying infor-

mation. However, in terms of language as a system, 

generalized types of information are of greater interest, 

leaving a certain imprint on the features of texts. In 

particular, aesthetic information is of particular inter-

est from the point of view of translation as it introduces 

a specific challenge. In contrast to denotative infor-

mation, within the framework of which a clear “ques-

tion - answer” structure stands out, aesthetic infor-

mation conveys to a person a sense of beauty, forms 

his vision of a work of art [2]. 

Since the language operates such functions as the 

expression of thoughts and feelings, which in turn are 

one of the main types of human activity, the need for 

this type of information is so great that a person has 

created a special type of text that specializes in the con-

veying of aesthetic information - literary texts. [1] The 

artistic type of text (speech) is the most "abundant" in 

means of artistic expression, since when creating an 

artistic text, the characteristics of which are: imagery, 

aesthetic orientation and emotive influence on the 

reader, the author often goes beyond the denotation in 

order to create a certain image, which would have all 

the characteristics given earlier. 

Denotation is an expression of its own content, 

the main meaning of a linguistic unit in contrast to its 

connotation, or the accompanying semantic and stylis-

tic shades. [3] 

To create a system of artistic images that convey 

a sensual image or perception of the world, the author 

uses various means of linguistic expressiveness, stylis-

tic figures and speech ambiguity. Also, an important 
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