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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ПРЕДМЕТНИХ ІМЕН У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Реферат. У роботі проаналізовані особливості функціонального 
навантаження предметних субстантивів у наукових текстах, 
прослідкована семантична диференціація суб’єктної та об’єктної 
синтаксем, лексичним наповнення яких постають предметні 
іменники. Визначена різноманітність морфологічних варіантів, 
охоплених суб’єктною та об’єктною синтаксемами. Окреслено 
діапазон функціональної активності досліджуваних синтаксем у 
семантико-синтаксичній структурі речень науково-будівельних 
текстів.
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У сучасній лінгвістиці все більшої ваги набувають досліджен-
ня, в яких через призму певних класів слів з’ясовується специфіка 
тих чи інших тенденцій, закономірностей тощо. До таких лексем на-
лежать предметні субстантиви, що у своєму загалі охоплюють кон-
кретні, речовинні, з одного боку, і релятивні, функціональні імена, з 
другого боку. Це не суперечить загальному розумінню предметності 
як певної універсалії і водночас орієнтоване на семантичне окрес-
лення предметності. Предметні імена у дослідженні розглядають-
ся як мовні сутності, що в процесі номінації пристосовуються до 
ідентифікації елементів дійсності. Функцією ідентифікації наділені 
імена предметів, істот, а також артефактів. Семантика таких номі-
націй, найбільшою мірою репрезентована у конкретних іменниках, 
меншою – у релятивних, функціональних, виражає субстанційний 
характер позначуваного, що може бути характеризованим, кваліфі-
кованим, конкретизованим, ідентифікованим потенційно в необме-
женій кількості.



Вып. 12, 2008 г. 131

У сучасному мовознавстві проблеми семантичної катего-
рії суб’єктності та об’єктності досліджували І. Р. Вихованець, 
К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, М. Я. Плющ, О. Межов та ін., однак 
питання функціональної варіативності субстанційних синтаксем у 
фаховій мові ще недостатньо висвітлені.

Об’єктом аналізу постали предметні іменники у семантико-
синтаксичній структурі речення наукового стилю мовлення. 

Метою пропонованої статті є опис особливостей функціональ-
ного навантаження предметних субстантивів, зокрема семантичної 
диференціації суб’єктної та об’єктної синтаксеми, лексичним напо-
вненням яких виступають предметні іменники. Дослідження побу-
доване на матеріалі реченнєвих конструкцій науково-будівельного 
підстилю сучасної української літературної мови.

Особливості функціонального навантаження групи предмет-
них субстантивів у науково-будівельних текстах доцільно розгляда-
ти на матеріалі мінімальної субстанційної семантико-синтаксичної 
одиниці речення – синтаксеми, яка реалізується в семантичних різ-
новидах, знаходячись в прямій залежності від природи предиката, 
валентність якого формує семантичну структуру речення. 

При семантичній диференціації наявна у мові науково-буді-
вельних текстів сукупність слів на позначення предметів дійснос-
ті розпадається на дві групи: 1) групу власне-предметів, компо-
ненти якої лексично наповнюють суб’єктну, об’єктну1, адресатну 
та інструментальну субстанційні синтаксеми реального речення; 
2) групу невласне-предметів, компоненти якої слугують лексичним 
матеріалом для об’єктної і локативної субстанційних синтаксем. 
При цьому функціональна диференціація кожної субстанційної син-
таксеми залежить передусім від семантики предиката відповідного 
речення. Функціональна гетерогенність кожної групи предметних 
імен (власне-предмета і невласне предмета) спричиняє потребу де-
талізації й аналізу їх функціонального навантаження у структурі ре-
ального речення. 

Суб’єктна синтаксема – один із різновидів субстанційної син-
таксеми на позначення власне-предмета; вона подає субстанцію у 
“чистому вигляді”, максимально окресленою. Взагалі, суб’єкт – 
термін логіки на позначення предмета, про який висловлюється 
судження. В граматичній традиції термін суб’єкт використовуєть-
ся для позначення члена речення, що відповідає предмету думки 
і позначається терміном підмет. “Семантичний суб’єкт, – пише 
Н. Ю. Шведова, – це те, від кого (чого) спрямована дія, стан, сприй-
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мання, співвідношення (в широкому розумінні, включаючи во-
лодіння, або ознаку” [6, с. 464]. Поняття синтаксичного суб’єкта 
М. Я. Плющ трактує як ім’я, що позначає діяча (агенса або носія 
стану), представленого в реченні підметом або додатком [5, с. 78].

Основна власне-семантична функція суб’єкта – ідентифікува-
ти предмет дійсності, про який йде мова. Своїм значення (сигніфі-
катом) суб’єкт звернений до предиката, зв’язок з яким формує такі 
функції суб’єкта: 1) аспектизації предмета (вказівки на його родові 
або індивідні ознаки); 2) анафоризації, яка надає суб’єкту певної се-
мантичної ретроспективності, оскільки з ним (суб’єктом) явно чи 
імпліцитно асоціюються уже накопичені відомості  про предмет ви-
словлення. 

Суб’єктна синтаксема на позначення власне-предмета у се-
мантико-синтаксичній структурі речення науково-будівельного під-
стилю мови може характеризуватися такими семантичними варіан-
тами: суб’єкт дії, суб’єкт процесу, суб’єкт стану, суб’єкт якісної 
ознаки, суб’єкт кількісної ознаки.

Відомо, що суб’єкт дії (агенс) позначає активного виконавця 
дії, що має часові межі. Лексичний матеріал, що використовується 
для позначення суб’єкта дії у реченнях науково-будівельного тексту, 
охоплює групи предметних субстантивів на позначення машин, ме-
ханізмів тощо, які “модифікують суб’єктне значення в напрямку ін-
струментальності” [1, с. 113]. Здатність цих груп іменників виступа-
ти у функції суб’єкта дії зумовлюється явищами персоніфікації, суть 
якої полягає у наданні предметам, явищам, процесам властивостей 
людини, напр.: При роботі бульдозер зрізує і переміщує грунт ... 
розтрубне кільце відхиляє поздовжню арматуру. Периферію лек-
сичного діапазону складають предметні іменники, що називають 
живі предмети, осіб, що є виконавцями певної дії, напр.: ... маши-
ніст ... опускає робоче обладнання ... і вмикає тумблер.

Водночас у досліджуваних текстах спостерігається значне по-
ширення неозначено – й узагальнено – особових речень, що дає 
можливість всю увагу зосередити на дії, логічній послідовності 
повідомлюваного, а не на суб’єкті, який виявляється надлишковим 
й елімінується, зазнаючи компресивної трансформації [4, с. 133], 
напр.: Бетонну суміш укладають при включених бокових вібрато-
рах. Після теплової обробки віброосердя опускають, відхиляють 
зовнішні щити, в середину блока заводять  траверсу... .

Основним морфологічним засобом вираження синтаксеми 
суб’єкта дії є називний відмінок, який має широкий функціональний 
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діапазон, поєднуючись з усіма семантичними варіантами суб’єктної 
синтаксеми, хоча найважливішою семантико-синтаксичною функ-
цією називного відмінка є функція суб’єкта дії. Причому називний 
суб’єкта дії, що позначає назви конкретних неживих предметів, 
ґрунтується на називному для назв істот (оскільки явища персоні-
фікації мають своєю базою назви осіб) і має значне поширення у 
реченні наукового стилю. Взагалі предметному іменнику у позиції 
суб’єкта – підмета притаманне значення третьої особи і він відріз-
няється від підмета, вираженого особовим займенником я, ти (ми, 
ви) саме значенням особи [5, с. 85]. 

Субстанційна синтаксема у функції суб’єкта процесу, будучи 
підпорядкованою предикату процесу, іменує істоту або предмет, 
що не є ініціатором даного процесу, не спричинює його перебіг, а 
є лише пасивним носієм (пацієнсом) цього процесу [1, с. 113-114]. 
Ознака пасивності характеризує групи предметних іменників – кон-
кретні назви неістот-предметів, речовин, матеріалів, зрідка істот, 
які виступають у реченнєвій структурі у функції суб’єкта процесу: 
Кристали льоду утворюються, ростуть, займаючи вільний від 
твердої речовини простір пори. Захисний шар твердне у ямних ка-
мерах... ... бетонна суміш ущільнюється. 

Предикати процесу утворюють речення, в яких передаються 
різноманітні видозміни вихідного стану предметів, речовин, сумі-
шей: кристали утворюються, ростуть; шар твердне; суміш ущіль-
нюється; покриття темнішає і плавиться і т. ін.

У називного суб’єкта процесу простежується своєрідна 
суб’єктна периферія, суміжна з невласне-суб’єктною синтаксемою, 
хоча ознаки вторинності у називного суб’єкта процесу досить завуа-
льовані [1, с. 114] і пов’язані з виявом у цій синтаксемі нашарування 
об’єктного значення. 

Незначного поширення у науково-будівельних текстах здобу-
ли предметні субстантиви у функції суб’єкта стану. Субстанційна 
синтаксема у функції суб’єкта стану наповнюється іменниками, що 
здебільшого називають речовини, матеріали, яким приписується 
відповідний фізичний стан (накалене листове залізо, прогрунтова-
на деревина здатна протистояти...). Суб’єкту стану властиві озна-
ки пасивності та валентного зв’язку з предикатами стану. 

При семантичній диференціації субстанційної синтаксеми у 
функції суб’єкта стану вичленовуються: 1) суб’єкт   інтелекту-
ального стану, який стосується людей, інших істот при предика-
тивних прислівниках типу відомо, зрозуміло, ясно та ін., дієсловах 
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знати, вважати, пам’ятати і под.: Машиніст повинен пам’ятати 
про небезпеку ... При забудові чи розбудові житлових масивів про-
ектувальники враховують... ; 2) суб’єкт локативного стану при 
власне-локативних предикатах бути, перебувати, опинятися і под.: 
Циліндр вимкнутого дизель-молота перебуває у нижньому поло-
женні... Нерухомий конус знаходиться на ексцентриковому стакані, 
при обертанні якого...; 3) суб’єкт існування /неіснування (наявності 
/відсутності) при предикатах (не) бути, (не) існувати, наявний, від-
сутній та ін.: Поліетилен зберігає пластичність до температу-
ри – 70оС. Полімери... можуть бути природними і синтетичними; 
4) суб’єкт володіння/неволодіння у валентному зв’язку з предиката-
ми (не) мати, (не) володіти, (не) належати та ін.: Полімери мають 
високі гідро – і пароізоляційні властивості. Пластмаси можуть 
містити наповнювачі, пластифікатори; 5) суб’єкт результатив-
ного стану: Дьогтебетон при концентрації азотної кислоти до 
25% ... не руйнується. У більш концентрованих розчинах ... дьогте-
бетон руйнується; 6) суб’єкт кваліфікативного стану: Полімери – 
високомолекулярні  сполуки. Бітумний лак – це колоїдний розчин...

Незважаючи на те, що суб’єктне значення розглядається як 
основне функціональне значення називного відмінка, називний 
суб’єкта стану у досліджуваних текстах поступається давальному 
і знахідному відмінкам, напр.: Пористим асфальтобетонним по-
криттям не страшне морозне здимання. Такій (прогрунтованій) 
деревині легко переносити дію розчинів... кислот. Просочену фор-
мальдегідною смолою деревину не руйнують...

Ознака пасивності, притаманна суб’єктам стану, поширюєть-
ся також на суб’єкт якісної ознаки та суб’єкт кількісної ознаки. 
Різновиди суб’єктної синтаксеми, будучи зумовленими валентністю 
предикатів якості та кількості, поширюються на групу предметних 
імен, які є назвами неживих конкретних предметів, носіїв вказаних 
ознак. 

Лівобічна валентність предикатів якості передбачає субстан-
ційну синтаксему у функції суб’єкта якісної ознаки, яка у речен-
нях науково-будівельного тексту охоплює: 1) суб’єкт власне-якіс-
ної ознаки; 2) суб’єкт якості-відношення (порівняння); 3) суб’єкт 
якісно-модального відношення. 

Лексичним наповненням субстанційної синтаксеми у функції 
суб’єкта власне-якісної ознаки слугують предметні субстантиви 
на позначення широкого діапазону як окремих предметів, деталей, 
так і назв вихідних і похідних матеріалів, речовин, сумішей тощо, 
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використовуваних чи задіяних у будівельному виробництві. Суб’єкт 
власне-якісної ознаки валентно поєднується зі значною групою од-
новалентних предикатів якості, що позначають постійну, невід’ємну 
ознаку предмета, яка є його природною сутністю або визначальним 
показником при застосуванні на практиці, напр.: При мінусових 
температурах такі покриття будують достатньо міцними. Ці 
віброзбудники універсальні, прості за конструкцією. Фольгоізол 
податливий при обробці, .... Пеки стійкі у водних розчинах...

Двовалентні предикати якості-відношення, зберігаючи зна-
чення якості, набувають ще й семантики порівняння. Вони, окрім 
суб’єкта якості-відношення, вимагають у правобічній валентній 
позиції об’єкта порівняння: За антикорозійною стійкістю цемент 
довговічніший від азбестоцементу. Субстанційна синтаксема на 
позначення суб’єкта (і об’єкта) якості-відношення виражається, зо-
крема, предметними субстантивами переважно на позначення буд-
матеріалів, близьких за походженням чи властивостями речовин, 
рідин, сумішей тощо, звичайно з достатньою мірою вербально ви-
раженої конкретності (холодна /гаряча ґрунтовка, лак ТБ-77, бітум 
БН 70/30 та ін.): Природні бітуми у порівнянні з нафтобітумами 
мають значно вищий коефіцієнт кислотостійкості. Бітумні холод-
ні грунтовки на відміну від гарячих (грунтовок) міцніші…

Предикати якісно-модального відношення, будучи перехідним 
утворенням між предикатами якості і стану [3, с. 9], поєднуються з 
субстанційними синтаксемами у функції суб’єкта й об’єкта якісно-
модального відношення: Грунтівці ХС-010 необхідні 3-5% етиноль 
та лак ХСЛ, які поліпшують адгезію...

Синтаксема суб’єкта кількісної ознаки, лексичним наповне-
нням якої слугують, зокрема, і предметні субстантиви, є найпери-
ферійнішим семантичним варіантом суб’єктної синтаксеми. Проте 
семантична периферійність суб’єкта кількісної ознаки не ставить у 
периферійну позицію невласне-предмета групу предметних імен, 
які зберігають ознаки конкретності, достатньої означеності номіно-
ваних ними субстанцій. 

Відповідно до семантичної природи предиката, у науково-
будівельних текстах простежується семантичне розчленування 
суб’єктної синтаксеми у функції суб’єкта кількісної ознаки на такі 
різновиди: 1) суб’єкт власне-кількісної ознаки, у функції якого 
предметні субстантиви, виражені родовим відмінком, позначають 
чітко визначену кількість як істот (людей), так і неістот: Лінію об-
слуговує 16-17 робітників. На лінії теплової обробки працюють 18 
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змінних осердь; 2) суб’єкт кількості-відношення у конструкціях з 
двовалентними компаративними предикатами кількості-відношен-
ня: У структурі дробу троостоперліту значно більше від перліту; 
3) суб’єкт динамічно-кількісної ознаки з віддієслівним іменником у 
позиції предиката речення, який передає значення кількісного на-
ростання / спаду ознаки: Зменшення фарбувальної суміші у бач-
ку впливає на зниження тиску (до 0,4 МПа) у фарбороздаваль-
них рукавах всмоктувальної системи фарбувального агрегату. 
Пневматичне розпилення фарби під тиском 1,2 – 1,4 МПа зумов-
лює перевитрати лакофарбових матеріалів і розчинників, які ви-
користовуються для розчинення фарби. 

Предметні субстантиви у функції суб’єкта кількісної ознаки 
позначають конкретні субстанції з різною мірою кількісної окрес-
леності; назви предметів, речовин, матеріалів, деталей механізмів 
чи самих механізмів тощо, рідше – людей чи інших істот (тварин). 

Називний відмінок виявляється продуктивним для номінації 
предметних імен у функції суб’єкта стану та суб’єкта якісної 
ознаки, а родовий – єдино можливим для суб’єкта кількісної озна-
ки при предикатах кількості.

Отже, лексичний матеріал, використовуваний для наповнення 
суб’єктної синтаксеми, охоплює значну за обсягом і змістовим 
діапазоном групу предметних субстантивів, які, незалежно від 
семантичної диференціації суб’єктної синтаксеми, позначають 
реально існуючі предмети об’єктивної дійсності. Субстанції, но-
міновані предметними іменниками, характеризуються значеннє-
вою конкретністю, чіткою означеністю необхідних параметрів 
завдяки препозитивним і (або) постпозитивним атрибутивним 
поширювачам. 

У реченнях науково-будівельних текстів суб’єктну позицію 
заповнюють предметні іменники – переважно назви неістот, пред-
метів, функцією яких (завдяки дії явищ персоніфікації) є здатність 
дефінувати виконавця дії або носія стану, першому з яких властива 
ознака активності (суб’єкт власне – дії і локативної дії), іншим – 
ознака пасивності. Позицію суб’єкта дії займають предметні суб-
стантиви – назви машин та їх складових, автоматизованих при-
строїв, множинність конкретних предметів або частин / деталей 
предметів тощо. Суб’єктом стану виступають переважно предмет-
ні імена на позначення матеріалів для будівельних робіт, а також 
сумішей, розчинів тощо, які в контексті здобувають максимально 
виражену міру конкретності. 
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Об’єкт у змістовому плані – це ім’я предмета або особи, на які 
спрямована дія, виражена дієсловом [2, с. 341]. При широкому розу-
мінні поняття об’єкта під ним вбачається предмет об’єктивної дій-
сності, який зазнає на собі дії предиката або слугує його знаряддям. 
У семантико-синтаксичній структурі речення об’єктна синтаксема 
здобуває лексичне наповнення, зокрема, за рахунок предметних 
іменників, частина яких є назвами власне-предметів, тобто предме-
тів конкретної семантики.

Семантична природа предиката визначає якість усіх субстан-
ційних синтаксем при ньому, а семантична диференційованість 
предиката речення зумовлює семантичне членування об’єктної 
синтаксеми на семантичні варіанти: об’єкта дії, об’єкта процесу, 
об’єкта стану, об’єкта якісної ознаки – відношення, об’єкта лока-
тивного предиката дії. 

Найчастотнішим у досліджуваних текстах виявляється вжи-
вання предметних субстантивів у функції об’єкта дії. Предметні 
іменники, лексично наповнюючи субстанційну об’єктну синтак-
сему, позначають назви істот/назви неістот, на які спрямовується 
безпосередня/опосередкована фізична (механічна) дія. Ознака па-
сивності, що характеризує об’єктні синтаксеми, спричинює вико-
ристання у позиції об’єкта дії усієї сукупності назв як істот, так і 
неістот. Причому безперечна перевага останніх пояснюється специ-
фікою науково-будівельних текстів, в яких завдяки явищам персо-
ніфікації назви неістот (машини, механізми, пристрої тощо) наді-
ляються здатністю бути активним виконавцем дії, спрямованої на 
прямий чи непрямий об’єкт, що виражається відповідно іменника-
ми – неістотами з предметним значенням: ...розтрубне кільце відхи-
ляє поздовжню арматуру. При роботі бульдозер зрізує і переміщує 
грунт. Півформи очищають, змазують, складають <...> поршень 
ударяє в шабот і заглиблює палю. 

У реченні об’єктом дії може виступати предметний субстан-
тив, що позначає окремий конкретний предмет (... ущільнюють бе-
тонну суміш) або кілька предметів як єдиний об’єкт дії (...форму з 
трубою після теплової обробки передають ...), або частину об’єкта 
“об’єкт в об’єкті” (...бетон кільцевого перерізу труби обтискують 
...стержнями); кількість об’єктів у реченні також відзначається ва-
ріативністю (...на арматуру форсункою наносять тонкий шар це-
ментного тіста), виступаючи у різних об’єктних функціях (адреса-
та, інструмента, локатива тощо). Природно, що дієслова із значенням 
дії (тобто власне-дієслова), які вимагають наявності прямого об’єкта 
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дії, зумовлюють і його семантичну диференціацію: це може бути 
об’єкт творення, об’єкт чітко окреслених видів дії, об’єкт різного 
ступеня інтенсивності дії, об’єкт передавання / отримування тощо.

Для субстанційної об’єктної синтаксеми функція об’єкта 
процесу у науково-будівельних текстах є нетиповою і маловжива-
ною. Суб’єктна синтаксема у цих реченнях має виразні ознаки 
об’єктності; об’єктна ж синтаксема позначає назви субстанцій (зде-
більшого назви неістот), які супроводжують, зумовлюють, спричи-
нюють процес, поширюваний на суб’єктну синтаксему: ... глюкоза 
окислюється киснем повітря; металеві конструкції покриваються 
іржею; бетон руйнується, розшаровується від морозу тощо.

Випадки наявності у реченнєвій структурі науково-будівельних 
текстів синтаксеми у функції об’єкта стану при деліберативних 
предикатах типу думати, спостерігати, обговорювати, пам’ятати 
тощо не пов’язані з використанням предметних іменників у назва-
ній функції. Проте суб’єкт володіння передбачає наявність об’єкта 
стану, вираженого, зокрема, предметними субстантивами на по-
значення, найчастіше, певних деталей, вузлів механізму тощо, які є 
складовими конкретного предмета: Гусеничні крани мають не пнев-
моколеса, а гусеничний, без пружних елементів рушій. Комбайн має 
різець, який... 

Субстанційні синтаксеми на позначення об’єкта якісної озна-
ки-відношення вказують на об’єкт порівняння, що може виражатися 
предметними іменниками, які позначають конкретні предмети сфе-
ри будівництва, функціонуючи при предикатах якості-відношення.

Об’єктом якісно-модального відношення здатні виступати назви 
широкого кола використовуваних у будівництві субстанцій: матеріа-
лів, речовин, деталей механізмів чи устаткування, назви рідин, сумі-
шей чи їх складових тощо: Другий пост (формування бетонної су-
міші) повинен мати віброплощадку та привантажувальний щит... 

Синтаксема об’єкта локативного предиката дії, лексичним 
наповненням якої виступають предметні субстантиви, охоплює на-
зви предметів конкретної семантики і вживається при предикатах 
речення з метою іменування об’єкта локативної дії (найчастіше це 
об’єкт переміщення, транспортування, розташування). Звичайно у 
реченні об’єктна синтаксема співіснує (доповнюється) з адресат-
ною, інструментальною чи локативною субстанційними синтаксе-
мами: Спіральну арматуру передають на осердя на другому етапі 
технологічного процесу. Відформовані труби краном переносять на 
пресувальний пост.
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Отже, об’єктна синтаксема у науково-будівельному підстилю 
мови реалізується зрідка назвами істот, здебільшого ж назвами 
неістот. Різновиди об’єктної синтаксеми, її семантична дифе-
ренціація цілком залежать від семантичної природи предиката, 
валентність якого визначає кількість і якість субстанційних син-
таксем при ньому. 

Морфологічні варіанти об’єктної синтаксеми охоплюють не-
прямі відмінки іменника, при цьому у всіх семантичних варіантах 
домінує знахідний відмінок, будучи спеціалізованим у граматично-
му ладі мови як відмінок об’єкта власне-дії та об’єкта локативної дії. 
Незначного поширення зазнають родовий, давальний, орудний та 
місцевий відмінки. Перший, наприклад, домінує у синтаксичній зоні 
заперечених об’єктних конструкцій: Трактор не має кузова; Якщо 
рулонний матеріал не має швів... Типове ж використання у загально-
літературній мові родового відмінка для вираження квантитативної 
чи темпоральної партитивності у науково-будівельних текстах не 
здобуло поширення, оскільки на об’єкт, реалізований формою родо-
вого “нашаровується більшою або меншою мірою відтінок частко-
вості, неозначеної кількості, неозначеності взагалі” [1, с. 122], а зна-
хідний позбавлений останніх. Взагалі, в українській мові об’єктним 
знахідного виражається, як правило, чітка окресленість, означеність 
предмета, а формою родового – його неозначеність. На нашу думку, 
саме ця особливість спричинює активне проникнення в семантичні 
варіанти об’єктної синтаксеми знахідного об’єктного. 

Стосунки між предикатом речення, який спрямовує дію на 
предмет, виражений об’єктною синтаксемою, відзначаються пев-
ною різноманітністю. Предмет може безпосередньо охоплюватися 
дією, яку виражає предикатна синтаксема (прямий об’єкт); харак-
тер цієї дії може бути зовнішнім (виготовити блок, закріпити пла-
стикат, відокремлювати панель), або внутрішнім, результативним 
(ущільнити суміш, роздрібнити камінь, розпиляти брус, додати 
пластифікатор). В іншому випадку предмет охоплюється дією не 
безпосередньо (пор.: пам’ятати схему і пам’ятати про схему; по-
відомити результат і повідомити про результати) і не повністю, а 
частково (пор.: розробити грунт і розробляти ґрунти; додати на-
повнювач і додавання наповнювача). Незважаючи на те, що власне-
предмет характеризується конкретністю семантики, вживання ро-
дового об’єктного при предикатах-девербативах спричинює менш 
чітку окресленість предметного субстантива (пор.: переміщувати 
грунт і переміщення ґрунту).
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При визначальній для об’єктної синтаксеми пасивності 
позначуваного нею предмета зрідка має місце своєрідна, лексично 
невиражена потенційна активність об’єкта (...необхідно спостері-
гати за датчиком вантажопідйомності. Потенційна активність 
здебільшого властива предметам, що стосуються забезпечення без-
пеки праці; термінологічне забарвлення мають назви конкретних 
пристроїв, окремих предметів, які виявляють активність, тобто реа-
гують при небезпеці під час роботи інших механізмів, машин тощо: 
обмежувач висоти, рейкові захвати, покажчик, анемометр і под. 
У реченнєвій структурі такі предметні субстантиви можуть займати 
об’єктну позицію: На баштових кранах встановлюють анемоме-
три, які звуковими чи світловими сигналами попереджають... 

Отже, найширший діапазон функціональної активності у се-
мантико-синтаксичній структурі речень науково-будівельних тек-
стів належить носіям власне-предметності у позиції суб’єкта та 
об’єкта дії. Субстанції, номіновані предметними іменниками, ха-
рактеризуються значеннєвою конкретністю, чіткою параметральною 
означеністю, найефективніше виконуючи функцію ідентифікації 
предмета дійсності, дефінуючи виконавця та об’єкт дії.

У пропонованій статті зосереджено увагу на семантичній 
диференціації суб’єктної та об’єктної синтаксеми у мові науково-
будівельних текстів. Подальше дослідження передбачає визначення 
функціонального навантаження предметних субстантивів у функції 
адресатної, інструментальної та інших субстанційних синтаксем 
реального речення.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ 

В работе проанализированы особенности функциональной 
нагрузки предметных существительных в научных текстах. Ис-
следована семантическая дифференциация субъектной и объек-
тной синтаксемы в предложениях научно-строительного текста 
(Восточноукраинский лингвистический сборник, вып. № 12, 
2008, с. 130-141). 

Ключевые слова: предметное существительное, дифференциа-
ция, объект, субъект, семантическая структура, синтаксема

Chernishova L. I. 

FEATURES OF FUNCTIONAL LOADING SUBJECT NAMES 
IN SCIENTIFIC TEXTS 

Annotation. In-process the analyzed features of functional role 
of subject nouns are in scientific texts. Semantic differentiation of 
subject and objective sintaksemi is investigational in suggestions of 
a scientific build text (East-Ukrainian linguistic collection, ed. № 12, 
2008, p. 130-141)

Keywords: subject noun, differentiation, object, subject, semantic 
structure, sintaksema

Особливості функціонального навантаження предметних імен


