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ВСТУП



Наукове  опрацювання  проблеми  синтаксичної  деривації  має  свою 

історію та певні перспективи вивчення. Сучасні дослідження засвідчують два 

підходи до синтаксичної деривації – на лексичному рівні, як один із способів 

сучасного словотвору (Є. Курилович, О.С. Кубрякова, М.І. Мостовий), та на 

синтаксичному рівні, як спосіб спрощення складних речень (А.П. Загнітко, 

В.А.  Белошапкова,  Б.П.  Дюндик).  Питаннями  синтаксичної  похідності  та 

дериваційної парадигми займалися К.Г. Городенська, І.Р. Вихованець.

Незважаючи  на  те,  що  опрацюванням  різних  аспектів  синтаксичної 

деривації займалася ціла плеяда видатних мовознавців, розгляд цього явища 

на  синтаксичному  рівні  є  відносно  новим  напрямом  лінгвістичних 

досліджень.

Актуальність даної  роботи  зумовлена  тим,  що  особливості 

синтаксичної  деривації  саме  на  рівні  речення  і  в  контексті  англійського 

наукового дискурсу ще не були досліджені у повній мірі.

Мета дипломної  роботи  полягає  у  дослідженні  явища  синтаксичної 

деривації у сучасній англійській науковій мові (на матеріалі економічних та 

технічних  наукових  праць).  Окреслена  мета  даної  роботи  передбачає 

розв’язання таких завдань:

• визначити  роль  та  місце  деривації  в  системі  сучасного  англійського 

словотвору; 

• з’ясувати найпродуктивніші способи деривації у сучасній англійській 

мові; 

• проаналізувати  відмінності  між  синтаксичною  деривацією  та 

дериваційним синтаксисом; 

• простежити  особливості  функціонування  елементів  дериваційного 

синтаксису  в  сучасній  англійській  науковій  мові  та  способи  їхньої 

передачі українською мовою. 



Об’єктом дослідження  є  синтаксична  деривація  у  системі  сучасної 

англійської наукової мови.

Предметом нашого дослідження   виступають   особливості   творення, 

функціонування  та  перекладу  синтаксичних дериватів  англійської  наукової 

мови українською.

Матеріал для дослідження дібрано з електронних версій англомовних 

наукових журналів. Зокрема були проаналізовані статті з секцій «Економіка 

та менеджмент» і «Машинобудування та промисловість». Усього до аналізу 

залучено 103 речення з елементами дериваційного синтаксису, серед яких 52 

одиниці – речення з галузі техніки і 51 одиниця з галузі економіки.

Для  розв’язання  поставлених завдань  використовуються  такі  основні 

методи: описовий, зіставний, статистичний аналіз (для визначення кількості 

одиниць, що входять до груп класифікацій), а також метод узагальнення (за 

допомогою якого і були зроблені загальні висновки).

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що нами було 

досліджено  синтаксичну  деривацію  не  лише  в  межах  словотвору,  а  і  як 

способу  спрощення  складних  синтаксичних  конструкцій  саме  у  контексті 

сучасної англійської наукової мови.

Результати  цього  дослідження  мають  теоретичне  значення як 

конкретна  розробка  у  відносно  молодій  галузі,  що,  у  свою  чергу,  дає 

можливість  глибше  зрозуміти  взаємозв’язок  синтаксису,  дериватології  та 

стилістики, а також матеріали цієї роботи можуть стати основою подальших 

досліджень у цій галузі.

Практичне  значення роботи  полягає  у  тому,  що  матеріали  даної 

розробки  можуть  у  подальшому  застосовуватися  при  навчанні  студентів 

зіставній граматиці, лексикології та перекладознавству.

Результати  проведеного  у  межах  написання  дипломної  роботи 

дослідження  були  представлені  на  конференції  «Людина  як  суб’єкт 

міжкультурної  комунікації:  сучасні  тенденції  у  філології,  перекладі  та 



навчанні  іноземних  мов»  шістнадцятого  травня  2016  р.  з  публікацією  тез 

доповіді на тему «Явище редукції у контексті синтаксичної деривації».

Обсяг і структура дослідження. Робота складається із вступу, у якому 

подається  інформація  про  актуальність,  об’єкт,  предмет,  мету,  завдання, 

матеріал,  методи  дослідження,  а  також теоретичне  та  практичне  значення 

дослідження. Крім того, дана робота містить три розділи. У першому розділі 

подається  загальна  характеристика  поняття  деривації  та  її  різновиди.  У 

другому  розділі  йдеться  про  різні  підходи  до  визначення  поняття 

синтаксичної  деривації  та  особливості  її  функціонування  в  сучасній 

англійській науковій мові. Також розглядаються способи її перекладу. Третій 

розділ  містить  аналіз  речень,  які  є  прикладами  реалізації  синтаксичної 

деривації  на  синтаксичному  рівні.  Також  у  третьому  розділі  окреслені 

особливості  перекладу  спрощених  за  допомогою  синтаксичної  деривації 

речень.  Робота  також  включає  висновки,  у  яких  подано  результати 

комплексного  аналізу  синтаксичної  деривації  і  проведено  дослідження  в 

цілому, а також резюме (англійською мовою), список використаних джерел та 

один додаток.



SUMMARY

The  object  of  the  paper  “Syntactic  Derivation  in  the  Modern  English 

Scientific Language and the Ways of Translating it into Ukrainian” is to explore 

the  notion   “derivation”,  its  role  and  place  in  the  system  of  English  word-

formation; the most productive ways of coining new words and meanings. Also we 

aim to differentiate the notions “syntactic derivation” and “derivational syntax”.

The relevance of this research lies in the fact that this topic has not been 

examined well enough yet and the results of these explorations can be applied in 

the future in the field of language and translation teaching, and can be used as a 

basis for further researches.

In the first section we have found out that the derivation can be defined as 1) 

the way of creating new words, i.e. the means of word-formation; 2) the way of 

creating one language unit from another, on every language level. It is also can be 

divided into lexical and syntactic derivation. The first changes the semantics of the 

given word, and the latter changes only syntactic function of the word without 

changing the form of it.

As regards the most productive means of derivation in modern English they 

are affixation, shortening, compounding and conversion.

Derivational syntax in its turn can be described as a way of simplification of 

complex sentences.  The basic  units  of  derivational  syntax have been analyzed. 

They are the syntactic derivation and derivational paradigm. Since the concept of 

derivational  syntax  has  not  been studied  enough yet,  there  is  still  no common 

definition of “derivational paradigm”, but the main components of it are initial and 

derivative units, and both of them describe the same situation. And the syntactic 

derivation  can  be  defined  as  semantic  and  formal  relations  between  the  basic 

syntactic unit – sentence, or word group – and the units of the same or lower level.

As for the key means of derivational syntax, they are syntactic condensation, 

ellipsis and syntactic substitution. Most of them are connected with the dropping of 

redundant lexical components with no change in semantic-syntactic meaning.


