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Аннотация
В статье впервые осуществлена классификация адресатов речи, в частности внутренней речи в художественных 
текстах. Исследование выполнено на материале прозаических текстов современной украинской литературы. Все 
рассматриваемые произведения написаны от первого лица единственного числа. Исследование проведено с учетом 
гендерного фактора. В частности, во внимание приняты номинации адресата речи, которые показывают особен-
ности мировосприятия мужчин и женщин.
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Summary
The article is focused first on the classification of internal speech addressees in fiction texts. This research is executed 
on the prose materials of the modern Ukrainian literature. All analysable works are written from the first person 
singular. The research is realized using gender factor. In particular, the nominations of addressee speech are taken into 
account, which show the world perception feature of men and women.
Keywords: internal speech, internal speech in fiction, external speech, addresser, addressee, nomination of 
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(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДМОВИ  
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Гайденко Ю.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті розглянуто теоретичні питання вираження поняття кількості. Особливу увагу зосереджено на терміні 
«квантитативність». Досліджено вживання морфологічних, лексичних та синтаксичних мовних засобів спрямованих на 
реалізацію кількості. Здійснено порівняльний аналіз морфем, частин мови, словосполучень та фразеологічних одиниць, 
що мають кількісну семантику. Визначено рівень реалізації кількісної семантики одиницями різних мовних рівнів.
Ключові слова: кількість, категорія, квантитативність, мовні засоби, квантифікатор. 
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Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі розвитку лінгвістичної науки особлива 

увага приділяється вивченню відображення явищ 
об’єктивної дійсності у мові, оскільки саме систе-
ма мови виступає засобом актуалізації уявлень про 
навколишній світ шляхом їх осмислення через ког-
нітивну діяльність носіїв мови. Тому вивчення за-
собів реалізації поняття кількості на різних мовних 
рівнях, способи їх творення та особливості вживан-
ня в англійській мові становлять неабиякий інтерес 
в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню вираження кількості в мові присвяче-
но багато лінгвістичних наукових праць таких 
дослідників як: Г.П. Арполенко, С.В. Баранова,  
І.О. Бодуен де Куртене, Г.Н. Воронцова, О.І. Єгоро-
ва, Г.Г. Морєва, І.П. Савельєва, О.А. Самочорнова, 
С.О. Швачко та ін. 

Теоретичного обґрунтування у роботах вище-
зазначених лінгвістів здобули поняття «кількість» 
та пов’язані із ним терміни. Особливу увагу в цих 
наукових працях зосереджено також на визначенні 
типів кількості та мовних засобів, що її познача-
ють. Однак питання реалізації кількісної семанти-
ки різними мовними одиницями у технічній підмові 
та у корпусі фразеологічних одиниць залишається 
актуальним. Метою статті є аналіз засобів різних 
рівнів мови, що спрямовані на вираження кванти-
тативності у технічній підмові, а також тих, що є 
формальними маркерами квантитативності у кор-
пусі фразеологічних одиниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ка-
тегорія кількості – одна з філософських категорій, 
що знайшла специфічне відображення в матема-
тичному мисленні, але разом із кількісним мате-
матичним мисленням варто розглядати кількісний 
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бік мовного мислення [3, c. 312], в якому об'єктивно 
існуюча кількість утворює мовну категорію. У мові 
категорія кількості реалізується за допомогою 
квантитативності та нумеративності.

С.О. Швачко стверджує, що на відміну від кван-
титативності, котра притаманна ряду мовних оди-
ниць, нумеративність реалізується лише у корпусі 
числівників, адже кожному числівнику притаманна 
сема числа і, таким чином, діахронічна пам’ять чис-
лівників синкретично поєднує в собі предметність 
та нумеральність. Нумеративна функція числівника 
реалізується лише у точних дискурсах, а оскільки 
числівники семантизують не лише поняття числа 
(нумеративна функція), але й квантитативну пред-
ставленість картин світу, тобто номінують резуль-
тати когнітивної діяльності людини та виступають 
дієвими маркерами кількості референтів, числових 
репрезентацій об’єктів, їх частин, співвідношень 
(квантитативна функція) [12, c. 29], у нашому дослі-
дженні ми детально розглянули квантитативність 
як мовний засіб реалізації поняття кількості. 

Квантитативність – це результат пізнання 
людиною кількісної визначеності реального світу та 
активної розумової здатності людини до класифі-
кації, що є результатом відображення у свідомості 
людини об’єктивної кількості, тобто його концепту-
альним аналогом [8, с. 15].

Матеріалом нашого дослідження слугували Ан-
гло-український словник технічних термінів (2005), 
Великий англо-російський фразеологічний словник 
(2006) та спеціалізовані статті у галузях енергети-
ки, економіки та менеджменту загальним обсягом 
73 сторінки. Із них було відібрано 1088 квантита-
тивних мовних одиниць (далі КО), що склали кор-
пус дослідження: 1) 584 морфологічні мовні одиниці 
(до складу 356 із них входять формальні морфеми-
квантифікатори); 2) 504 синтаксичні КО (265 – фра-
зеологічні одиниці із квантитативним компонен-
том, а також 239 – нумеральні та кількісно-якісні 
словосполучення). Таким чином, відібрані КО ми 
структурували на ті, що виражають кількість на 
словотвірному, морфологічному та синтаксичному 
мовних рівнях.

Хоча на словотвірному мовному рівні кванти-
тативність виражається за допомогою аугмента-
тивних (у бік збільшення) та демінутивних (у бік 
зменшення) морфем, вони рідко входять до кор-
пусу морфологічних одиниць технічної підмови 
(greenish – зеленуватий). Значно частотнішим є 
вживання формантів, котрі згідно із Г.М. Воронцо-
вою [4, c. 337] вживаються на позначення сумарнос-
ті (screenful – інформація повного кадру на екрaні 
(суфікс -ful вказує на сумарність)), рідше – інтен-
сивності або ступеню (coterie – комітет (сукуп-
ність груп вузлів мережі, які мають право понов-
лювати дані) (суфікс -ie вказує на інтенсивність)) 
та згідно із Г.П. Арполенко [1, c. 15] розчленованої 
множинності, котру маніфестують іменники у фор-
мі множини (essentials – основи, засади). 

Оскільки у функціонально-семантичному полі 
кількості центральне місце займають числівники, 
на словотвірному мовному рівні вони виступають 
основою для творення денумеративів. Під денуме-
ративами ми розуміємо другоступеневі конструю-
вання, вихідною морфемою яких є коренева основа 
числівників [14, с. 522]. 

Серед денумеративів виокремлюють адвербі-
альні (once – одного разу (від англ. one – один)), 
субстантивні (dodecagon – дванадцятикутник 
(від грец. dodeka – дванадцять)), прономіналь-
ні (anyone – хто-небудь (від англ. one – один)), 
ад’єктивні (octodenary – вісімнадцятковий (від 

грец. oktodeka – вісімнадцять)), дієслівні (zeroize – 
зануляти (від англ. zero – нуль) та службові слова 
(only – лише (від англ. onе+like – (один+схоже)). 
Як бачимо, для творення денумеративів у технічній 
підмові часто використовуються числівники грець-
кого походження.

У ході нашого дослідження було з’ясовано, що 
у технічній підмові найвищий ступінь морфемної 
реалізації кількості мають прикметники (267 із 584 
одиниць або 48 зі 100%) та іменники (181 із 584 оди-
ниць або 32 зі 100%). 

Серед морфологічних одиниць, котрі входять до 
складу самостійних частин мови для позначення 
кількості використовують числівник, іменник, за-
йменник, прикметник, прислівник, дієслово.

За частотністю вживання у якості квантифікато-
ра в технічній підмові превалює прикметник (48 зі 
100% або 267 із 584 одиниць). Оскільки всяка якість 
заснована на кількості [9], прикметники мають здат-
ність до реалізації наявності певних ознак у великій 
(computer-intensive – що вимагає великих обчислю-
вань) або незначній (flicker-free – неблимкий) кіль-
кості. Параметричні або вимірювальні прикметники, 
котрі вживають для позначення параметрів предме-
тів, також мають розмиту квантитативну семантику 
(gross – сумарний, minute – дрібний).

Друге місце за квантитативною ознакою, на-
явною у їх семантиці та складі, займають іменни-
ки, відсоткове співвідношення яких становить 32 
зі 100% (або 181 із 584 одиниць). До квантитатив-
них іменників відносимо слова збірного значення 
(union – поєднання, союз), слова-конкретизатори 
слів збірного значення (slot – інтервал (часу)) та 
слова міри й маси (quantum – квант). 

Дієслова, які виступають квантифікаторами у 9% 
зі 100 (або 53 одиниці із 584), семантизують кількість 
у бік зменшення (shorten – скоротити,вкоротити) 
та збільшення (extend – розширюватися, розпо-
всюджуватися).

Прислівники проявляють квантитативну се-
мантику рідше дієслів (6%; 31 мовна одиниця). Їх, 
у відповідності до класифікації О.А. Самочорнової 
[9, c. 188] поділяємо на 1) прислівники ступеню й 
міри (extremely – дуже, надзвичайно); 2) прислівни-
ки, що вказують на неозначену кількість предметів 
(much – багато); 3) прислівники, що вказують на 
кількість предметів (lot – багато).

У технічній підмові займенники позначають 
квантитативність у 3% зі 100 (17 мовних одиниць) 
і здебільшого вживаються для позначення розми-
тої невизначено-кількісної семантики (whatever – 
будь-який).

Хоча кількість відібраних нами числівників 
склала лише 2 зі 100% (13 мовних одиниць), вони 
найточніше виражають квантитативність та вико-
ристовуються у мові для позначення нумеративнос-
ті (null – нуль). 

До синтаксичних засобів вираження квантита-
тивності ми відносимо 1) нумеральні словосполу-
чення (далі НумС), 2) кількісно-якісні словоспо-
лучення (далі КЯС) та 3) фразеологічні одиниці із 
квантитативним компонентом. 

До НумС згідно із С.О. Швачко належать сло-
восполучення типу NumN – числівник + імен-
ник, Num(N) – числівник + еліптований елемент, 
SpNumN (NumNSp) – специфікатор + числівник + 
іменник, NumЖ – самостійне вживання числівника 
на позначення нумеративної функції [13, c. 89-96].

У ході практичного аналізу текстів галузей енерге-
тики, економіки та менеджменту нами було встанов-
лено, що за частотністю вживання у галузі енергетики 
у кількості 39 одиниць зі 128 (або 30 із 100%) прева-
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люють НумС типу SpNumN (more than $150 billion – 
більше 150 мільярдів доларів). Нами було виявлено, що 
специфікатори можуть вживатися не лише перед або 
після квантитативної одиниці, але й у обох місцях од-
ночасно (more than $37 billion in revenue – більше 37 
мільярдів на рік). У сфері економіки та менеджменту 
НумС такого типу за частотністю вживання займають 
шосте місце. Їх відсоткове співвідношення становить 
лише 6,5% (6 одиниць із 109).

НумС типу NumN за частотністю використання 
у текстах галузі енергетики (17 зі 100%), а також 
економіки та менеджменту(16 зі 100%) займають 
третє та друге місця відповідно. У ході проведеного 
нами порівняльного аналізу було встановлено, що 
для текстів першої групи характерно використання 
НумС типу числівник + назви числових та вимірю-
вальних величин (45 degrees – 45 градусів), а дру-
гої – числівник + назви дій, процесів, явищ, понять 
(three types – три типи). 

На четвертому місці за частотністю використан-
ня у текстах галузі енергетики (12%) є НумС типу 
Num(N). У текстах сфери економіки та менедж-
менту ці словосполучення займають третє місце, а 
їх відсоткове співвідношення становить 16%. Еліп-
тованим елементом у таких словосполученнях ви-
ступає пропущене слово, значення котрого можна 
легко зрозуміти із контексту НумС (step 1 – стадія 
1, де елемент «номер» між словами «step» («ста-
дія») та 1 можна домислити із контексту, тоб-
то він – еліптований).

НумС типу NumЖ, у яких числівник викорис-
товується самостійно на позначення нумеративної 
функції, у текстах обох груп за частотністю вжи-
вання займають останнє місце. Зазвичай єдиним 
компонентом таких сполучень виступає графічна 
форма числівника. Наприклад, 

If you have gender data in which «1» is for male 
and «2» is for female, your data should have «3» for 
a response. – Якщо Ваше опитування включає дані 
про стать, де «1» використовується на позначен-
ня чоловічої статі, а «2» – жіночої, то дані пови-
нні також включати «3» для відповіді.

Значний ступінь кількісної семантики показу-
ють одиниці, які С.В. Баранова [2, c. 14-20] відносить 
до розряду кількісно-якісних квантифікаторів, 
тобто словосполучень, обов’язковим компонен-
том яких є прикметник. До таких синтаксичних 
структур відносимо словосполучення наступних 
моделей: 1) Num+A+N – нумерально-квалітатив-
ні словосполучення; 2) Pron quant+A+N – слово-
сполучення з ненумеральними квантифікаторами; 
3) (A+) Q+prep+A1++N або A+Q(+prep+N) – 
cловосполучення з кількісним іменником-ядром; 
4) Num(o)+N – словосполучення з порядковим 
числівником; 5) Adjdenum+N – словосполучення з 
нумеративним прикметником-дериватом.

КЯС типу Adjdenum+N за частотністю вживання у 
текстах галузі енергетики (22%), а також економі-
ки та менеджменту (34%) займають друге та пер-
ше місця відповідно. Причому кількісна семантика 
таких словосполучень може виражатися як за до-
помогою відчислівникового прикметника-денуме-
ратива (12-Volt Battery Desulfator – 12-вольтний 
десульфатор батарей), так і прикметника, що має 
глибинну кількісну семантику (a large volume – ве-
ликий об’єм). 

Хоча КЯС типу Num+A+N у текстах галу-
зі енергетики вживаються у 5% зі 100 і займають 
п’яте місце, у текстах економіки та менеджменту 
цей тип займає восьме місце. Словосполучення да-
ного типу вживаються на позначення точної кіль-
кості (two distinct units – дві окремі секції).

На шостому місці за частотністю вживання у га-
лузі енергетики КЯС типу Pron quant+A+N, відсо-
ткове співвідношення котрих складає 5%. У текстах 
другої групи такі словосполучення вживаються 
частіше (10%) і займають четверте місце. У дано-
му випадку квантифікатором виступає займенник, 
що семантизує кількість (most injection molding 
machines – більшість литтєвих машин).

У текстах КЯС типу A+Q(+prep+N)) або (A+) 
Q+prep+A1+N займають сьоме місце і використо-
вуються лише у 5 випадках зі 100. Удвічі частіше 
словосполучення цього типу вживаються у текстах 
економіки та менеджменту. Основним реалізатором 
кількісної семантики таких словосполучень висту-
пає кількісний іменник-ядро (weight of the plastics 
processed – вага переробленого пластику). 

КЯС типу Num(o)+N (the first surveys – перші 
опитування), складовими яких є порядковий чис-
лівник та іменник, займають у текстах першої та 
другої групи восьме (4%) та сьоме (6,5%) місця від-
повідно. 

Порівняльний аналіз частотності вживання ти-
пів НумС та КЯС у галузях енергетики, економіки 
та менеджменту зображено у Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз НумС та КЯС  

у галузі енергетики, економіки та менеджменту
НумС у галузі енергети-

ки (І)
НумС у галузі економіки 

та менеджменту (ІІ)

№

Т
и
п
 Н

у
м
С
/ 

К
Я

С

К
іл

ьк
іс

ть

В
ід

со
тк

и
 (
%

)

№

Т
и
п
 Н

у
м
С
/ 

К
Я

С
 

К
іл

ьк
іс

ть

В
ід

со
тк

и
 (
%

)

1. SpNumN 39 30 1. Adj 
denum+N 38 34

2. Adj denum 
+ N 29 22 2. NumN 18 16

3. NumN 22 7 3. Num(N) 18 16

4. Num(N) 15 12 4. Pron quant 
+A+N 11 10

5. Num + 
A+N 6 5 5. A+Q 

(+prep+N) 10 9

6.
Pron 

quant+A 
+N

6 5 6. SpNumN 6 6,5

7.
A+Q 

(+prep 
+N)

6 5 7. Num(o)+N 6 6,5

8. Num(o) +N 5 4 8. Num+A+N 1 1
9. NumЖ 0 0 9. NumЖ 1 1

Всього: 128 100%  Всього 109 100%
Джерело: розроблено автором

Основою виявлення засобів вираження кванти-
тативності у корпусі фразеологічних одиниць (далі 
ФО) англійської мови стала класифікація за мор-
фолого-синтаксичним принципом, запропонована  
І.В. Корунцем [7, c. 196] та О.І. Єгорою [6, c. 38]. 

Спершу розглянемо самостійні частини мови 
як формальні засоби вираження квантитатвності у 
корпусі ФО, частотність вживання котрих проілю-
стровано Таблицею 2.

За частотністю вживання квантитативних мор-
фологічних маркерів, що входять до складу кванти-
тативних ФО, превалює числівник (56%). Саме тому 
С.О. Швачко відносить ФО, до складу яких входять 
числівники, до окремого розряду, котрі називають-
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ся фразеологічними НумС або фразеологічними 
одиницями із числівником [13, c. 93-94].

Таблиця 2
Самостійні частини мови як формальні маркери 

вираження квантитативності
Час-
тина 
мови

Приклад
Частот-
ність 

вживання

Відсо-
тки (%)

1. чис-
лівник

Million dollar 
question. – Питання на 
мільйон. 

96 56

2. при-
кмет-
ник

А genuine article. – 
Єдиний у своєму роді. 24 14

3. при-
слівник

Of much account. – 
Той, що має велике 
значення.

16 9

4. за-
ймен-
ник

Every man has his own 
price. – Кожну людину 
можна купити за певну 
ціну.

15 9

5. імен-
ник

Get beans. – Діставати-
ся на горіхи. 15 9

6. ді-
єслово

Trouble shared is 
trouble halved. –Поді-
литися неприємністю – 
це зменшити її на 
половину.

6 3

Всього: 175 100%
Джерело: розроблено автором

О.І. Єгорова стверджує, що у складі ФО числівни-
ки, як правило, повністю або частково десемантизу-
ються [6, с. 39]. Як частина мови числівник експлікує 
нумеративність та точну кількість, що можна спо-
стерігати у ФО (it takes two to tango – винні двоє). 
Однак у разі часткової десемантизації нумеративні 
ФО переходять до поля неточної кількості (оne or 
two – декілька), а у разі повної десемантизації – 
до розряду якісно-оціночних одиниць (nine-to-five 
attitude – халатне ставлення до роботи).

Наступним морфологічним маркером кількісної 
семантики у складі ФО є прикметник, частотність 
вживання якого становить 14%. Вживання прислів-
ників та займенників у якості формальних кванти-
фікаторів становить 9%, іменників – 9%, а дієслів – 
лише 3%.

Частотність вживання службових частин мови 
як формальних квантифікаторів зображено у Та-
блиці 3.

Таким чином, у якості службових частин мови, 
що найчастіше виступають формальними квантифі-
каторами, використовуються сполучники (49%), котрі 
семантизують наявність об’єктів у кількості більше 
одного [5], 15% становить визначений, а 13% – не-
визначений артикль, котрі вживаються для відобра-
ження визначеної/невизначеної кількості. Вважають, 
що кількісну семантику визначеності/ невизначеності 
артиклі виражають особливо яскраво у тому випадку, 

коли у корпусі ФО вони сполучаються з іменниками 
у формі множини та словами збірного значення (див. 
таблицю 3). Для формального позначення кількості у 
ФО також вживаються прийменники (9%), що висту-
пають маркерами неозначено-кількісної семантики, 
частки (9%), котрі згідно із О.І. Єгоровою мають кіль-
кісно-якісну семантику оцінки [5]. Вигуки, кількість 
яких у корпусі квантитативних ФО склала 5 із 100%, 
здебільшого використовуються для відображення 
значного ступеню здивування тощо. Вживання мо-
дальних слів для позначення квантитативної семан-
тики не було зафіксовано.

Таблиця 3
Службові частини мови як формальні маркери 

вираження квантитативності
Части-
на мови

Приклад Частот-
ність 
вживання

Від-
сотки 
(%)

1. спо-
лучни-
ки

Beer and skittles. – Су-
цільне задоволення. 

27 49

2. ви-
зна-
чений 
артикль

The dogs bark, but the 
caravan goes on. – Пси 
виють, а місяць світить.

8 15

3. не-
визна-
чений 
артикль

A handful of common 
sense is worth a bushel 
of learning. – Жменя 
здорового глузду варта 
бушелю вченості.

7 13

4. при-
ймен-
ник 

To get on the inside. – 
Знати всі подробиці.

5 9

5. част-
ки

Show toо good 
advantage. – Виглядати 
найкраще.

5 9

6. ви-
гуки

Shiver my timbers! – 
Чорт забери! 

3 5

7. мо-
дальні 
слова

0 0 

Всього: 55 100%
Джерело: розроблено автором

Висновки. Отже, у ході нашого практичного до-
слідження засобів вираження квантитативності в 
англійській мові було встановлено, що у технічній 
підмові найвищий ступінь морфемної реалізації 
кількості мають прикметники та іменники. Значну 
кількість денумеративів у технічній підмові утворе-
но за допомогою числівників грецького походження. 
Найпоширенішим морфологічним маркером кванти-
тативності у технічній підмові виступає прикметник. 
У якості синтаксичних маркерів кількісної семанти-
ки у галузі енергетики використовують нумераль-
ні, а у галузях економіки та менеджменту – кіль-
кісно-якісні словосполучення. У якості формальних 
маркерів квантитативності у корпусі фразеологізмів 
превалюють числівник та сполучник.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ КОЛИЧЕСТВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДЪЯЗЫКА  
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КВАНТИТАТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ)

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические вопросы выражения понятия количества. Особое внимание сосредоточено на 
термине «квантитативнисть». Исследовано применение морфологических, лексических и синтаксических языко-
вых средств направленных на реализацию количества. Осуществлен сравнительный анализ морфем, частей речи, 
словосочетаний и фразеологических единиц, имеющих количественную семантику. Определен уровень реализации 
количественной семантики единицами разных языковых уровней.
Ключевые слова: количество, категория, квантитативнисть, языковые средства, квантификаторы.
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LINGUISTIC REALISATION OF QUANTITY IN THE ENGLISH LANGUAGE  
(ON THE BASIS OF TECHNICAL TEXTS AND QUATITATIVE LEXEMES  
IN ENGLISH IDIOMS)

Summary
The article covers theoretical questions of realization of quantity in the English language. Specific attention is paid 
to the term «quantitativeness». The use of morphological, lexical and syntactic language means aimed at realization 
of quantity is investigated. Contrastive analysis of morphemes, parts of speech, word combinations and idioms with 
quantitative lexemes is carried out. The level of realization of quantity by different language units is identified. 
Keywords: quantity, category, quantitativeness, language means, quantifiers. 


