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СТаТиСТичний пІДхІД ВиВчення ІнДиВІДуальнОгО мОВлення  
р. ІВаничука на маТерІалІ ТекСТу «мануСкрипТ з ВулицІ руСькОї»

анотація. У статті висвітлено головні аспекти таких понять як ідіолект та ідіостиль. Охарактеризова-
но відмінності щодо термінологічного визначення цих двох термінів. Проаналізовано основні причини 
їхнього ототожнення, окреслено їхні відмінності. Зокрема, описано індивідуальний стиль Р. Іваничука 
у творі «Манускрипт з вулиці Руської» за допомогою структурного роззначення та статистичних методів 
дослідження. Індивідуальний авторський стиль – це спосіб упорядкування словесного матеріалу, що ві-
дображає художнє бачення автора, створюючи новий образ світу, властивий лише йому. Індивідуальний 
стиль письменника досліджувало багато науковців, наприклад: А. Вежбицька, В. Виноградов, Л. Фроляк, 
В.П. Григор’єв. В процесі аналізу було обчислено довжину речення та кількість букв у слові для визна-
чення абсолютної та відносної частоти у творі Р. Іваничука.
ключові слова: ідіолект, ідіостиль, статистика, довжина речення, роззначення.
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sTaTIsTIcal apprOach TO The sTuDy Of InDIVIDual speech r. IVanychuK  
On The maTerIal Of The TexT «manuscrIpT frOm The sTreeT Of rusKa»

summary. The main aspects of such concepts as idiolect and idiostyle are covered in the article. The differ-
ences in the terminological definition of the two terms are characterized. Also the main reasons for their iden-
tification are analyzed and their differences are outlined. Many scholars have studied the individual style of 
the writer, for example: A. Vezhbitskaya, V. Vinogradov, L. Frolyak, V.P. Grigoryev. Individual style is a way 
of arranging verbal material that reflects the author's artistic vision, creating a new image of the world that is 
unique to him. In particular, the individual style of R. Ivanichuk in the work «Manuscript from Ruska Street» 
is described by means of structural definition and statistical methods of research. the concept of idiostyle is one 
of the most important expressions of anthropological approach in translation studies. Not only does each per-
son perceive the language and the information transmitted by the means of speech differently, but also uses it 
individually. In the course of the analysis, the length of the sentence and the number of letters in the word were 
calculated to determine the absolute and relative frequency in the work of R. Ivanichuk. Statistical methods in 
linguistics are a set of techniques and principles designed to facilitate the process of collecting, classifying and 
interpreting verbal data in order to obtain scientific and practical conclusions. Statistical methods are methods 
that provide some basis and the main task is to draw linguistic conclusions on their basis. These findings may 
be useful in discussing how language develops and which speech structures are more or less commonly used. 
Yes, linguists, translators, philologists, literary critics, teachers and psychologists are particularly interested 
in the tools of mathematical statistics. Due to the statistical surveys, you can see how close the pronunciation 
is to writing. Statistical findings on phonetics of language are important and useful for researchers involved 
in language synthesis. These studies not only group words by frequency and obtain frequency vocabulary of 
language, but also investigate the compatibility of grammatical forms, lexical units, as well as approximate the 
automatic extraction of phraseologisms from text.
Keywords: idiolect, idiostyle, linguistics, statistics, tags.

Актуальність теми статті обумовлена не-
обхідністю шляхів дослідження ідіостилю 

письменника в сучасній лінгвістиці. Враховую-
чи важливість проблеми розуміння художнього 
тексту, метою даної статті є аналіз індивіду-
ального стилю письменника та розроблення його 
статистичного профілю.

постановка проблеми. У лінгвістичній 
терміносистемі поняття ідіолект посідає одне 
з центральних місць. Термін ідіолект у вузько-
му значенні – це характерні мовленнєві особли-
вості носія мови. Загальні визначення терміна 
ідіолект несуперечливі за своєю природою: «спе-
цифічна мова індивіда, яку іноді визначають 
як «індивідуальний діалект» [1, с. 455], «сукуп-
ність стилістичних і формальних особливостей, 
властивих мовленню окремого носія даної мови, 
взагалі [її] реалізація в устах індивіда, тобто су-
купність текстів, породжуваних мовцем і дослід-
жуваних лінгвістом з метою вивчення системи 

мови…» [6, с. 144], «мовна практика певного но-
сія мови; сукупність формальних і стилістичних 
ознак, що вирізняють особисту мову» [8, с. 67].

У лінгвістичній науці ідіостиль письменни-
ка переплітається з ідіолектом, індивідуальним 
стилем, авторським стилем. Проте поміж дослід-
ників немає одностайності у розумінні ідіолекту 
та ідіостилю письменника. Деякі вчені ототож-
нюють ці терміни. В.П. Григор’єв зокрема наго-
лошує, що «будь-який ідіостиль як факт сучасної 
літератури одночасно і є ідіолектом». Інші вчені 
протиставляють ідіолект, або норму загально-
народної мови, ідіостилеві, або індивідуальному 
стилю письменника.

Передусім потрібно чітко усвідомлювати, що 
ідіостиль письменника є ширшим, ніж його ідіо-
лект. Ідіостиль – це індивідуальний стиль, низка 
основних стильових особливостей, які характери-
зують твори того чи іншого письменника і всю його 
творчість або лише у певний період, а ідіолект – 
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це сукупність індивідуальних особливостей, які 
характеризують мовлення окремої людини.

Творчий здобуток І. Іваничука вивчало ба-
гато літературознавців (С. Андрусів, Н. Бічуя, 
І. Денисюк, М. Слабошпицькиий та ін.), проте 
ідіостиль автора не був об’єктом дослідження 
в лінгвостилістиці [4, с. 144]. У текстах автора 
«переплітаються найхарактерніші лексичні, діа-
лектні та стильові течії – літературна мова ав-
тора, гуцульська і галицька говірки героїв, за-
позичення з мов тих народів, яких торкається 
сюжетна лінія творів» 

Застарілі мовні засоби відіграють важливу 
стилістичну роль: вони дають змогу охарактери-
зувати суспільство, відтворити побутово-культур-
ний колорит епохи у творі, намалювати портрет 
історичного персонажа. Це каже про те, що ав-
тор у своїх творах вправно стилізує мовні ознаки, 
використовує засоби організації мовлення, які 
характерні для змалювання події у художньому 
творі на історичну тематику.

Варто зазначити, що завдяки статистиці 
можна визначити кількісне співвідношення до-
сліджуваних одиниць в аналізованих текстах, а 
також лексичну спільність порівнюваних попар-
но текстів щодо використання певних одиниць. 
Застосування статистичних методів у лінгвістич-
ному дослідженні [10, с. 109] забезпечують на-
дійність результатів [11, с. 4; 12, с. 21], оскільки 
статистика: 1) є базованою на точних кількісних 
даних, які можна перевірити; 2) визначає, в яких 
саме випадках різниця між зіставлюваними час-
тотами є характерною, а в яких – випадковою, зу-
мовленою закономірними коливаннями частоти 
в різних вибірках; 3) визначає кількісні параме-
три матеріалу достатні для вірогідних висновків 
[12, с. 27–28].

Одним із основних завдань статистичної лінг-
вістики є застосування математичних методів 
для розкриття закономірностей функціонування 
одиниць мови у мовленні, а також у встановлен-
ні закономірностей будови тексту. Дослідження 
особливостей функціонування мовних одиниць 
у різних текстах, здійснене за допомогою статис-
тичних методів, має подальші перспективи.

Багато науковців вважають що, що за допомо-
гою методу кількісного аналізу можна отримати 
точні дані, які стосуються особливостей функціо-
нування мовних засобів у художній мові, окрім 
змісту твору. Статистичні характеристики тексту 
як формальні властивості його структури дозво-
ляють об’єктивно визначити якісні особливості 
ідіостилю письменника [9, с. 63].

аналіз досліджень та публікацій. До-
слідження були проведені в цьому напрямку 
у другій половини ХХ ст. такими науковцями, 
як Б.А. Ларін, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, 
В.П. Григорьєв. Сьогодні цією проблемою ак-
тивно займаються В.Г. Щукін, Н.І. Головченко, 
В.А. Кухаренко, В.В. Лєдєнова, Г.Я. Солганік, 
І.А. Тарасова та інші. 

Проводячи дослідження зв'язку між авто-
ром і структурою створюваного ним тексту як 
словесно-художнього цілого, В.В. Виноградов 
приходить до висновку, що стиль письменника 
відтворює індивідуально-виразні якості й спів-
відношення образів, типових для творчої систе-
ми саме цього автора [8, с. 128–211]. Разом з цим 

особистість письменника відображається у ори-
гінальності асоціацій, вербально матеріалізова-
них у лексичній структурі тексту.

Наприклад, О.О. Селівановова вважає що, 
ідіолект є індивідуальним видом мови, який ре-
алізується в сукупності, ознак мовлення окремо-
го носія мови, а в письмовому мовленні виявляє 
риси ідіостилю [14, c. 167]. О. О. Селіванова вва-
жає, що: ідіолект – це індивідуальний різновид 
мови, який реалізується в сукупності низки ознак 
мовлення певного носія мови, а в письмовому 
мовленні виявляє риси ідіостилю [14, c. 167]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Важливим аспектом є до-
слідження індивідуального стилю письменни-
ків оскільки, на сьогодні актуальним є питання 
вивчення української літературної мови крізь 
призму дослідження творчої практики письмен-
ників. Аналіз особливостей ідіотичності авторів, 
і зокрема мовного аспекту, дозволяє відстежити 
основні етапи розвитку національної мови, а та-
кож проаналізувати особливості функціонуван-
ня мови у певних місцевостях, щоб визначити 
закономірності.

Виклад основного матеріалу. За основу для 
проведення дослідження було використано роман 
Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської».

Для проведення даного дослідження викорис-
тано внесені у текст структурні роззначення. На 
першому етапі дослідженні отримано показники 
довжини тексту у різних одиницях, а саме : бук-
ва, слово, речення, абзац, розділ, частина. В ре-
зультаті у таблиці 1 подано показники довжини 
тексту у різних одиницях мови.

Таблиця 1
Довжина тексту у різних одиницях

Одиниця кількість
Буква 315643
Слово 61693

Речення 3878
Абзац 1377
Розділ 15

Частина 1

Як показано у таблиці загальна кількість букв 
у романі складає: 315646, слів – 61693, речень 
налічується – 3878, абзаців – 1377, кількість роз-
ділів становить – 15, роман «Манускрипт з вули-
ці Руської» складається з одної частини.

Наступним етапом дослідження було вивчен-
ня розподілу кількості букв у словах. У таблиці 
2 подано розподіл букв у словах роману Р. Івани-
чука «Манускрипт з вулиці Руської».

Як бачимо у таблиці найбільше слів які скла-
даються з 2 букв становить– 7956, що становить 
(12,90%); на другому місці 4 – 7906 (12,82%); 5 – 
7788 (12,62%); 6 – 7341 (11,90%); 7 – 5764 (9,34%); 
8 – 4662 (7,56%); 9 – 3222 (5,22%); 10 – 2346 (3,80%); 
11 – 1368 (2,22%); 12 – 733 (1,19%); 13 – 345 (0,56%); 
14 – 147 (0,24%); 15 – 46 (0,07%); 16 – 26 (0,04%); 
17 – 23 (0,04%); слова з найменшою кількістю 
букв становлять: 18 – 9 (0,01%); 22 – 4 (0,01%); 
19 – 2 (0,00%); 20 – 2 (0,00%);.

Весь текст: Кількість значень (N) – 3878; мак-
симальне значення (max) – 119; мінімальне зна-
чення (min) – 1; розмах (R) – 118; мода (Mo) – 4; 
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медіана (Md) – 46,5; середнє (Ẋ) – 15,91; середнє 
квадратичне відхилення (Ϭ) – 14,82; коефіцієнт 
варіації (ν) – 0,9315; стандартна похибка (Sẋ) – 
0,2380; відносна похибка (ε) – 0,0293.

Наступним етапом було дослідження кількос-
ті слів у реченнях. Усі дані наведено у таблиці 4.

З отриманих даних можна зробити наступні 
висновки: речення з 4 слів – 236 (6,09%) зустрі-
чаються найчастіше у тексті; на другому місці 
речення, які складаються з 7 слів – 233 (6,01%); 
5 – 231 (5,96%); 6 – 214 (5,52%); 3 – 211 (5,44%); 

8 – 181 (4,67%); 9 – 168 (4,33%); 10 – 148 (3,82%); 
2 – 140 (3,61%); 11 – 130 (3,35%); 12 – 128 (3,30%); 
14 – 121 (3,12%); 13 – 114 (2,94%); 15 – 102 (2,63%); 
1 – 101 (2,60%); 16 – 96 (2,48%); 17 – 78 (2,01%); 
18 – 76 (1,96%); 56 – 4 (0,10%); 72 – 4 (0,10%); 
60 – 3 (0,08%); 61 – 3 (0,08%); 67 – 3 (0,08%); 
78 – 3 (0,08%); 87 – 3 (0,08%); 57 – 2 (0,05%); 
63 – 2 (0,05%); 65 – 2 (0,05%); 75 – 2 (0,05%); 
80 – 2 (0,05%); 81 – 2 (0,05%); 82 – 2 (0,05%); 
83 – 2 (0,05%); 96 – 2 (0,05%); 64 – 1 (0,03%); 68 – 
1 (0,03%); 73 – 1 (0,03%); Найменша кількість ре-
чень зі 77 слів – 1 , що становить (0,03%);

Висновок. Отож, можемо стверджувати, що 
існує багато визначень понять ідіостиль та ідіо-
лект, однак проведене дослідження показало, що 
ці терміни ототожнювати не потрібно, зважаючи 
на ширшу сферу вживання першого та на пере-
важання в другому виразних та маркованих за-
собів мови. У дослідженні був проведений аналіз 
розподілу довжини слів у реченні та букв у слові 
у романі Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Русь-
кої», досліджені результати наведено у таблицях.

Таблиця 2
розподіл кількості букв у словах

кількість абсолютна відносна, %
1 6601 10,70%
2 7956 12,90%
3 5402 8,76%
4 7906 12,82%
5 7788 12,62%
6 7341 11,90%
7 5764 9,34%
8 4662 7,56%
9 3222 5,22%
10 2346 3,80%
11 1368 2,22%
12 733 1,19%
13 345 0,56%
14 147 0,24%
15 46 0,07%
16 26 0,04%
17 23 0,04%
18 9 0,01%
19 2 0,00%
20 2 0,00%
22 4 0,01%

Таблиця 3
числові характеристики вибірки

розділ твору Весь текст
N 3878

max 119
min 1
R 118

Таблиця 4
кількість слів у реченні

кіль-
кість

абсо-
лютна  кіль-

кість
віднос-
на, %  

1 101 56 4 2,60% 0,10%
2 140 57 2 3,61% 0,05%
3 211 58 8 5,44% 0,21%
4 236 59 8 6,09% 0,21%
5 231 60 3 5,96% 0,08%
6 214 61 3 5,52% 0,08%
7 233 62 6 6,01% 0,15%
8 181 63 2 4,67% 0,05%
9 168 64 1 4,33% 0,03%
10 148 65 2 3,82% 0,05%
11 130 66 5 3,35% 0,13%
12 128 67 3 3,30% 0,08%
13 114 68 1 2,94% 0,03%
14 121 69 5 3,12% 0,13%
15 102 72 4 2,63% 0,10%
16 96 73 1 2,48% 0,03%
17 78 74 6 2,01% 0,15%
18 76 75 2 1,96% 0,05%
  77 1  0,03%
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