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Лінгвістичний аналіз функційного простого речення –  один із аспектів лінгвістичного 

аналізу тексту, що зумовлює погляд на синтаксичну одиницю як одиницю мовленнєвої 

діяльності, комунікативного процесу, тобто змінну, динамічну, варіативну,  яка за 

конкретних текстових умов набуває нових смислових відтінків і сприяє досягненню 

авторської мети.  

Продуктивними методами лінгвістичного аналізу тексту вчені називають 

загальнонаукові (спостереження, кількісно-статистичний, моделювання, експеримент, 

порівняльно-зіставний),  загальнофілологічні (трансформаційний, дистрибутивний, 

контекстологічний, компонентний, композиційний, структурний, семіотичний, 

концептуальний), специфічні (інтертекстуальний, семантико-стилістичний, «слово-образ», 

зіставно-стилістичний, лінгвістичного експерименту) [2]. Українські лінгвісти Ф.Бацевич, 

Т.Єщенко, І.Кочан рекомендують використання сучасних методів аналізу тексту, зумовлених 

когнітивним та комунікативним підходами у мовознавчій парадигмі, а саме: контекстуально-

інтерпретаційного, діалогічної інтерпретації, когнітивного картування, прагматичного, 

авторизації,  інтент-аналізу тощо [1], [4]. 

 Необхідність прагматизації методів лінгвістичного аналізу рівневої організації тексту 

зумовлена деякими причинами: з одного боку, це продиктоване домінантою 

компетентнісного, комунікативного підходів   у сучасній освітній галузі, а з іншого – 

актуалізацією прагматичної парадигми  філологічних наукових досліджень. Назріла потреба 

переорієнтації у навчанні лінгвістичного аналізу тексту, реалізації прагматичного підходу до 

вивчення функційних мовних одиниць, залучення методів текстової аналітичної діяльності 

на платформі прагматики, оскільки остання керується філософськими  положення про 

успішного суб’єкта, успішну діяльність, успішну комунікацію. 

Прагматизація  методів лінгвістичного аналізу передбачає, з одного боку,  опертя на 

прагматичний метод, а з іншого – залучення традиційних методів як інструменту для 

виявлення й інтерпретації прагматичних текстових явищ. 

Прагматичний метод аналізу  є поширеним  у різних загальнонаукових і мовознавчих  

галузях. Його розуміють як метод інтерпретації вчинків людей (Ф.Бацевич, В.Дем’янков), як 

метод виявлення ціннісно-цільових стосунків (В.Канке), як спосіб вивчення живих 

комунікативних процесів у їх синхронному взаємозв’язку з етнічним менталітетом 

(З.Комарова) тощо.  

Досить глибоке розуміння прагматичного методу в теорії лінгвістичного аналізу 

тексту подає український лінгвіст Т.Єщенко,  пов’язуючи його  із встановленням засобів 

здійснення комунікативної взаємодії, типів впливу на адресата, правил оптимізації цього 

впливу, сприянням розв’язання проблеми комунікативного моделювання тексту, 

прагматичної природи та основної функції – посередника між автором і читачем.  Цей метод 

є інструментом здійснення такого різновиду лінгвістичного аналізу, як комунікативно-

прагматичний.  

Як бачимо, прагматичний метод лінгвістичного аналізу з причини своєї функційно-

комунікативної природи  повною мірою забезпечує комунікативний підхід, сприяє 

розширенню формату останнього, зосереджуючи увагу на виявленні прагматичної функції 
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засобів мовної системи  в умовах тексту як продукту комунікації.  Указаний  метод аналізу 

мовних явищ забезпечує формування мовленнєвої, комунікативної компетентності на 

платформі прагматичного критерію. 

Виявлення прагматичної функції (функції впливу, взаємодії) засобів синтаксичного 

рівня мовної системи, зокрема різних видів простого речення,  відбувається через 

осмислення їх як мовленнєвих (або комунікативних) актів, що  є маркерами  інтенційного 

смислу як способу виявлення ставлення мовця до предмета розмови або до співрозмовника,  

а також впливової сили.  

Прагматизація традиційних методів аналізу функційного простого речення 

відбувається шляхом трансформації мети лінгвістичного аналізу, що полягає у виявленні 

прагматичної функції мовної одиниці. Наприклад, традиційний метод повільного прочитання 

зумовлює зосередження уваги на синтаксичних одиницях, які мають комунікативно-

інтенційний смисл; метод конверсаційного аналізу допомагає здійснити «гру» речень на 

мікрорівні (виявлення прагматичної функції окремих речень), проміжному рівні (рівень 

діалогу), макрорівні (рівень фаз розмови); кількісно-статистичний метод має на меті 

виявлення кількості типів мовленнєвих актів, формально виражених різними видами 

простого речення, для досягнення комунікативної мети висловлювання); прагматизований 

метод лінгвістичного експерименту  передбачає заміну речення-висловлення із більш 

низькою ілокутивною силою на таку, яка б сприяла досягненню авторської інтенції; 

порівняльно-зіставний метод полягає у виділенні спільного й відмінного в організації 

прагматики синтаксичного рівня текстів однієї тематичної групи.  

На наш погляд, прагматизація методів лінгвістичного аналізу є перспективним 

напрямом наукової й освітньої галузі, оскільки забезпечує новий погляд на мову, мовлення, 

комунікацію, а також формування мовної, мовленнєвої, комунікативної компетентності 

успішного мовця. 
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