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взаємодії" та особливу мовну формацію, мова вираження якої 

заглиблюється у соціальний контекст, що сприяє формуванню 

уявлення про учасників комунікації та їх цілі. 
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Еволюція основних положень генеративної граматики 

 

У сучасній лінгвістиці існує велика кількість теорій 

синтаксису. Кожна синтаксична теорія розглядає певні поняття як 

основні та найбільш важливі, інші – як менш важливі [5]. 

Вперше концепція генеративної граматки була запропонована 

американським вченим З. Харрісом як метод аналізу речень. 

Пізніше ідеї та принципи генеративної граматики були розвинені 

іншим американським вченим Н. Хомським, який розглядав її як 

синтетичний метод генерування (породження, побудови) речень 

[6]. 

Трансформаційна і породжувальна граматика приходить на 

зміну дескрептивізму у другій половині 60-х років.  

М. П. Кочерган визначає генеративізм як "напрям у мовознавстві, 

який характеризується проголошенням пріоритету дедуктивного 

підходу до вивчення мови над індуктивним, інтерпретацією мови 

як феномену психіки людини і опрацювання формальних 

моделей процесів породження мовних конструкцій" [2]. 
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Окрім Н. Хомського "Linguistic Theory" (1964), "Syntactic 

Structures" (1957), "Transformational Analysis" (1965) і З. Харріса 

"Discourse Analysis" (1952), питаннями генеративної граматики 

займалися Г. В. Колшанський "Логика и структура языка" 

(1965), І. І. Ревзін "Модели языка" (1963) та ін [1]. 

Однак найбільшого розвитку генеративна граматика набула 

саме за часів роботи над нею Н. Хомського, американського 

лінгвіста, який у 1957 році випустив книгу під назвою 

"Синтаксичні структури". Після виходу цієї книги, у лінгвістиці 

трапилося те, що пізніше назвали "хомсіанською революцією" 

[3].  

Основна ідея генеративної граматики полягає в тому, що 

нескінченна кількість варіантів речення, що існує в кожній мові, 

може бути скорочена до скінченної та визначеної кількості ядер 

або базових структур за допомогою трансформацій. Різні вчені 

визначають різну кількість таких ядерних елементів в кожній 

мові: від 3 до 39. В англійській мові, як правило, розрізняють 

наступні 6 ядерних структур: 

1. NV (noun+verb) – Mary plays. 

2. NVAdj (noun+verb+adjective) – Marry is cheerful. 

3. NVN (noun+verb+noun) – Mary is a singer. 

4. NVN (noun+verb+noun) – Mary bought a car. 

5. NVNN (noun+verb+noun+noun) – Mary gave her sister the car. 

6. NVPrepN (noun+verb+preposition+noun) – The car is in the 

garage. 

З ім'ям Н. Хомського пов'язаний поворот у розвитку 

лінгвістики. Створивши породжувальну модель мови,  

Н. Хомський розробив набір правил, основне завдання яких 

полягає у породженні правильних речень мови, а також 

запропонував для цього ряд трансформацій. Він стверджував, що 

граматика не є конструктором, який був створений лінгвістами. 

Граматика – це формальний об'єкт, який володіє психологічною 

реальністю у житті людини, і усі мови мають однакову 

внутрішню структуру [4]. 

Вже в 1970-і роки Р. Джакендофф та інші дослідники 

зазначали, що існує багато спільного в структурі складових 

речення. У всіх цих складових є вершина (ядро), яка 

представлена однією з традиційних частин мови – іменником, 
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дієсловом, прикметником, прийменником, і визначає категорію 

цієї складової; кожна складова може бути поширеною. Кожна 

вершина має залежні утворюючі її дві проекції різного рівня, і 

рівень проекції позначається кількістю штрихів при 

категоріальному символі; звідси і назва: X-штрих-теорія, або Х`-

теорія. 

У Теорії управління і зв`язування залишилося всього лише 

одне трансформаційне правило, яке в принципі дозволяє 

переміщати будь-який елемент на будь-яке місце в пропозиції. Це 

правило отримало назву ɑ-переміщення. 

У поєднанні з Теорією переміщення Х`-теорія дозволяє 

вирішити цілий круг питань з області синтаксичної типології: 

різних моделей порядку слів у реченні; позицію підмета і роль 

називного відмінка в різних мовах; структурну побудову речення 

в мовах світу. 

Генеративна граматика – це наука, яка виявляє глибинні 

закономірності породження мовлення. Наразі генеративна 

граматика використовується сучасна методологія дослідження 

синтаксису як західними, українськими та російськими вченими. 
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