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Тема компресії тексту, яка
передбачає раціональне змен-
шення мовних одиниць та якісне
їх використання задля ефектив-
ного інформаційного обслугову-
вання читача, є завжди актуаль-
ною і тому привертає увагу
дослідників. Економію мовних
одиниць тією чи іншою мірою
висвітлено в працях Валгіної Н. С.
[1], Гіренко Л. С. [2, 3], Камінсь-
кого Ю. І. [4], Керпатенко Ю. В.
[5], Котюрової М. П. [3], Мартіне
А. [6], Нелюби А. М. [7], Селіва-
нової О. О. [8], Сухенко К. М. [9],
Фіголь Н. М. [10] та ін.

Проте, незважаючи на заці-
кавленість науковців проблема-
ми стислого викладу, досі немає
робіт, де б подавався система-
тизований аналіз параметрів
науково-інформаційного тексту
(НІТ), які впливають на ущільнен-
ня вміщеної в ньому інформації.
Невирішеність цього питання,
а також брак практики досліджен-
ня НІТ стосовно їх компресії

зумовили мету нашої роботи —
встановити способи ущільне-
ності змісту українських науко-
во-інформаційних текстів і за-
охотити молодих дослідників до
вивчення та подальшого роз-
витку цієї теми. 

Знаючи основні засоби збе-
реження обсягу інформації й
одночасного зменшення словес-
ного обсягу шляхом видалення
чи спрощення тих конструкцій,
без яких текст не втрачає од-
нозначної семантичної інтер-
претації з боку читача, майбут-
ній журналіст і редактор зможуть
досягти основної мети створен-
ня та редагування коротких
текстів — отримати змістовний
лаконічний і водночас доступ-
ний для сприймання текст. 

Одним з найефективніших і
найдієвіших способів конден-
сування інформації з одночас-
ним зменшенням словесного
обсягу є використання містких у
смисловому відношенні термінів
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та термінологічних сполук, які
порівняно зі звичайними слова-
ми передають більше інфор-
мації та забезпечують одно-
значне й глибоке усвідомлення
її змісту читачем. Використання
термінів дає можливість корот-
ко подавати розгорнені визна-
чення й характеристики, стисло
виражати суть наукових понять,
фактів, процесів тощо. Перева-
жання термінів над рештою слів
є суттєвою ознакою науково-
інформаційного мовлення — їх
використовують тут до 80 %.
Свідоме обмеження в науково-
інформаційному тексті загаль-
новживаної лексики на користь
термінології, зумовлене дією
закону жорсткої економії мов-
них засобів, створює певний
мовний фон для функціонування
термінів.

Більшість термінів перено-
ситься в НІТ з первинного
документа без будь-яких змін.
Проте задля стислого викладу
використовуються також термі-
ни, яких немає в першоджерелі,
оскільки окремі видові поняття
тут нерідко замінюються родо-
вими, звичайно, якщо це не
призводить до хибних асоціацій,
тобто не шкодить змістові.

У тих висловлюваннях з ро-
до-видовими відношеннями,
де конкретний зміст передаєть-
ся видовим поняттям, а родове
поняття несе очевидну інфор-
мацію, останнє можна відки-
нути. Так, у реченні: Зубчасті
передачі мають ряд цінних яко-
стей: компактність, постійність
передаточного числа, надійність
і довговічність, високий ККД,
простота обслуговування для
досягнення стислості можна
без утрати інформації викрес-

лити родове поняття ряд цінних
якостей, залишивши тільки ви-
дові (компактність, постійність
передаточного числа, надійність
і довговічність, високий ККД,
простота обслуговування), тому
що лише вони є важливими в
цьому випадку. Оскільки інфор-
мація про цінність цих якостей є
очевидною, на ній не потрібно
зупинятися, щоб не розпорошу-
вати увагу читача, відволікаючи
його від основного викладу.

Важливою проблемою ство-
рення стислого високоінфор-
мативного тексту, пов’язаною з
терміновживанням, є чітке ви-
значення того, доцільно чи ні
вводити в нього нові вузько-
спеціальні терміни, оскільки їм
потрібно давати пояснення, яке
призводить до значного збіль-
шення його обсягу. Якщо ці
терміни є складниками основних
положень оригіналу, їх зазвичай
переносять з першоджерела в НІТ,
обов’язково слідкуючи за тим,
як вони сприйматимуться чита-
чем. Адже незрозумілі терміни
не виконуватимуть інформатив-
ної функції, заважатимуть сприй-
манню тексту. В інших випадках
вузькоспеціальні терміни, що
потребують уведення в контекст,
замінюють звичними, усталеними
в цій галузі знання термінами,
які однозначно сприймаються
та інтерпретуються.

Якщо в первинному творі
автор використовує декілька
синонімічних термінів на позна-
чення одного поняття, то в НІТ
переносять той, що має найко-
ротшу форму, тобто, передусім
варто керуватися принципом
стислості. 

Ущільнити зміст НІТ можна
також завдяки використанню
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узагальнювальних слів і конст-
рукцій, оскільки вони дозво-
ляють викласти суть проблеми
декількома словами, замість
розлогого речення, наприклад: 

Комплексно досліджено про-
цес видання правничої літера-
тури в Україні.

Розглянуто шляхи, форми та
методи, за якими держава на-
магалася вирішити проблеми
інтелектуалізації матеріального
виробництва села. Показано
сприйняття зазначених заходів
селянами та представниками
організацій, установ, підприємств,
що залучалися державою до
цього процесу.

У першому прикладі вжито
узагальнення «комплексно дослі-
джено процес видання прав-
ничої літератури в Україні», яке
об’єднує питання, перелічені в
НІТ і детально висвітлені в пер-
винному документі, зокрема,
тематичний аспект, методи
формування авторського сере-
довища правничої літератури,
теоретичні засади редакційного
опрацювання текстів чинних нор-
мативно-правових актів, особ-
ливості рекламування та роз-
повсюдження літератури право-
вої тематики. 

У другому — спочатку подано
повну інформацію про певну
дію, оформлену розширеним
словосполученням (інтелектуалі-
зації матеріального виробницт-
ва села), а потім замість нього
вжито цього процесу, яке читач
легко ідентифікує як замінник
цього словосполучення.

Окрім зазначених лексичних
засобів, значному скороченню
тексту без зменшення його
інформаційного навантаження
сприяють граматико-стилістич-

ні, зокрема, широка номіналі-
зація — використання іменників,
похідних від дієслів. Наприклад: 

Розглянуто теоретичні, зако-
нодавчі та методичні проблеми
адміністративно-правового
регулювання [= регулювати]
рекламної діяльності. Дослі-
джено форми адміністратив-
ного впливу [= впливати] на неї.
Визначено умови й особливості
адміністративно-правових за-
сад регулювання [= регулю-
вати] рекламної діяльності в
Україні. Відзначено, що однією з
форм адміністративного впли-
ву [= впливати] на цю діяль-
ність [= діяти] є державний
контроль [= контролювати] —
складник адміністративно-пра-
вового регулювання [= регу-
лювати]. Проаналізовано адмі-
ністративно-правові гарантії
[= гарантувати] забезпечення
[=забезпечувати] прав спожи-
вача та підприємців на добро-
чесну рекламу. Обґрунтовано
необхідність удосконалення
[= удосконалювати] її адміні-
стративно-правового регулюван-
ня [= контролювати] шляхом
внесення змін до чинних норма-
тивно-правових актів України. 

Заміна цих іменників та імен-
них синтаксичних конструкцій,
які характеризуються прихова-
ною предикативністю, аналогіч-
ною відповідним підрядним ре-
ченням, дієсловами та предика-
тивними словосполученнями
призвела б до перебудови ре-
чень і значного збільшення об-
сягу тексту (форми адміністра-
тивного впливу на неї = форми,
за допомогою яких на неї впли-
вають адміністративно; удоско-
налення її адміністративно-пра-
вового регулювання = удоско-
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налювати адміністративно-пра-
вові механізми, за допомогою
яких можна її регулювати тощо). 

Саме тому в мові науково-
інформаційних видань яскраво
вираженою є тенденція до пе-
реважання іменників над інши-
ми частинами мови. З-поміж
іменників одне з перших місць
за частотою вживання тут посі-
дають, окрім віддієслівних, також
і абстрактні іменники, які здатні
узагальнювати зміст цілих речень
чи навіть сторінок тексту оригі-
налу. 

Серед найбільш продуктив-
них граматико-стилістичних за-
собів ущільнення змісту та ско-
рочення форми НІТ варто виді-
лити також використання: 

— похідних прикметників і
дієприкметників, які «пов’язані
трансформаційними відношення-
ми із синтаксичними одиниця-
ми-конструкціями» [11, С. 123],
пор.: тверді матеріали = мате-
ріали, що мають тверду струк-
туру, бортова апаратура = апа-
ратура, що використовується
на борту; ремонтний цех = цех,
в якому проводять ремонт, мід-
ний дзвін = дзвін, виготовлений
з міді;

— багатокомпонентних висо-
коінформативних і водночас
дуже стислих атрибутивно-імен-
них сполук, утворених шляхом
нанизування родового відмінка,
який сприяє економному вста-
новленню логічних зв’язків між
поняттями, наприклад: Прове-
дено оцінку ефективності па-
совищного та стійлового
утримання худоби асканійсь-
кої м’ясної породи. Кожен
наступний член цієї сполуки
уточнює попередній, а значення
всього словосполучення стає

зрозумілим тільки завдяки
останньому. Оскільки викори-
стання цих словосполучень
дозволяє зосередити думку на
основному викладі, воно тут не
сприймається як порушення
норми, навіть у тих випадках,
коли генетивні ланцюжки містять
чотири й більше компонентів.
В інших стилях літературної
мови це вважається недоліком; 

— складних номінем з неод-
норідними означеннями, утво-
рених на основі компресії пре-
дикативних одиниць. Наприклад,
складна номінація «глобальна
комунікативна категорія» є ре-
зультатом компресії двох пре-
дикативних одиниць — «катего-
рія є глобальною» і «категорія є
комунікативною»;

— відокремлених зворотів
з прихованою предикативністю,
синонімічних відповідним під-
рядним реченням, зокрема,
звороту з пасивним дієприкмет-
ником у ролі головного компо-
нента замість підрядного озна-
чального (За характеристиками
ентропії, визначеними інфор-
м а ц і й н о - с т а т и с т и ч н и м и
методом, виявлено динаміку
гетерогенності овець у популя-
ції та дієприслівникового —
замість підрядного обставин-
ного (Тому при закупівлі ком-
бікормів потрібно вимагати сер-
тифікат якості на премікс, ос-
кільки, будучи неповноцінним,
він може завдати господарству
значних збитків);

Граматико-стилістичним
засобом ущільнення інформації
є також широковживані в НІТ
переліки, які відображають кла-
сифікацію предметів, явищ, по-
дій тощо, описаних й аргумен-
тованих у первинному творі
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як найбільш значущі. Для пере-
ліку основних даних без деталь-
ного обґрунтування й передачі
другорядних деталей, конкре-
тизацію яких, за необхідності,
читач зможе отримати в першо-
джерелі, у НІТ широко викорис-
товуються рубрикації та нуме-
рації. Перші застосовують, якщо
є потреба виділити щабель од-
норідних розгалужених понять,
наприклад:

Розроблено модель підго-
товки майбутнього вчителя до
організації роботи з підручни-
ком у початковій школі, яка ба-
зується на положеннях систем-
ного, особистісно-діяльнісного,
компетентнісного та технологіч-
ного підходів і охоплює такі
складники: 

— мета; 
— педагогічні умови; 
— етапи підготовки;
— форми організації навчання;
— методи та прийоми нав-

чання;
— результативність цього

процесу.
Другі вживають тоді, коли

нумеровані позиції знаходяться
у відношенні підрядності — ча-
совому, просторовому, причин-
но-наслідковому тощо або є
одиницями відомої обмеженої
кількості об’єктів. Наприклад:

Закон містить такі положення:
1. Загальні положення.
2. Сертифікація та ліцензу-

вання в аудиторській діяльності.
3. Аудиторська палата України.
4. Професійна громадська

організація аудиторів України.
5. Порядок проведення ауди-

ту та надання інших аудиторсь-
ких послуг.

6. Права та обов’язки ауди-
торів та аудиторських фірм.

7. Відповідальність аудиторів
та аудиторських фірм.

Наведений фрагмент ілюст-
рує впорядкування тексту шля-
хом переліку, який вказує на
послідовність інформаційних
масивів у законодавстві, а за
допомогою нумерації фіксує пе-
рехід положень Закону від за-
гальних до конкретних, завдяки
чому увага читача спрямовуєть-
ся в необхідному напрямку.

Проте, не варто зловживати
переліками, адже, якщо НІТ
складається тільки з них, читати
такий текст стає нецікаво, його
сприймання не спрощується, а,
навпаки, ускладнюється.

Надмірним є вживання в од-
ному реченні загальнонаукових і
родових понять, назв категорій
(проблема, питання, тип, фактор,
процес):

— Проведено теоретико-
експериментальне дослідження
проблеми розвитку мотивації
професійного зростання студен-
тів у процесі непреревної освіти.

— Встановлено необхідні
умови існування петлі сідло-
фокуса для спрощеної моделі
гідродинамічного типу (= гід-
родинамічної моделі). 

— Виявлено специфіку про-
цесів автоматизації бібліотек та
її зумовленість соціальними,
економічними.

Нічого не додають до змісту
ті слова, якими намагаються
позначити наявність або появу
предмета (процесу), що опи-
сується, наприклад: 

— Виправлено наявні неточ-
ності та помилки в історіогра-
фічній літературі щодо окремих
аспектів аграрної політики
третього рейху на українських
землях.
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— Зазначено, що проведене
дослідження продовжує тра-
дицію етнорегіональних студій
весільного ритуалу українців,
започатковану вітчизняними до-
слідниками П. Чубинським, В. Крав-
ченком, А. Кримським, Г. Паш-
ковою, В. Борисенко. 

— З’ясовано, що вплив, який
здійснюють ЗМІ на суспільст-
во, може мати позитивні та не-
гативні тенденції.

— Вдосконалено існуючі
каталітичні контакти окиснення
ізобутилового спирту до метакро-
леїну й окиснення метакролеїну
до метакрилової кислоти.

Ці слова мають бути вилучені
з НІТ, адже вони виражають дію,
позначення якої є необов’язко-
вим, оскільки описуваний пред-
мет інакше діяти або співвідно-
ситися з іншими предметами не
може. Не потрібно зазначати,
що каталітичні контакти окислен-
ня, які вдосконалено, існували,
а виправлені неточності та помил-
ки в історіографічній літературі
були наявні.

Зайвими є також неконкрет-
ні, загальні дані, виражені: не-
означено-кількісними числівни-
ками (кілька, декілька, багато,
небагато, мало, немало, чима-
ло), що вказують не неокресле-
ність, невизначеність стосовно
кількості когось або чогось; та
неозначеними займенниковими
прикметниками (який-небудь,
якийсь, чийсь, котрийсь, деякий,
будь-який), що вказують на чіт-
ко не окреслену ознаку, якість,
властивість предмета чи особи:

— Визначено декілька під-
ходів (= підходи) до стану нау-
кової каталогізації рукописних
книг і стародруків у цей період.

— У числовому вираженні
встановлено зміни у фотосин-
тетичному апараті, який виявив-
ся надзвичайно чутливим до
будь-яких патогенних змін, у
тому числі вірусного ураження. 

— Проведено техніко-еконо-
мічний аналіз та визначено межі
зруйнованості простінків, за яких
застосування якого-небудь ви-
ду гарячих ремонтів недоцільне.

Оскільки всі ці слова не допо-
внюють зміст предмета, вира-
женого іменником, до якого во-
ни відносяться, то також мають
бути вилучені з НІТ.

З іншого боку, не сприяє ін-
формативності науково-інфор-
маційного тексту надмірна де-
талізація, що затемнює зміст
основного висловлювання. Її
появу можна пояснити намаган-
ням дати якомога більше ін-
формації про первинний твір,
конкретизувати деякі його
положення. Проте це не завжди
є обґрунтованим. Наприклад,
у реченні — На підставі дослі-
дження біоценозу у вагітних у нор-
мі та за умов невиношування,
а також у післяпологовому пе-
ріоді обґрунтовано необхідність
проведення профілактики —
центром розгляду повинен бути
не предмет дослідження, а його
результат. Тому виділений фраг-
мент можна видалити, не за-
шкодивши змісту та загальній
направленості тексту.

Удаючись до принципу еко-
номії під час створення інфор-
маційно насиченого, вільного
від зайвої інформації [12, С.
144] лаконічного тексту, варто
зважати на те, що бездумне то-
тальне видалення надмірної ін-
формації, ускладнюючи мисленнє-
ву роботу читача, може негативно
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впливати на перцепцію тексту.
Добротному НІТ не властиві
мовні одиниці, які не несуть
смислового навантаження, вод-
ночас йому характерна оптималь-
на надмірність. Адже, крім ос-
новної інформації, у НІТ, як і в
будь-якому іншому тексті,
обов’язково є метатекстовий
пласт — елементи (в тому числі
модально-оцінні), які організу-
ють текст та експлікують його
поступальний розвиток, що
забезпечує при мінімальному
обсязі найбільш ефективне його
сприймання. 

При цьому необхідний міц-
ний контакт між автором і чита-
чем, відсутність суперечності
між ними щодо предмета пові-
домлення. Найбільш неприпус-
тимим у НІТ є те, що «не пра-
цює» на очікування читача.
Занадто стислий виклад може
викликати в читача невдоволен-
ня від розпочатого, але не
закінченого з вини продуцента
НІТ творчого процесу розумін-
ня, оскільки той не виконав на-
лежним чином завдання зі
створення інформативного тек-
сту, здатного задовольнити
очікування читача. 

Практика роботи над науко-
во-інформаційним текстом свід-
чить про те, що чим швидше
студент засвоїть мистецтво
стислого викладу, тим швидше
він навчиться співвідносити но-
ву інформацію з уже наявними
в ментальній сфері стереотипа-
ми, зрозуміє логіку й майстер-
ність наукового мислення, кра-
ще оволодіє майстерністю ре-
дагування та створення якісного
твору.

Отже, для короткого науко-
во-інформаційного тексту, який
будується так, щоб жодне його
слово не було зайвим або поз-
бавленим смислового наван-
таження, характерна конденсо-
вана подача інформації, досягти
якої допомагає вміння уникати
непотрібних повторів, надмірної
конкретизації. Обов’язковому
видаленню з НІТ підлягають не-
конкретні, загальні дані та подро-
биці, які, беручи участь у за-
гальній динаміці представлення
знань, все-таки відносяться до
периферії цього процесу, оскіль-
ки не входять до смислового
ядра власне нової інформації. Їх
використання продиктоване, на-
самперед, недовірою до здат-
ності читача осягнути прості
речі, що є зрозумілими й без
зайвої деталізації.

Досягти оптимальних резуль-
татів зі створення високоінфор-
мативного тексту можна завдя-
ки широкому використанню
термінів, узагальнювальних слів
і конструкцій, іменників та імен-
них синтаксичних конструкцій,
похідних від дієслів, компактних
атрибутивно-іменних сполук, які
можуть вміщувати чотири й біль-
ше компонентів. Одним з основ-
ним засобів ущільнення інфор-
мації є також і переліки, що
подаються у вигляді однорід-
ності, рубрикації та нумерації. 

Оскільки НІТ передбачає пев-
ного адресата, то й ущільнення
інформації повинно здійснюва-
тися з його врахуванням, що
буде сприяти розумінню й за-
своєнню змісту.

Отримані дані та результати
допоможуть підготувати фахів-
ців, які знатимуться на створен-
ні та редагуванні науково-ін-
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формаційного тексту. Водночас
вони будуть корисними в науко-
во-методичній роботі не тільки

з науково-інформаційними, а й
з усіма іншими короткими тек-
стами.
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Рассмотрено явление компрессии текста путем удаления
или упрощения тех конструкций, без которых он не теряет

однозначной семантической интерпретации со стороны
читателя. Исследование сосредоточено, в основном, на
выяснении основных способов уплотнения содержания

научно-информационных текстов.
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The phenomenon of compression of the text by removing 
or simplifying the structures, without which it does not lose 
the unique semantic interpretation from the side of reader, 

is considered. Research is concentrated on finding out 
of basic methods of compression of maintenance of scien-
tifically-informative texts. A theme of compression of text, 

that envisages rational reduction of language units and their
quality use for the sake of effective informative maintenance 
of reader, is always actual and that is why attracts attention 

of researchers.
Aim of the article — to set the methods of compactedness 

of maintenance of Ukrainian scientifically-informative texts 
and encourage young researchers to the study and further

development of this theme. 
As a result of the study it was set that for short scientifically-

informative text that is built so that not a single word was super-
fluous or confined semantic loading, the condensed presenta-

tion of information is characteristic, ability to avoid unnecessary
repetitions, excessive specification helps to attain that.

Unconcrete, common data and details that belong to periphery
of process must be deleted from scientifically-informative texts,

as not included in a semantic kernel actually new information.
Their use predefined, first of all, by a mistrust to ability 

of reader to grasp clear simple things without the superfluous
working out in detail.

Attaining optimal results from creation of highly informing text 
is possible due to deployment of terms, summarizing words 
and constructions, nouns and nominal phrases, derivatives 

from verbs, compact attributively-nominal connections 
that can contain four and more components. One of the fixed

assets of compression of information there are also lists, 
that are given as homogeneity, dividing according to subject

headings and numeration.
As SIT envisages a certain addressee, the compression of infor-

mation must come true with taking him into account, that will
assist understanding and mastering of maintenance.

The obtained data and results will help to prepare specialists
that will know creation and scientifically-informative text revi-

sion. At the same time they will be useful in scientifically-
methodical work not only with scientifically-informative but also

with all other short texts.
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