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 Мова – найважливіше знаряддя мислення, засіб категоризації когнітивних 

пошуків[19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28]. Це стосується й категорії кількості, де 

число та міра є метакатегоріями (метамовою) та виконують функції обчислення 

та вимірювання.  Ще Бодуен де Куртене відмічав, що виявлення та вербалізація 

кількісних відношень у всіх галузях мовного мислення мають велике значення 

[6]. Процес позначення дійсності відбувається за допомогою мови, в якій 

результати пізнання знаходять свою категоризацію.  

 Категорія кількості виражає зовнішні, формальні взаємовідношення 

предметів, їх частин, а також їх величину, число, ступінь прояву тієї чи іншої 

властивості [1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11]. Функціонально-семантичне поле кількості 

як категорія знаходить відображення на морфемному, граматичному, 

лексичному, фразеологічному та інших рівнях і підрівнях. 

 Кількість є одним з найбільш загальних властивостей буття, що 

відображається у розумових категоріях. Логічна категорія кількості – це 

результат осмислення кількісної визначеності буття, що, з однієї сторони, 

постає як дискретна кількість, а з іншої, – недискретна та безперервна. Перша з 

них визначається за допомогою лічби, а друга – за допомогою вимірювання. 

Відповідно до цього у логічній категорії кількості виділяються два основні 

аспекти – число та величина [1; 2; 8; 12; 13; 14; 15; 18]. 

Вивчення процесу квантифікації в мові почався з робіт Барвіса та Купера 

(1981), Хіггіботема та Мей (1981), Кінана та Ставі (1986). Квантифікація 

широко досліджувалася філософами, логіками  та лінгвістами: Дж. Ченнел 

(1990), К. Бах (2000), Л. Метьюсон (2001),  М. Куп Гланзберг (2004), Н. 

Арутюнова (2005), В. Левицький (2004), Б. Тошович (2005), Л. Грижак (2008). 



Актуальність дослідження. Квантифікація є універсальною ланкою 

концептуальних картин світу, які спостерігаються в різних мовах. Вона входить 

в основу єдиної логіко-мисленнєвої бази, що відображається в мовній системі 

різних народів: «... в усіх мовах виражені віжношення між суб'єктом і 

предикатом, категорії поссесивності, оцінки, означеності/ неозначеності, 

множинності »[17]. 

Квантитативність відноситься до базисних суперконцептів, які є 

обов’язковими для мови і забезпечують її функціонування як засіб комунікації. 

Суперконцепт квантитативності є фундаментальною для людського пізнання і 

комунікації сутністю, що здатна актуалізовувати різні ознаки і рівні.  

Для класичного мовознавства характерне розмежування типів 

кількісності. В статті «Кількісність в мовному мисленні» (І. А. Бодуен де 

Куртене) виділені чотири види кількості: число, розмірність, тривалість і 

інтенсивність. Е. Сепір у статті «Тотальність» до типів квантифікації відносить 

одиничність/ множинність, число, унікальність, подвійність, квантифікацію за 

допомогою часток і невизначену квантифікацію, а також тотальність (або ціле), 

протиставлене частині. У своїй роботі «Градуювання» Е. Сепір аналізує 

зведення квантитативних форм до відношень «Більше, ніж / менше, ніж» і 

зазначає, що вимірювання і розрахунок базуються на більш простій 

«психологічній» процедурі градуювання. 

До найскладніших питань відноситься типологія кількості, вираженого 

мовними засобами, оскільки категоріальна сутність кількості (квантифікації) 

реалізується по різному: 1) у словах спеціальної частини мови (числівник), 2) в 

кількісних значеннях різних частин мови (таких, як тривалість, однократність / 

багатократність, інтенсивність, 3) в кількісних категоріях (граматичне число, 

збірність, дистрибутивність). 

Будь-яка категоріальна система складається з структурних типів. Їх 

складають категорії, підкатегорії, макро- і мікрокатегоріі, гіпер- і гіпокатегоріі, 

надкатегоріі, суперкатегоріі, при чому використання цих термінів далеке від 

термінологічної однозначності. 



Так, про граматичну категорію числа говорять як про суперкатегорію, 

оскільки вона проявляться у ряді частин мови – у іменника, прикметника, 

займенника, дієслова. У свою чергу морфологічне число входить у 

гіперкатегорію квантитативності, що включає також такі семантичні категорії, 

як інтенсивність, і такі лексико-граматичні категорії, як збірність іменників і 

ступеня порівняння прикметників.  

Категорія числа в англійській мові представлена також окремим класом 

слів – квантифікаторами. Терміном «квантифікатор» позначаються слова: all, 

any, each, either, every, (a) few, half, (a) little, many, more, much, none, some, 

several  та деякі інші, семантика яких відзначається узагальненістю, оскільки 

вони виражають неконкретну кількість. Системне відношення квантифікаторів 

англійської мови  можна представити наступним чином: 

1.Слова, які виражають певну кількість: 

а) одиничність (each, any, one, every some, either); 

б) подвійність (two, both, a pair); 

в) слова зі значенням кількості (a dozen, a score) і кількісні числівники; 

2. Слова зі значенням невизначеної кількості:  

а) які передають тотальну кількість (аll, every, each, any); 

б) позначають неточну кількість (some, few, several, a lot, a score, a 

number, a dozen); 

в) з значенням міри недискретних величин (much / more, some, a part, a 

piece); 

3. Кількісні слова, які характеризують дію: 

а) з значенням темпоральної характеристики (always, often, anywhere); 

б) з значенням локатівной характеристіки (everywhere, anywhere, at any 

place); 

в) з значенням неоднорідної дії (once, twice, thrice, four times, many times). 

У сучасній лінгвістиці проблему визначеності класу квантифікаторів 

вирішують у два способи: квантифікатори – це самостійна частина мови 



(С.А.Жаботинська) або квантифікатори та числівники належать до одного класу 

слів (А.А.Молчанов).  

Важливість визначення таких одиниць пояснюється їхньою функцією – 

виражати неточну (невизначену) кількість, яка прочитується тільки у структурі 

дискурсу.  Вони складають периферію мовного поля кількості, де центральне 

місце займають числівники, основною ознакою яких є наявність опорної семи 

числа, відсутньої у квантифікаторів  (С. Швачко).  

Проте деякі дослідники зараховують квантифікатори до складу градації 

чисел [29]. На противагу цьому твердженню існують докази, наведені вченими 

С.Н.Ньюзтідом, К.Р.Кавентрі та Л.М.Моксі, А.Дж.Сенфордом: вживання 

квантифікаторів залежить від контекстуальних і комунікативних факторів, які 

не зв’язані з чисельною кількістю наявних предметів.  

До контекстуальних факторів ми можемо віднести умовний розмір 

предметів включених у перелік; очікувана частота даних предметів, на основі 

попереднього досвіду; виконувані дії з предметами – учасниками переліку [31]. 

Прикладом комунікативних факторів можна вважати, наприклад, бажання 

контролювати висновки слухачів [30].  

На нашу думку, квантифікатори в англійській мові є єдиною системою, яка 

є особливим, спеціалізованим засобом вираження кількісних відношень. 

Основними критеріями виділення цих слів в окремий клас є, у першу чергу, 

ознака «невизначеної кількості», яка характеризує одиниці цієї групи, та 

властиві їм дистрибуції. 

Особливості даного дослідження полягають у статистичному та 

квантитативному вивченні кореляційних зв’язків квантифікаторів 

невизначеності у структурі художнього дискурсу англійської мови 

британського та американського її варіантів на певному відрізку часу ( з XVIII 

по XІX століття).  

Актуальність пропонованого дослідження – вивчення кореляційного 

зв’язку квантифікаторів невизначеності у структурі дискурсу, зокрема, у 

художньому дискурсі англійської мови в двох її національних варіантах. 



Наукова новизна дослідження полягає в тому, що досі не було проведено 

системного порівняльного аналізу вживання квантифікаторів невизначеності в 

англійській мові різних її варіантів. У роботі вперше представлений 

структурно-понятійний зміст процесу квантифікації та її вираження в мові 

через квантифікатори невизначеності в авторському дискурсі XVIII – XІX 

століть. У дослідженні також представлений кореляційний зв'язок вживання 

квантифікаторів невизначеності американського та британського варіантів 

англійської мови XVIII – XІX століть у вигляді коефіцієнта кореляції.  

Матеріал та методи дослідження. З вищесказаного розуміло, що 

об’єктом дослідження слугує квантифікатор невизначеності в структурі 

дискурсу англійської мови, а предметом дослідження є його семантичні  та 

парадигматичні зв’язки. Матеріалом дослідження слугують тексти художнього 

дискурсу представлені авторами американського та  британського  

літературознавства XVIII – XІХ століть. Загальний обсяг опрацьованого 

матеріалу – 23376 слововживань, відібраних методом суцільної вибірки таких 

атворів: представники американського художнього дискурсу – Вашингтон 

Ірвінг (1783 – 1859), Натаніеляь Готорн (1804 – 1864), Гарріет Бічер-Стоу (1811 

– 1896), Марк Твен (Семюель Ленгхорн Клеменс) (1835 – 1910), Генрі Джеймс 

(1843 – 1916), Лімен Френк Баум (1856 – 1919), Теодор Герман Альберт 

Драйзер (1871 – 1945), Едгар Райс Берроуз (1875 – 1950), Джек Лондон (Джон 

Грифіт Чейні) (1876 – 1916), Ептон Білл Сінклер молодший (1878 – 1968); 

авторський дискурс у Великобританії  XVIII – XIX століть – Джейн Остін (1775 

– 1817), Вільям Мейкпіс Теккерей (1811 – 1863), Ентоні Троллоп (1815 – 1882), 

Льюїс Керрол (Чарльз Латвідж (Лютвідж) Доджсон) (1832 – 1898), сер Генрі 

Райдер Хаггард (1856- 1925), Джозеф Редьярд Кіплінг (1865 – 1936), Герберт 

Джордж Уеллс (1866 – 1946), Гілберт Кіт Честерсон ( 1874 – 1936), сер Вінстон 

Леонард Спенсер-Черчилль (1874 – 1965), Аделіна Вірджинія Вульф (1882 – 

1941).   

Методологічною основою дослідження виступає системний підхід до 

опису та аналізу квантифікаторів невизначеності англійської мови.  



Метод – це система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства і мислення. Термін «метод» 

неоднозначний: його використовують у загальнонауковому, філософському 

значенні, у спеціально-науковому (що стосується окремої галузі науки – фізики, 

хімії, математики, історії, літературознавства, мовознавства тощо) і у значенні, 

яке збігається зі значенням терміна методика. У загальнонауковому та 

філософському значенні термін метод означає шлях пізнання і тлумачення 

будь-якого явища дійсності. Загальнонаукові методи пізнання базуються на 

знанні універсальних законів природи, суспільства і мислення. У спеціально-

науковому значенні слово метод означає шлях пізнання і тлумачення явищ, 

який використовується в певній конкретній науці (математичні методи, 

соціологічні методи, лінгвістичні методи тощо). На думку Б. М. Головіна, 

метод – це шлях, який прокладають до істини, а методика – інструменти, 

потрібні для розчищення цього шляху [9]. Порівняльний та статистичний 

методи, контекстуальний та кореляційний аналізи використані у даному 

дослідженні квантифікаторів невизначеності. 

 Розглянемо кожен метод окремо. Порівняльний метод, як особливий 

спеціально-науковий метод дослідження, застосовується поряд з іншими 

методами та способами наукового пізнання у лінгвістиці й полягає у 

знаходженні рис, які характеризують схожість та відмінність певних 

лінгвістичних явищ. Він має як науково-теоретичне, так і практичне значення. 

Вивчення мови як соціального явища, в усій її багатоманітності та складності, 

неможливе без широкого й систематизованого порівняльного аналізу мовних 

систем, які існували та існують на земній кулі. Поріняльний метод 

використовуєтья  у даному дослідженні для встановлення спільних та 

відмінних рис у вживанні квантифікаторів невизначеності та їхнього розподілу 

в художньому дискурсі різних авторів. 

Статистичний метод необхідний для дослідження кількісного аспекту 

мовних явищ, для даного випадку, квантифікаторів невизначеності, за 

допомогою спеціального математичного апарату.   



Статистичне спостереження є першим кроком статистичного дослідження 

і полягає в планомірному, науково-організованому збиранні даних. Формування 

якісної інформаційної бази – це фундамент статистичного дослідження, 

оскільки використання лише об’єктивної та достатньо повної інформації на 

подальших етапах дослідження надає можливість отримати правильні, 

обґрунтовані висновки про характер і закономірності досліджуваного процесу. 

Але не всі вихідні дані можна покласти в основу узагальнень і висновків, тому 

статистичні дані, що придатні для аналізу повинні бути: вірогідними і точними 

– статистичні дані мають доказову силу лише тоді, коли вони правдиві і 

достовірні;  повними, не випадковими чи уривчастими; дістають їх реєстрацією 

значень ознак усіх одиниць сукупності за необхідний період чи на певний 

момент часу; однотиповими, порівнюваними – для їх узагальнення і 

зіставленості у часі та просторі [32]. 

Лише завдяки переходу від окремих фактів до масових можна визначити 

загальну закономірність, позбавлену впливу випадкових причин. 

Процес проведення статистичного аналізу здійснюється в три етапи:  

1. Підготовка спостереження (складається план: визначаються мета, 

об’єкт, одиниці дослідження, способи збирання даних) – аналізувати частоту 

вживання квантифкаторів невизначеності у творах американських та 

британських авторів XVIII – XІХ століть; 

2. Проведення масового збору інформації (реєстрація установлених 

фактів; саме забезпечення реєстрації відрізняє статистичне спостереження від 

спостерігання) – здійснення вибірки та підрахунків частотності вживання 

квантифікаторів невизначеності; 

3. Формування бази даних (контроль та нагромадження даних 

спостереження, а також їх збереження) – представленя вибірки квантифікаторів 

невизначеності у формі зведених таблиць. 

Щоб спостереження дало вірогідні та своєчасні результати, необхідно 

вирішити питання часу та періоду спостереження. Час спостереження 

(об′єктивний час) – це час, до якого належать дані спостереження. Дане 



дослідження квантифікаторів невизначеності проводиться на основі 

художнього дискурсу XVIII – XІХ століть. 

Зіставний аналіз, заснований на виявленні різноманітних співвідношень 

між літературними явищами, має універсальний, практично необмежений обсяг 

експериментального матеріалу – він не мусить дотримуватися ані часової 

послідовності літературних явищ, ані причинно-наслідкових зв’язків. В основі 

зіставних методик лежить зацікавлення літературними збігами (аналогіями) і 

розбіжностями (контрастами), які можна сприймати як закономірні чи 

випадкові й пояснювати їх.  

З низки паралельних (дво- і багатосторонніх) зіставлень виникає 

контекстуальний аналіз, який розташовує навколо досліджуваного 

літературного явища подібні й відмінні мистецькі і позамистецькі явища, що 

порівнюються з ним, без огляду на те, чи існують між ними реальні відношення 

спорідненості і впливу. Для генетичного дослідження ці відношення є 

обов’язковими, для порівняльного – факультативними. 

Контекстуальний аналіз даного дослідження використано для виявлення 

стилістичного аспекту функціонування квантифікаторів невизначеності в 

художньому дискурсі. 

Детальніше зупинимось на роз’ясненні основного методу даного 

дослідження квантифікаторів невизначеності – на кореляційному аналізі.  

Між тими чи іншими ознаками існує певний зв'язок та залежність. 

Розрізняють два основних види залежності – функціональна та статистична. 

При функціональній залежності кожному значенню будь-якої ознаки відповідає 

певне значення іншої ознаки. Така залежність характерна багатьом фізичним 

явищам, наприклад, тиску газу (за однієї, тої самої температури) та об’єму 

посудин. При статистичній залежності одному значенню будь-якої ознаки 

можуть відповідати декілька значень іншої. Така залежність має не 

функціональний, а статистичний характер, тому що певному числу значень не 

обов’язково відповідає певна частота вживання слова [16]. 



У лінгвістиці такого роду залежність називається кореляцією. Лінійна 

кореляція між ознаками передбачає, що за збільшенням значень  однієї ознаки 

(наприклад, кількості лексико-семантичних варіантів слова) збільшується або 

зменшується у певному порядку значення іншої ознаки (частотність вживання 

слова в тексті). Якщо збільшення значень однієї ознаки супроводжується 

зростанням значень другої, тоді говорять про позитивну кореляцію; якщо ж 

зв'язок між значеннями ознак характеризується зворотнім співвідношенням, 

тоді говорять про від’ємну кореляцію. Розмір коефіцієнта кореляції коливається 

у межах від мінус одиниці до плюс одиниці, чи, інакше кажучи, від нуля до 

одиниці зі знаком «плюс», чи «мінус». Якщо між спостережуваними ознаками 

немає ніякої статистичної залежності, розмір коефіцієнта кореляції буде 

дорівнювати нулю чи буде близьким до нуля. Якщо ж навпаки, між явищами 

спостерігається дуже сильна залежність, розмір коефіцієнта кореляції буде 

наближатися до одиниці. Таким чином, розмір коефіцієнта кореляції вказує на 

ступінь зв’язку між явищами, а його знак – на характер такого зв’язку.  

Існує декілька формул для обчислення коефіцієнта кореляції. Найбільш 

розповсюдженою є наступна(1): 

Σ (x-a)(y-b) 
r = ------------------------------- 

√ Σ(x-a)2 Σ(y-b)2 
(1) 

де r – коефіцієнт лінійної кореляції; Σ – підсумовування результативних 

одиниць; х – значення першої ознаки; у – значення другої ознаки; а – середня 

(теоретична) величина значень першої ознаки; b – середня (теоретична) 

величина значень другої ознаки. 

Кореляційний аналіз допомагає у дослідженні парадигматичних зв’язків у 

лексиконі. Використання такого аналізу для ідентифікації парадигматичних 

зв’язків між словами базується на припущенні: чим більша тотожність 

лексичної сполучуваності двох слів, тим краще виявляється семантична їх 

тотожність. 



Результати дослідження. Для представлення кореляційного зв’язку 

квантифікаторів невизначеності у структурі будь-якого дискурсу необхідно 

провести квантитативний  та статистичний його аналізи. Так як, нашою метою є 

підрахунок та виявлення квантитативних особливостей досліджуваних одиниць 

англійської мови (британського та американського варіантів) XVIII – XІХ 

століть проведемо спочатку статистичний аналіз квантифікаторів 

невизначеності в  художньому дискурсі, представленому британськими 

авторами (табл.1): Джейн Остін (1775 – 1817), Вільям Мейкпіс Теккерей (1811 – 

1863), Ентоні Троллоп (1815 – 1882), Льюїс Керрол (Чарльз Латвідж (Лютвідж) 

Доджсон) (1832 – 1898), сер Генрі Райдер Хаггард (1856- 1925), Джозеф 

Редьярд Кіплінг (1865 – 1936), Герберт Джордж Уеллс (1866 – 1946), Гілберт 

Кіт Честерсон ( 1874 – 1936), сер Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874 – 

1965), Аделіна Вірджинія Вульф (1882 – 1941).  

Таблиця 1 

Кількісні характеристики вживання квантифікаторів невизначеності в 

художньому дискурсі британського варіанту англійської мови XVIII – XІХ 

століть 

 Word Author Total 
A2 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Some 209 65 431 52 191 56 334 169 153 261 1921 
Any 385 67 922 39 102 71 190 94 54 202 2126 
No 477 112 1176 61 218 149 410 191 235 392 3421 

Much 323 65 518 59 110 32 136 65 50 170 1528 
Many 116 21 231 21 98 22 63 42 98 85 797 

(A)little 187 103 205 115 232 231 356 171 186 251 2037 
(A)few 72 15 95 7 58 16 47 50 29 74 463 
Total 1769 448 3578 354 1009 577 1536 782 805 1435 12293 

 Аналіз Таблиці 1 показує, що загальна кількість вживання 

квантифікаторів невизначеності в дискурсі Джейн Остін (А2) складає 1769 слів 

(14,4%), Вільям Теккерей (А4) використовує їх 448 раз (3,65%), Ентоні Троллоп 

(А6) – 3578 (29,0%), Льюїс Керрол (А8) – 354 (2,9%), сер Генрі Хаггард (А10) – 

1009 (8,2%), Джозеф Редьярд Кіплінг (А12) – 577 (4,7%), Герберт Джордж 



Уеллс (А14) – 1536 (12,5%), Гілберт Кіт Честерсон (А16) – 782 (6,35%), сер 

Вінстон Черчилль (А18) – 805 (6,6%), Аделіна Вірджинія Вульф (А20) – 1435 

(11,7%) (рис. 1). 

 
Рис.1. Відсоткове співвідношення вживання квантифікаторів 

невизначеності британських авторів XVIII – XІХ століть 

Отже, згідно представленим даним у Таблиці 1 та на Рисунку 1 можна 

стверджувати, що художній дискурс Ентоні Троллопола більше ніж інші 

досліджувані дискурси насичений квантифікаторами невизначеності – 3578 слів 

(29,0%), при чому квантифікатор «no» вживається найбільшу кількість раз – 

1176, а «(a) few» – лише 95. Найменше користувався квантифікаторами 

невизначеності у своїх творах  Льюїс Керрол – 354 слова (2,9%), з яких 

квантифікатор «(a) little» є частотнішим ніж інші – 115 раз та лише 7 разів 

вжито квантифікатор «(a) few». 

Підраховуючи частоту вживання квантифікаторів невизначеності у 

британському дискурсі, ми отримали наступні результати: загальна кількість 

квантифікаторів – 12293 слова, з них: 1921 слово (15,61%) становить 

квантифікатор some , 2126 слів (17,28%) належить квантифікатору аny , 3421 

(27,76%) – no, 1528 (12,42%) – much, 797 (6,47%) – many, 2037 (16,7%) – little/ a 

little, 463 (3,76%) – few/a few (рис.2).  



 

Рис.2. Квантифікатори невизначеності у Британії (XVIII – XІХ 

століття) 

Результати дослідження квантифікаторів невизначеності британського 

варіанту англійської мови XVIII – XІХ століття показали, що частіше за все у 

даний період вживається квантифікатори «no», а найменшу частотність 

використання має квантифікатор «(a) few», при чому така закономірність 

стосується майже кожного авторського дискурсу окремо. 

Наступним кроком, проведемо статистичний аналіз квантифікаторів 

невизначеності в  художньому дискурсі, представленому американськими 

авторами (табл.2): Вашингтон Ірвінг (1783 – 1859), Натаніеляь Готорн (1804 – 

1864), Гарріет Бічер-Стоу (1811 – 1896), Марк Твен (Семюель Ленгхорн 

Клеменс) (1835 – 1910), Генрі Джеймс (1843 – 1916), Лімен Френк Баум (1856 – 

1919), Теодор Герман Альберт Драйзер (1871 – 1945), Едгар Райс Берроуз (1875 

– 1950), Джек Лондон (Джон Грифіт Чейні) (1876 – 1916), Ептон Білл Сінклер 

молодший (1878 – 1968). 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Кількісні характеристики вживання квантифікаторів невизначеності в 

художньому дискурсі американського варіанту англійської мови XVIII – 

XІХ століть 

Word Author Total 
A1 A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15 A17 A19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Some 460 115 395 89 120 36 389 107 120 287 2118 
Any 202 108 327 64 95 58 248 60 122 191 1475 
No 242 169 527 188 192 128 484 161 325 449 2865 

Much 125 82 193 30 115 53 266 53 105 115 1137 
Many 115 78 140 29 40 37 63 34 60 88 684 

(A)little 157 212 956 142 311 56 413 117 131 281 2176 
(A)few 112 28 89 31 30 14 127 55 52 90 628 
Total 1413 792 2027 573 903 382 1990 587 915 1501 11083 

 Аналіз Таблиці 2 показує, що загальна кількість вживання 

квантифікаторів невизначеності в дискурсі Вашингтона Ірвінга (А1) складає 

1413 слова (12,7%), Натаніеляь Готорн (А3) використовує їх 792 рази (7,1%), 

Гарріет Бічер-Стоу (А5) – 2027 (18,3%), Марк Твен (А7) – 573 (5,2%), Генрі 

Джеймс (А9) – 903 (8,15%), Лімен Френк Баум (А11) – 382 (3,45%),Теодор 

Драйзер (А13) – 1990 (17,9%),Едгар Райс Берроуз (А15) – 587 (5,3%), Джек 

Лондон (А17) – 915 (8,3%), Ептон Білл Сінклер молодший (А19) – 1501 (13,6%) 

(рис. 3). 

 
Рис.3. Відсоткове співвідношення вживання квантифікаторів 

невизначеності американських авторів XVIII – XІХ століть 



Отже, згідно представленим даним у Таблиці 2 та на Рисунку 3 можна 

стверджувати, що художній дискурс Гарріет Бічер-Стоу більше ніж інші 

досліджувані дискурси насичений квантифікаторами невизначеності – 2027 слів 

(18,3%),  при чому квантифікатор «(a) little» вживається найбільшу кількість раз 

– 956, а «(a) few» – лише 89. Найменше користувався квантифікаторами 

невизначеності у своїх творах  Лімен Френк Баум – 382слова (3,45%), з яких 

квантифікатор «no» є частотнішим ніж інші – 128 раз та лише 14 разів вжито 

квантифікатор «(a) few».  

Підраховуючи частоту вживання квантифікаторів невизначеності в 

американському дискурсі, ми отримали наступні результати: загальна кількість 

квантифікаторів – 11083 слова, з них: 2118 слів (19,11%) становить 

квантифікатор some , 1475 слів (13,31%) належить квантифікатору аny , 2865 

(25,85%) – no, 1137 (10,26%) – much, 684 (6,17%) – many, 2176 (19,64%) – little/ 

a little, 628 (5,67%) – few/a few (рис.4).  

 

Рис.4. Квантифікатори невизначеності в Америці (XVIII – XІХ 

століття) 

Результати квантитативного дослідження квантифікаторів невизначеності 

американського варіанту англійської мови XVIII – XІХ століття показали, що 

частіше за все у даний період вживається квантифікатор «no», так само,як у 

Великобританії того ж періоду, а найменшу частотність використання має 

квантифікатор «(a) few», при чому низька частотність використання 



квантифікатора «(a) few» стосується майже кожного американського 

авторського дискурсу окремо. 

Останній етап даного дослідження полягає у визначенні коефіцієнта 

кореляції квантифікаторів невизначеності, порівнюючи два національні 

варіанти англійської мови, а саме сім квантифікаторів невизначеності: some, 

any, no, much, many, little/ (a) little та few/(a) few (табл. 3).  

Отже, загальна кількість вживання квантифікаторів невизначеності у 

британському авторському дискурсі складає 12293 слова, а у американському – 

11083. Використавши дані Таблиць 1 та 2, підраховуємо середню кількість 

квантифікаторів невизначеності для кожного варіанту англійської мови: в 

американському дискурсі середній показник дорівнює a ≈ 1583,28; в 

британському – b ≈ 1751,86. 

Для полегшення аналізу необхідно звести всі квантитативні результати 

дослідження авторського дискурсу всіх американських та британських авторів 

у загальну таблицю та провести підрахунок за формулою(1), представленою 

вище, у другому параграфі. 

Таблиця 3 

Коефіцієнт кореляції квантифікаторів невизначеності в художньому 

дискурсі американського та британського варіанту англійської мови XVIII 

– XІХ століть 

Word x y x-a y-b (x-a).(y-b) (x-a)2 (y-b)2 
Some 2118 1921 534.72 169.14 90442.541 285925.47

84 
28608.339

6 
Any 1475 2126 -108.28 374.14 -40511.879 11724.558

4 
139980.73

96 
No 2565 3421 981.72 1669.1

4 
1638628.1 963774.15

84 
2786028.3

396 
Much 1137 1528 -446.28 -

223.86 
99904.241 199165.83

84 
50113.299

6 
Many 684 797 -899.28 -

954.86 
858686.5 808704.51

84 
911757.61

96 
Little 2176 2037 592.72 285.14 169008.18 351316.99

84 
81304.819
6 

Few 628 463 -955.28 - 1231222.2 912559.87 1661160.0



1288.8
6 

84 996 

Total 11083 12293 - - 4047379.88
3 

3533171.4
284 

5658953.2
572 

 

У Таблиці 3 зведені всі необхідні дані для розрахунку коефіцієнта 

кореляції.                           

4047379.883                             4047379.883 

r = _____________________________ = ________________ ≈ 0,905 

√    3533171.4284   × 5658953.2572          4471470.8948 

 Отже, дані Таблиці 3 дають змогу зробити висновок, що між 

досліджуваними словами, а точніше вживанням певної семи слова в творах  

двадцяти представників американського та британського авторського дискурсу 

існує позитивна кореляція, а розмір коефіцієнта дуже суттєвий та дорівнює 

0,905. Це пояснюється рівномірним підвищенням значень (x) та (y) у всіх 

досліджуваних словах. 

 Існування позитивної кореляції між використанням квантифікаторів 

невизначеності в американському та британському авторському дискурсі 

дозволяє нам стверджувати про кореляційний зв’язок між національними 

варіантами англійської мови.  

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що у період з XVIII 

по XІX століття частота вживання квантифікаторів невизначеності у 

британському дискурсі порівняно з американським вища, адже загальна 

кількість квантифікаторів невизначеності у британському художньому дискурсі 

– 12293 слова, а загальна кількість квантифікаторів невизначеності в 

американській літературі – 11083 слова. Результати дослідження 

квантифікаторів невизначеності британського варіанту англійської мови XVIII 

– XІХ століття показали також, що частіше за все у даний період вживається 

квантифікатори «no», а найменшу частотність використання має квантифікатор 

«(a) few». В той час, як частіше за все у даний період в американській 

літературі вживається квантифікатор «no», а найменшу частотність 



використання має квантифікатор «(a) few», при чому низька частотність 

використання квантифікатора «(a) few». Квантифікатор невизначеності «(a) 

few» має спільні риси вживання для обох варіантів англійської мови, тому що 

його частотність є мінімальною у всіх досліджуваних творах. Для зручності 

порівняння частоти використання квантифікаторів американського та 

британського варіантів англійської мови представимо узагальнену діаграму 

(рис.5).  

 
Рис. 5. Зведена діаграма квантифікаторів невизначеності 

американського та британського дискурсу 

Найбільша різниця у частоті вживання спостерігається у квантифікатора 

невизначеності «any», який у американському дискурсі вживається 1475 разів, а 

у британському дискурсі даних квантифікаторів 2126 слів. Інші квантифікатори 

невизначеності вживаються майже в однаковій кількості, тому розглядати 

кожен окремо недоцільно. 

Теоретичне значення даного дослідження полягає у системному описі 

процесу квантифікації та особливостей квантифікаторів невизначеності, а 

також поглиблення теорії частин мови та виокремлення категорій 

квантифікаторів невизначеності як засобу вираження чисельного концепту. 

Результати квантитативного, статистичного та кореляційного аналізів, 

представлені у даній статті  дають нам можливість стверджувати про 

позитивний коефіцієнт кореляції між американським та британським 



авторським дискурсом; про залежність функціонування квантифікаторів 

невизначеності у дискурсі від авторської інтенції (комунікативних та 

контекстуальних факторів), лексико-граматичної сполучуваності 

квантифікаторів з іменниками та регістру дискурсу.  
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