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Olena Kulbabska
MODERN INTERPRETATIONS OF THE CATEGORY OF PREDICATION IN
LINGUISTICS
The linguistic status of the category of predication are found out in the article. Different
methods, approaches for the analyze of structure of sentence are considered in the work.
Some conclusion are made: the logical subject / predicate, the psychological subject /
predicate, known / new are one the same categories, but found out in different aspects.
The connection of some aspects in studying of predication gives opportunities for theoretical and practical decision such actual problems in modern linguistics: question about
classification of simple sentence, syntactic connection and semantics-syntactic relation the
connection between sentence and text.
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ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡
ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДАВАЙМО СЛОВ’ЯНСЬКІ ВЛАСНІ НАЗВИ

Сьогодні можна прочитати і почути Коштуніца, Коштуница і Коштуниця, Кустуріца, Кустурица і Кустуриця, Мітровіца, Мітровица, Митровица і Митровиця, Сребреніца, Сребреница і Сребрениця та ін., пор.: Місто Косовська Мітровіца, поділене навпіл на албанську та сербську частини, надовго залишиться одним із
символів протистояння двох народів (Україна молода, 18 лютого 2009); Перше
[звинувачення] стосується злочинів, які були скоєні в Боснії і Герцеговині в 1992
році, друге – бійні в Сребрениці в липні 1995 року… (Україна молода, 18 лютого
2009). У цих прізвищах та власних географічних назвах, належних до
південнослов'янських мов, голосний и(і) треба передавати в українській мові через и (див.: Український правопис. – К.: Наук, думка, 2007, §104, п. 5, с. 132).
Після ц потрібно писати я, бо в українських прізвищах і топонімах у цій позиції
він м'який, пор.: Маловиця, Блиставиця, Мідяниця, Брусниця та ін.
Отже, в українській мові правильно вживати Воїслав Коштуниця, сербський
митець Емір Кустуриця, місто Косовська Митровиця, трагічні події в Сребрениці.
Катерина Городенська
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