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НАМІНАЦЫЙНАЯ АПАЗІЦЫЯ  
Ў КАНТЭКСЦЕ КАМП’ЮТАРНА-АПАСРОДКАВАНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

 
Рознага роду супрацьпастаўленні – адна з асноўных гнасеалагічных методык. Яе 

самай вядомай прынцыповай рэалізацыяй у лінгвістыцы з’яўляецца паняцце дыхатаміі,  
напрыклад «мова–маўленне». Семантыка, тое, што аб’ядноўвае мову і маўленне, дазваляе 
дыферэнцыраваць велізарны масіў новых слоў паводле прыкмет першаснасці–другас-
насці намінацыі ў кантэксце менавіта іх апазіцыйнасці. Вядомы афарызм «У мове няма 
нічога, акрамя адрозненняў» адлюстроўвае практыку дэдуктыўных пошукаў у рэчышчы 
намінацыйнай апазіцыі не толькі ў моўным, але і ў маўленчым (камунікацыйным) 
кантэкстах. Пры даследаванні камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі такі падыход 
абгрунтаваны па прычыне статыстычнага зместу камунікацыйнай мадэлі. Маніторынг  
і паглыбленае вывучэнне шматлікіх акалічнасцей працэсу намінацыі з дапамогай камп’ю-
тарызаваных сродкаў і праз прызму апазіцыйнасці – магчымыя, пажаданыя і запатра-
баваныя. 

 
 
Працэс утварэння моўных адзiнак, якiя выконваюць намiнацыйную 

функцыю, г. зн. служаць для вылучэння i наймення фрагментаў рэчаiснасцi  
i фармiравання адпаведных паняццяў у форме слоў, словазлучэнняў, фра-
зеалагiзмаў i сказаў, а таксама вынiк гэтага працэсу абазначаецца тэрмiнам 
намiнацыя. Наколькі актуальнымі могуць быць даследаванні такой класіч-
най праблемнай вобласці? Ёсць некалькі фактараў, якія вырашаюць станоў- 
часць адказу на дадзенае пытанне: з’яўленне і развіццё сферы камп’ютарна-
апасродкаванай камунікацыі (КАК), інтэрнацыяналізацыя маўлення, пашы-
рэнне варыятыўнасці маўлення і інш. Важную ролю ў сістэмным і пара-
дыгматычным аспектах лінгвістычнай практыкі адыгрывае намінацыйная 
апазіцыя. Магчымасці сферы КАК дазваляюць акрэсліць уласцівасці такога 
катэгарыяльнага інструмента ў прыкладным аспекце.    

Традыцыйна, у катэгарыяльным аспекце прынята выдзяляць першас- 
ную i другасную намiнацыі. П е р ш а с н а я  н а м i н а ц ы я  ( пачатковая)  – 
з’ява досыць рэдкая. Працэс намiнацыi абсалютна адвольны. Пад адволь-
насцю разумеецца, перш за ўсё, нематываваная прыродай рэчаў сувязь 
азначальнага i азначаемага [1, с. 22]. 

Д р у г а с н а я  н а м i н а ц ы я  – гэта выкарыстанне ўжо існуючых  
у мове намiнацыйных сродкаў у новай для iх функцыi наймення [2, с. 129].  
У адрозненне ад першаснай, прамой намiнацыi, любая вытворная форма 
з’яўляецца ўскоснай па прычыне таго, што называе экстралiнгвiстычны 
аб’ект апасродкавана, пры дапамозе слоў. Другасная намiнацыя, з аднаго 
боку, вынiк асэнсавання аб’екта наймення, яго класiфiкацыя i катэгарызацыя, 
а з другога боку, прадукт пераасэнсавання ўжо ўласцівых мове iмёнаў.  
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Вылучаюць наступныя сродкi другаснай намiнацыi: 
 словаўтварэнне – спосаб, пры якiм марфалагiчныя змены не закра-

наюць сiнтаксiчныя функцыi адзiнкi: беларус. сын > пасынак, лiчыць > 
залiчыць i iнш.; 

 сiнтаксiчная транспазiцыя – спосаб, пры якiм марфалагiчныя сродкi 
ўказваюць на змену сiнтаксiчнай функцыi з захаваннем лексiчнага значэння: 
беларус. ламаць > ломка (але не лом, таму што ў гэтым слове з’яўляецца 
значэнне прылада, iнструмент), беларус. чорны > чарната i iнш.; 

 семантычная транспазiцыя – спосаб, пры якiм не змяняецца матэ-
рыяльная абалонка пераасэнсаванай адзiнкi: беларус. новае (прыметнiк) > 
новае (назоўнiк), малады (прыметнiк) > малады (назоўнiк) i iнш. [3, с. 336].  

Працэсы, аднолькавыя па сутнасцi, могуць па-рознаму называцца ў 
працах розных лiнгвiстаў ці ў рамках розных лiнгвiстычных школ. З рускiх 
мовазнаўцаў найбольш падрабязнае апiсанне спосабаў намiнацыi прыводзiць  
А. Ф. Жураўлёў. Ён будуе сваю класiфiкацыю па прынцыпе бiнарнага 
члянення, ад агульнага да прыватнага.  

Выдзяляючы базавую бiнарную апазiцыю – намiнацыю адвольным 
нематываваным знакам i наяўным моўным элементам, – навуковец падзяляе 
апошнюю на намiнацыю пры дапамозе элементаў а) роднай i б) чужой мовы 
(моў), якiя, у сваю чаргу, падзяляюцца на два разрады: а) семантычная транс-
фармацыя слова i стварэнне фармальна новай адзiнкi; б) запазычанне знеш-
няй i ўнутранай формы i г.д., ад большых да меншых разрадаў [4, с. 105–109]. 
Адна з пераваг такой класiфiкацыi – дэкларацыя актуальнага для сферы КАК 
бінарнага падыходу да апiсання намiнацыйных магчымасцей мовы. 

У межах такога члянення спосабаў намiнацыi, у прыватнасцi, вылу-
чаюцца наступныя тры тыпы: 1) семантычнае словаўтварэнне; 2) запазы-
чанне з iншых моў, у тым лiку калькаванне; 3) мадэляванае словаўтварэнне.  

Пад с е м а н т ы ч н ы м  с л о в а ў т в а р э н н е м  разумеецца «выка-
рыстанне гатовай намiнатыўнай адзiнкi ў новай семантычнай функцыi»  
[4, с. 106]: пры захаваннi плана выражэння слова цi словазлучэння мады-
фiкуецца яго план зместу. Пры з а п а з ы ч а н н i  з iншай мовы ў мову-
рэцыпiент пранiкае, перш за ўсё, новае значэнне. Пры м а д э л я в а н ы м  
с л о в а ў т в а р э н н i  стварэнне новай адзiнкi ажыццяўляецца шляхам кам-
бiнавання адзiнак уласнага марфемнага iнвентара дадзенай мовы цi iнтэр-
нацыянальных тэрмiнаэлементаў па ўстойлiвых схемах – словаўтваральных 
мадэлях. 

Суцэльнасць мноства супрацьлеглых, супрацьнакіраваных, супярэч-
лівых узаемаадносін на розных моўных узроўнях можна бачыць на прык-
ладзе антанімічных адносін. Пацвярджаючы адзін з фундаментальных 
пастулатаў сваёй канцэпцыі мовазнаўства «У мове няма нічога акрамя 
адрозненняў», – Ф. дэ Сасюр адзначаў: «Моўная сістэма ёсць шэраг адроз-
ненняў у гуках, звязаных з шэрагам адрозненняў у паняццях, але такое 
параўнанне нейкай колькасці акустычных знакаў з роўным лікам адрэзкаў, 
якія выдзяляюцца ў масе памыснага, спараджае сістэму значымасцяў; і якраз 
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гэтая сістэма значымасцяў стварае сапраўдную сувязь паміж гукавымі і 
псіхічнымі элементамі ўнутры кожнага знака. Хоць азначаемае і азначаю- 
чае, узятыя паасобку, – велічыні чыста дыферэнцыяльныя і адмоўныя,  
іх спалучэнне ёсць факт станоўчы» [5, с. 152–153]. 

Відавочная перспектыўнасць дадзенага падыходу да ўпарадкавання 
асаблівасцяў намінацыі. Пры разглядзе поўнасцю мэтазгоднага, як мінімум 
па матывах гістарычна-філасофскай абумоўленасці, бінарнага падыходу, 
знаходзяцца лагічныя працягі паслядоўнасці разважанняў у дачыненні да 
прыкладной парадыгмы. Тэрмін бінарны ў шырокім значэнні, дарэчы, не 
можа лічыцца поўнасцю інавацыйным, калі звярнуць увагу на яго семан-
тычнае напаўненне. Рознага кшталту супрацьпастаўленні – адна з асноўных 
гнасеалагічных методык. Яе самай вядомай прынцыповай рэалізацыяй у 
лінгвістыцы з’яўляецца паняцце дыхатаміі, напрыклад, «мова–маўленне».  

Апазіцыйнасць – важная рыса сістэмных уласцівасцей мовы: «Кожная 
адзінка сістэмы вызначаецца … сукупнасцю адносін да іншых адзінак і 
апазыцый, у якія яна ўваходзіць; адзінка ёсць з’ява адносная і апазіцыйная, 
як казаў Сасюр. Мы адмаўляемся, такім чынам, ад думкі, што кожны, “факт” 
мовы можна расцэньваць сам па сабе, што ён з’яўляецца абсалютнай  
і аб’ектыўнай велічынёй, якая дапускае ізаляваны разгляд» [6, с. 24]. 

У асяроддзі камп’ютарна-апасродкаванай камунікацыі апазіцыйная 
методыка мае безумоўны прыярытэт і карыснасць па прычыне статыстычнага 
зместу камунікацыйнай мадэлі. Максімальна магчымая суаднесенасць моў-
ных фактаў – з вельмі абмежаванай у класічным дыскурсе, але надзвычай 
запатрабаванай у камп’ютарызаваных моўных абставінах увагай да сіс-
тэматызаванай структуры тэкстаў і камунікацыі – была б вельмі пажаданай. 
Таму што безальтэрнатыўны бінарны прынцып – фундаментальнае асна-
ванне КАК: «...камунікацыя [тут] ператвараецца ў працэс выбару. Выбар 
заўсёды можа быць ажыццёўлены шляхам простага бінарнага выбару,  
серыяй “так” або “не”» [7, с. 1].  

Тым не менш унутраны патэнцыял разгляду намінацыйнай апазіцыі, 
увогуле, і ў камп’ютарна-апасродкаваным – дыскурсіўным, камунікатыў- 
ным – аспекце, у прыватнасці, уяўляецца не поўнасцю рэалізаваным. 
Адносна татальнай узаемазалежнасці ўнутрымоўных адносін пераканаўча 
выказаўся акадэмік Ю. Д. Апрэсян: «…семантычныя палі – па сутнасці  
класы перасякальныя; адзінага разбіцця слоўніка на семантычныя палі, калі 
не прымаць штучных прынцыпаў класіфікацыі і не падмяняць семантычныя 
кампаненты бінарнымі ці іншымі дыферэнцыяльнымі прыкметамі, не існуе;  
з любога семантычнага поля, праз больш ці менш доўгі ланцужок звенняў-
пасрэднікаў, можна трапіць у любое іншае поле, так што семантычная 
прастора мовы аказваецца ў гэтым сэнсе неперарыўнай» [8, с. 252]. 

У такім кантэксце, разглядаючы «першаснасць–другаснасць» намінацыі, 
«паняццева–канцэптуальныя», «моўна–маўленчыя», «сацыяльна–індывіду-
альныя» і «аб’ектыўна–суб’ектыўныя» абставіны намінацыйнай дзейнасці, 
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бінарны падыход дазваляе засяроджваць увагу на рэлевантных для прык-
ладных даследаванняў пытаннях моўнай катэгарыяльнасці. Такая методыка 
аналітычнай якасці, зразумела, не з’яўляецца самадастатковай, а стварае 
перадумовы для індуктыўных абагульненняў з улікам атрыманых моўных 
дадзеных.  

Адпаведная даследчая практыка не можа не ўлічваць складанасці  
новага фармату камунікацыйных працэсаў – камп’ютарна-апасродкаванага. 
Хранатоп дадзенага асяроддзя валодае надзвычайна зменлівым і дынамічным 
характарам [9]. Традыцыйна несупярэчлівы, здавалася б, характар хранала-
гічнага, часавага вымярэння моўных знакаў «сінхраніі–дыяхраніі» ў лінг-
вістычнай практыцы сам па сабе неадназначны: «Дынамічная мадэль раз-
мывае мяжу паміж нормай і інавацыямі (якая – мяжа – дастаўляе столькі 
клопатаў складальнікам слоўнікаў)» [10, с. 16]. Несумненна, яшчэ большая 
ступень ускладненасці характэрная для лінгвістычнага ахопу сферы КАК. 
Між іншым не менш дыскусійным з’яўляецца прасторавае вымярэнне мовы, 
якое структуравана, абапіраючыся на яго галоўную характарыстыку – 
семантыку. Семантыку знаку, значэння, слова, сінтаксічнай канструкцыі, 
тэксту, дыскурсу, нават – кантэксту. Тым не менш, менавіта семантычнасць 
моўнага фундамента абумоўлівае празрыстасць яго катэгарыяльнай арга-
нізацыі і стварае падставы для вывучэння ўзаемаадносін мноства моўных 
фактаў і іх метамоўных працягаў – катэгорый. 

Суаднясенне бінарных, апазіцыйных уласцівасцей моўных дадзеных  
з дыферэнцыяльнай семантыкай – актуальная ў кантэксце КАК методыка. 
Аб’ектыўная прэзентацыя моўных адносін, як адзначалася, патрабуе пэўнага 
абстрагавання, фарміравання аўтаномнай плыні абагульнення фактаў, 
разгляд іх, напрыклад, праз прызму апазіцыйнасці: такі кантрасны падыход 
цалкам апраўданы для сферы КАК. У сваю чаргу, параметрызацыя моў- 
ных фактаў паводле намінатыўнай апазіцыі – як рэалізацыі на лексічным 
узроўні больш шырокай семантычнай апазіцыі – перспектыўны алгарытм 
структурызацыі КАК. Несумненна, вынікі адпаведнай аналітычнай дзей-
насці будуць рэлевантнымі і для маўленчай дзейнасці ў цэлым – дыскурсу, 
камунікацыі ў шырокім сэнсе слова.  

Выяўленне і фіксацыя максімальна супрацьлеглых значэнняў – гэта 
толькі першы крок, які паслядоўна працягваецца наступнымі парамі-дыядамі 
меншай інтэнсіўнасці, з паступовым набліжэннем да сінанімічнай якасці. 
Узаемасувязь і непарыўнасць антанімічных і сінанімічных адносін даўно 
пацверджана даследчай практыкай. Апазіцыя не з’яўляецца неадпаведнай 
‘бінарнасці’: пры выкананні прыватных даследаванняў яе дапушчальна 
разглядаць як сінанімічны тэрмін. Істотнасць бінарных прыкмет, бінарнай 
шкалы, напрыклад, адзначаў Ю. Д. Апрэсян [8, с. 294]. У дадзеным кантэксце 
паказальнай з’яўляецца канцэпцыя «шкалы неадназначнасці» нават у ама-
німічных адносінах: «Аманімія – адзін з палюсоў на шкале неадназначнасці; 
іншым полюсам з’яўляецца монасемія, розныя тыпы якой уяўляюць сабой 
розныя ступені набліжэння да мнагазначнасці»  [8, с. 186]. 
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Істотным фактарам пазіцыяніравання намінацыйнай апазіцыі ў анама-
сіялагічным аспекце КАК можна прызнаць улік паходжання адзінак семан-
тычнага, дэрывацыйнага, ці кантэкстуальнага плану паводле «тоеснасці– 
іншамоўнасці» донарскай крыніцы мове-рэцыпіенту. Прыкмета іншамоў-
насці безумоўна адпавядае сэнсу ‘чужароднасці’ іншай мовы, што цалкам 
узгоднена ў дадзеным кантэксце. Аднак неабходна адзначыць, што па роз-
ных прычынах (у тым ліку на фоне нарастання сацыялінгвістычнай актыў-
насці грамадства) характарыстыка нейкай мовы як безальтэрнатыўна роднай 
не зусім карэктная. Мова ў гэтых абставінах «тоесная–нятоесная (іншая)», 
але не абавязкова «родная–няродная». Моўная інтуіцыя носьбітаў мовы  
не спрыяе словаўтваральнай актыўнасці накшталт «роднамоўная», што з 
разраду патэнцыяналізмаў даўно ператварылася б у звычайны тэрмін,  
калі б для гэтага існавалі семантычныя (апазіцыйныя) стымулы. 

Актуальнасць дыферэнцыяцыі моўных адносін паводле прыналеж- 
насці асобных феноменаў да «роднай–замежнай» мовы пацвярджаецца мност-
вам фактаў, якія у рознай ступені, але пераканаўча сведчаць аб падабенстве 
абсалютнай большасці моў. Тэндэнцыі і сітуацыі білінгвізму, полілінгвізму, 
актыўнасць культурных дамінантаў і ўніверсалій, эфектыўнасць перакладных 
слоўнікаў і многія іншыя аргументы дазваляюць рабіць высновы аб прыз-
нанні семантычнай аднароднасці прыроды між- і ўнутрымоўных адносін. 

З іншага боку, высвятленне семантычнай прыроды намінацыйнай дзей-
насці па прыкметах «адвольнасці нематываванага знака» і «наяўнасці моў-
нага элемента» не карэліруецца з адзінавобразнасцю і апазіцыйнасцю  
на самой справе. Больш таго, такія элементы даследчага апарату не пад-
трымліваюцца парадыгматычнай значымасцю саміх паняццяў адвольнасць, 
нематываванасць – блізкіх да абсалютнай суб’ектыўнасці і абстрактнасці 
ўласнага зместу. Узроўняў паслядоўнага семіятычнага апісання метаструк-
туры можа быць некалькі, але як апісаць сродкамі металінгвістыкі, нап-
рыклад, адвольнасць – не вельмі зразумела.    

Для намінацыйнай (апазіцыйнай) семантыкі будзе мець значэнне суад-
несенасць факта з моўнай (схаванай) ці маўленчай (звычайна яўнай) маты-
вацыяй замацавання наватвора ў моўнай сістэме. Першасная намінацыя – 
зусім не касмічнага паходжання, як гэта можа атрымлівацца ў выпадку 
абсалютызацыі неяўнасці этымалогіі адзінкі. Але ёсць усе падставы сцвяр-
джаць (КАК для гэтага прадастаўляе ўсё больш і больш сведчанняў 
літаральна кожны дзень), што невідавочнасць матывацыі з’яўляецца доказам 
якраз не адсутнасці, а латэнтнасці донарскай моўнай субстанцыі.  

Зусім не выключана, што першасная намінацыя мае не меншыя за 
другасную істотныя рэзоны і гісторыю паходжання. Іншая справа, што 
моўныя законы, па-першае, заснаваны на інтуітыўным прынцыпе дзеяння і, 
па-другое, не заўсёды могуць быць пацверджаны дадзенымі алгарытмізацыі 
маўленчай дзейнасці. Моўная фактаграфія, пісьменнасць, існуе катастра- 
фічна мізэрны прамежак часу з пункта гледжання гісторыі. Не ўсё можна 
ўбачыць і растлумачыць у рэжыме рэальнага часу, яшчэ больш фактаў 
схавана ў храналагічна недаступным да вымярэнняў перыядзе чалавечай 
камунікацыі. 
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Другасная намінацыя, найперш навейшага часу, нярэдка прадстаўлена 
прамымі ці ўскоснымі дадзенымі са сферы маўленчай дзейнасці. Вось тут 
можна знаходзіць, фіксаваць, абмяркоўваць і сам факт другаснасці, і яго 
праяўленні. Паўстае вельмі істотнае пытанне. Ёсць ці адсутнічае відавочная 
абумоўленасць, лагічная сувязь дэнатата і сігніфіката? Якія падставы неаб-
ходна разглядаць – акустычныя (тыпу шорах, jargon і г.д.) ці нейкія іншыя?  
З іншымі, як быццам, праблема: іх няма. Зразумела, яны ёсць, але іх ніхто  
не бачыў, як і, трывіяльна, мову.  

Пры гэтым ёсць падставы звязваць менавіта з маўленчай дзейнасцю 
абсалютна большую частку наватвораў другой чаргі. Другой ужо ў тым  
сэнсе, што яны з’явіліся і з’яўляюцца пасля факта стварэння моўнай сіс- 
тэмы ў першапачатковым выглядзе. Несумненна, што менавіта назапашванне 
мінімальна дастатковай колькасці моўных (маўленчых) феноменаў і артэ-
фактаў стварыла ў «крытычнай масе» новую моўную якасць. Аб такіх дру-
гасных наватворах нярэдка можна знайсці звесткі ў слоўнікавых ці тэкставых 
крыніцах, растлумачыць, спрагназаваць лагістыку папаўнення намінацый-
най сферы. Зразумела, з’яўленне наватвора можа быць абумоўлена і ўнутра-
най логікай развіцця мовы. Такое патэнцыяльна магчымае словаўтварэнне  
як мінімум не павінна супярэчыць уласным магчымасцям і тыповым рысам 
мовы. Семантыка, тое, што аб’ядноўвае мову і маўленне, дазваляе дыфе-
рынцыраваць вялізны масіў наватвораў у кантэксце намінатыўнай апазіцыі  
з улікам такой важнейшай прыкметы «першаснасці–другаснасці» як «моўная– 
маўленчая» абумоўленасць. 

З іншага боку, моўная сістэма, звязаная з рэальнасцю сучасных каму-
нікацыйных працэсаў апасродкавана, наўрад ці можа стварыць намінацыю  
незалежна ад экстралінгвістычнага ўздзеяння. Кодавая знешне прырода  
мовы не выключае магчымасць колішняга існавання моўнага шыфру, які  
не вядомы ўжо нікому, але пра існаванне якога ёсць усе падставы меркаваць. 
Выпадковы і рэдкі характар з’яўлення наватвораў незразумелай этыялогіі 
толькі пацвярджае гэты тэзіс-правіла. Маніторынг і паглыбленае вывучэн- 
не шматлікіх абставін намінацыі з дапамогай камп’ютарызаваных срод- 
каў – магчымыя, пажаданыя і раней ці пазней будуць выключна запатраба-
ванымі.    

У дадзеным кантэксце няма ніякай неабходнасці будаваць іерархіч- 
ную структуру семантычных адносін у моўнай сістэме. Пры адсутнасці 
дадзеных аб дакладным пазіцыяніраванні, аўтаномным ці інтэрактыўным  
для мноства адзінак, іх гіпер- ці субадносінах – гэта задача цяжкая для 
вырашэння. Дамінантная структура з мноствам цэнтраў прыцягнення і гра-
дуальным прынцыпам рэканструявання семантыкі бачыцца найбольш бліз-
кай да аб’екта мадэлявання, мовы. Падобную структуру знаходзіў прымаль-
най, напрыклад, Э. Бенвеніст [6]. 

Значныя магчымасці дыферэнцыяцыі моўных характарыстык для роз- 
ных моўных узроўняў адзначаў Дж. Гамперц, выкарыстоўваючы «…тэрмін 
“моўная адлегласць” (languages distance. – А. Б.) для абазначэння сукупнасці 
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фаналагічных, граматычных і слоўнікавых адрозненняў унутры кодавай 
матрыцы, як яны паўстаюць у супастаўляльным даследаванні» [11, с. 32].  
З пункта гледжання тэрміналогіі, асабліва ў кантэксце даследаванняў  
у межах адной мовы, больш абгрунтаваным бачыцца выкарыстанне тэр- 
міна лінгвістычная адлегласць (linguistic distance). Такому прынцыпу даслед-
чыкі аддаюць належную ўвагу, гаворачы аб большых і меншых разрадах [4]. 
Але канатацыя тэрміна ўнутраная форма ў тым жа кантэксце, відавочна, 
патрабуе ўдакладнення. Гэта можна выражаць у паслядоўнай градуальнай 
дыферэнцыяцыі лексічнага і граматычнага значэнняў, вызначэнні палюсоў 
апазіцыйных адносін і «вымярэнні» лінгвістычных адлегласцей паміж 
адзінкамі, задзейнічанымі ў парах-дыядах.  

Выкарыстанне методыкі намінацыйнай апазіцыі дазваляе мэтанакіра-
вана і грунтоўна праводзіць падрабязную дыферэнцыяцыю лексічных адзі-
нак у межах высвятлення пэўных уласцівасцей і прыкмет новай лексікі, 
напрыклад. Але не менш важна, што падобны падыход стварае перадумовы 
для пераходу да больш складаных узроўняў моўнай абстракцыі – мар-
фемнага, з аднаго боку, і тэкставага, дыскурсіўнага, з іншага. Апазіцыйнае 
мадэляванне, пры некаторых абмежаваннях, дазваляе выконваць даследа-
ванні вялікай глыбіні і складанасці. Для сферы КАК такія магчымасці,  
як можна бачыць, рэлевантныя і эфектыўныя.   
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Different kinds of opposition is one of the main gnoseological techniques. Its most famous 

principal realization in linguistics is the notion of dichotomy, such as «langue–parole». 
Semantics, that unites language and speaking, allows to differentiate a vast array of new words 
on the basis of primary–secondary nomination namely in the context of such oppositionality. A 
well-known aphorism “There is nothing but difference in language” reveales the practice of 
deductive search in the field of nominative opposition not only in language but also in speech 
(communicational) context. In computer-mediated communication investigation this approach is 
justified because of the statistical content of the communication model. Monitoring and in-depth 
study of many of the circumstances of the nomination process by using computerized tools and 
through the prism of oppositionality is possible, desirable and in demand. 
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