
О. М. Міщенко 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Науковий керівник: канд. філол. наук, 

 доцент Т. В. Криворучко 

 

Особливості розвитку об’єктно - предикативної конструкції з 

інфінітивом 

 

Об’єктом дослідження сучасного синтаксису є не лише речення як 

цілісне утворення, але й окремі синтаксичні одиниці, притаманні тій чи 

іншій мові, що відображають своєрідність поверхневої репрезентації 

глибинних пропозиційних структур –  основних лінгвальних форм думки. 

Завдання таких досліджень полягає в комплексному вивченні 

синтаксичних одиниць з позицій аналізу їхньої форми, змісту та 

функціонування. Для англістики особливий інтерес становлять 

синтаксичні структури вторинної предикації, які характеризуються 

неузгодженістю суб'єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій 

структурі [3: 21]. 

Структурним засобом вираження предикації може бути двочленна 

структура S-P. Однак суб’єкт і предикат можуть бути наявні у глибинній 

структурі висловлювання і мати особливе поверхневе вираження. Такий 

особливий тип зв’язку називається вторинною предикацією, а структурні 

засоби її вираження структурами вторинної предикації (далі СВП) [3: 188]. 

З позицій теорії різнорівневості мовного абстрагування предикація 

визначає направленість глибинного речення і членується на два основних 

типи: предикація зводиться до значення дієслова-зв’язки “бути” ( to have), і 

віднесеність сприйняття з доцентровим полем володіння S-P have O (S-P): I 

saw him go. В цьому випадку об’єкт переданий як частина свідомості 

суб’єкта. 2) предикація зводиться  до значення дієслова зв’язки “бути”  (to 

be) і виражає віднесеність сприйняття  до відцентрового поля буття: I saw 



that he was pale. За допомогою конструкції з that передається самостійна 

екзистенція двох об’єктів [4: 44]. 

Отже, об’єктно предикативна конструкція (далі ОПК) визначається як 

доцентрова структура, так як ми можемо спостерігати в ній моноцентр – 

сприймаючий суб’єкт (S1) , через свідомість якого інтерпретуються дії 

реципієнта, суб’єкта (S2) і співвідносяться з просторово-часовими 

координатами. Дія, виражена предикатом (P2), і суб’єкт  S2  сприймаються 

комплексно і формують єдину цілісність, представлену як результат 

сприйняття або ж волевиявлення. Дві вершини: “сприйняття” і “сприйнята 

дія” формують дві бінарні групи, зв’язок яких визначається гіпотаксисом 

або взаємообумовленістю сприйняття дії S1→P1↔O(S2+P2) [2, с. 26].  

Вторинна предикація – тип зв’язку, що не створює речення, а додатково 

встановлює ознаку, властивість чи відношення між явищами об’єктивної 

дійсності [5: 189].  Вторинна предикація наявна тоді, коли дієслівний 

елемент предикативної конструкції виражений неособовою формою 

дієслова, яка не здатна виражати модальність і граматично узгоджуватися з 

іменним елементом конструкції [6].  

 Аналіз СВП ускладнюється тим, що відсутній чіткий критерій 

їхнього виявлення та класифікації. У вітчизняній англістиці найчастіше 

виділяють такі типи СВП: Complex Object, Complex Subject, For-to-

Infinitive Constructions, Absolute Constractions [5: 190].  

Зауважимо, що будь-яка СВП функціонує лише в межах речення, тобто 

за наявності структури первинної предикації [1, с. 21]. Найзагальніша 

структурна (схематична) модель речення із СВП матиме такий вигляд: S1 + 

Р1 + S2 + Р2 (+ complements), де: S1 – підмет (первинний підмет) речення, 

або суб'єкт; Р2 – присудок (первинний присудок) речення, або предикат; S2 

– вторинний підмет, який може виражатися займенником (найчастіше 

особовим займенником в об'єктному відмінку), іменником, іменниковою 

групою чи, значно рідше, іменником, що є власною назвою; Р2 – 

вторинний присудок, який найчастіше виражається неособовими формами 



дієслова, тобто інфінітивом (з маркером “to” та без нього), 

дієприкметником І (інфінітив + ing), герундієм (інфінітив + ing), 

дієприкметником II (інфінітив + ed для правильних дієслів, для 

неправильних – власна форма) або недієслівною частиною мови 

(наприклад іменником, прикметником); Complements – додаток до 

вторинного присудка, якого вимагає семантика цього дієслова, що 

допомагає розкрити його значення [2: 44]. 

Об’єктно-предикативну конструкцію можна визначити як двочленну 

смислову єдність першої і другої бінарних груп, об’єднаних як внутрішнім 

зв’язком, так і загальною сукупною залежністю від головного дієслова 

(граматичного присудка речення), який виражений дієсловами 

волевиявлення, фізичного та розумового сприйняття [1: 36] . 

СВП з інфінітивом у ролі вторинного присудка є найчастотнішими 

споміж СВП. Частка to в СВП розкриває направляючий характер 

стабілізованого процесу і вказує на послідовність двох самостійних, але 

взаємопов’язаних дій. Інфінітив виступає ключовим елементом 

детермінтативної моделі об’єктно предикативних конструкцій:  

S1→P1↔O(S2+P2 інфінітив)   

S1→P1 ↔ O(S2+ to + P2 інфінітив)   

Частка to відображає кореляцію елементів другої бінарної групи (S2/P2) в 

якості індикатора стабілізованого процесу і кореляцію P1/O(S2+P2), 

оскільки саме характер первинного предиката (сприйняття чи 

волевиявлення) регламентує необхідність її використання. 

В ОПК, що виражають сприйняття, частка to репрезентує його 

просторово-часову визначеність, а в ОПК, що виражають волевиявлення – 

просторово-часову невизначеність, через його векторну направленість у 

майбутнє, яке не ґрунтується на реальному просторі [2: 56].  

ОПК з інфінітивом – це сполучення іменника в загальному відмінку (або 

особового займенника в об'єктному відмінку) з інфінітивом. В ОПК з 

інфінітивом іменник у загальному відмінку (або особовий займенник в 



об'єктному відмінку) позначає особу (або предмет), що виконує дію або 

піддається дії, позначеній інфінітивом. Об'єктний предикативний 

інфінітивний зворот відіграє в реченні роль одного члена речення, а саме 

складного додатку [6]. 

У розвитку англійських інфінітивних конструкцій (АІК) виокремлено 

три періоди: середньоанглійський (XII – XV ст.), ранньоновоанглійський 

(XVI – XVII ст.) та новоанглійський (XVIII – XIX ст.). У ХІІ ст. в 

англійській мові відбувалися інтенсивні зміни, що торкнулися не тільки 

словникового складу, але й граматичної будови мови, прискоривши процес 

розвитку та поширення інфінітивних конструкцій, поява яких припадає на 

кінець ХІІ ст. АІК є питомим давньоанглійським утворенням, якому 

історично передує особово-дієслівне речення. Суб’єкт дії АІК 

представлений імпліцитно на рівні поверхневої структури [2: 87]. 

Зафіксовані АІК у текстах середньо-, ранньоново- та новоанглійського 

періодів поділяємо на такі чотири семантичні групи та підгрупи: (а) оцінні, 

(б) приєднувальні, (в) уточнювальні та (г) кваліфікативні. Вилучення АІК 

призводить до порушення основного змісту речення, внаслідок чого 

неможливою стає його повнозначна інтерпретація [2: 90] . 

У XV ст. сталися як кількісні, так і якісні зміни в системі АІК, які 

пов’язуємо з розбудовою риторичного мистецтва й розвитком 

аргументативного мовлення, посиленого впливом перекладів античних 

авторів. Протягом XIV – XV ст. виникають нові структурні типи АІК: 

непоширені (об’єктні, адвербіальні та ад’єктивні), поширені (об’єктні, 

адвербіальні та ад’єктивні (ХVII ст.) й комбіновані, а саме, об’єктно-

адвербіальні й об’єктно-ад’єктивні) синтаксичні утворення, породжувані 

відповідно до певних правил. У зазначений період уніфікується й 

лексичний склад конструкції, вживаються більш складні та синтаксично 

різноманітніші типи АІК, які виконують функцію вставних одиниць у 

наступні періоди історії розвитку мови [2: 92]. 



В ранньоновоанглійський період розвитку англійської мови (1475-1660), 

який цілком справедливо називають епохою Шекспіра (1564-1616), 

виникає єдина національна літературна мова, відбувається закріплення 

мовних норм і правил, серед яких: розвиток вторинно-предикативного 

зв’язку; більш чітка регламентація зв’язку між дієсловом в особовій формі, 

з однієї сторони, і об’єктно-предикативним членом, з іншої, що дає змогу 

говорити про створення єдиного типу синтаксичних зв’язків всередині 

ОПК; розвиток структурної і семантичної ролі допоміжних дієслів to do, to 

be, to have, що до цього часу вже проходять процес граматикалізації   [2: 

134].  

Семантичний зміст ОПК в ранньоновоанглійській мові розширюється за 

рахунок ряду неперехідних дієслів, які набули значення об’єктної 

співвіднесеності, тобто перехідного значення. Також відбувається 

розширення семантичних груп дієслів: фізичного сприйняття, розумового 

сприйняття, волевиявлення. 

Граматичний характер елементів ОПК в ранньоновоанглійський період 

пов’язаний з подальшим розвитком граматичного ладу в сторону 

аналітизму, а також поширенням вторинно-предикативного зв’язку як 

такого, що відобразилося в числі вторинно-предикативних конструкцій [2: 

135].  

До кінця XVI століття суб’єктний і об’єктний зв’язки інфінітива з своїм 

означувальним словом отримали чітку форму вираження. Прикладом 

таких зв’язків виступають досліджувані структури, в яких інфінітив 

виступає не тільки в активному, але й в пасивному значенні.  

В ранньоновоанглійський період спостерігається відсутність 

фіксованоого вживання частки to, зокрема, вживання дієслів сприйняття to 

see, to hear як з часткою to, так  і без неї. Порядок розташування елементів 

конструкцій ранньоновоанглійської мови є нефіксованим. При цьому 

аналітичні форми розташовані дистантно і можуть переміщатися всередині 

речення [2: 136 ]. 



Дослідження ОПК в діахронії свідчить про те, що еволюція ОПК 

відбувалась у відповідності із загальним граматичним розвитком 

англійської мови. Проте розвиток ОПК в процесі еволюції англійської 

мови здійснювався не лише за рахунок граматичних форм, але і за рахунок 

семантичних груп дієслів, що виступали в ролі первинного предиката. 

Ранньоновоанглійський період характеризується істотними змінами як у 

структурі, так і в особливостях вживання досліджуваних конструкцій, що є 

фактом безперервного розвитку АІК в симбіозі з прогресивним розвитком 

мови. 
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