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стверджувати, що конструкції з модусними предикатами у парентетичній функції виявляють 
посилену тенденцію до редукції. Це зумовлено семантико-комунікативними і формально-
синтаксичними чинниками. Згортання конструкцій з модусними предикатами як наслідок 
нереалізованих валентностей відбувається в умовах їх постійного вживання з модальною функцією і 
закріплення за ними гіпотетичного значення. Вставна позиція передбачає максимальну стислість 
повідомлення, усунення менш комунікативно важливих компонентів конструкції з виокремленням 
головного, функціонально вагомого компонента – носія гіпотетичної семантики, яким є модусний 
предикат. 

Конструкції з модусними предикатами, структура яких зумовлена їх семантичною природою, 
характеризуються експліцитною суб‘єктною віднесеністю вираженого припущення, суб‘єктивної 
думки. Значеннєва і структурна периферійність вставних синтаксичних одиниць з модусними 
дієсловами в структурі речення визначає регулярність їх потенційних модифікацій з незаповненням 
суб‘єктної та об‘єктної позицій, що призводить до утворення модальних слів-речень на зразок 
кажуть, думаю, гадаю, здається, чув, чував та ін. 
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В статье  проанализирована структура парентетического  модуса с предикатами мышления, речи и восприятия, 
сделана попытка определить особенности семантической и синтаксической валентности модусных предикатов в условиях 
гипотетического высказывания. 
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субъект, объект. 
 

The article analyses the mode of attitude and the formation of its structural types with mental, speech and percipience 
predicates. It has been made an attempt to find out the specific character of semantic and syntactic valence of predicates in mode part 
of hypothetical sentence. 
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КАТЕГОРІЯ РІЗНОЧАСНОСТІ В СЕМАНТИЧНОМУ ТА СИНТАГМАТИЧНОМУ 

ВИТЛУМАЧЕННІ 
 

Статтю присвячено дослідженню прийменниково-іменникових сполук – репрезентантів категорії різночасності; 
проаналізовано їхні семантичні відтінки та особливості сполучуваності з вербативами різних функційно-семантичних груп; 
схарактеризовано розряди іменників із часовим і нечасовим значенням, які беруть участь у оформленні структур із 
семантикою передчасу та післячасу. 

Ключові слова: категорія різночасності, первинні прийменники, вторинні прийменники, прийменниково-
іменникова сполука, темпоратив, лексема. 

 
Вивчення лінгвістичної природи та структури категорії темпоральності в українській мові 

належить до актуальних проблем теоретичної граматики. Широка інтерпретація часу передбачає 
низку темпоральних значень, а отже, потребує чіткої диференціації їхніх відтінків. Специфічні 
властивості й можливості складників темпорального комплексу, а також різноманітні особливості 
їхньої взаємодії досліджуються й аналізуються в межах цілісної системи, оскільки характерною 
ознакою категорії темпоральності є та, що її моделюють одиниці різних рівнів, будучи пов‘язаними 
між собою на ґрунті загальної ідеї часу. 
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На необхідності цілісного дослідження як семантичної, так і синтаксичної структур 
наголошують В.Г. Адмоні, Н.М. Арват, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, М.Я. Плющ й інші 
мовознавці. З огляду на це прийменниково-відмінкові форми, що виступають реалізаторами залежних 
синтаксем у структурі простого речення, потребують такого семантико-синтаксичного аналізу. 

У межах української мовознавчої концепції різні аспекти функціювання темпоральних 
структур знаходимо в граматичних розвідках О.І. Бондаря, І.Р. Вихованця, Т.М. Голосової, 
А.П. Загнітка, З.І. Іваненко, П.С. Каньоси, Р.А. Куцової, М.В. Мірченка, С.А. Романюк та інших 
лінгвістів. У русистиці основні теоретичні засади використання часових сполук викладені у працях 
О.В. Бондарка, М.В. Всеволодової, Г.О. Золотової, Н.Ю. Шведової й інших дослідників.  

Однак незважаючи на широкий діапазон опрацьованих питань, у граматичній площині мовної 
системи недостатньо вивченою на сьогодні залишається проблема з‘ясування функційних 
можливостей первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних 
відношень. Вибір теми наукової розвідки та її актуальність зумовлені необхідністю докладного 
вивчення вказаної ділянки сучасного синтаксису. 

Мета статті – дослідження специфіки реалізації прийменниково-іменникових мовних засобів 
у вираженні семантико-синтаксичної категорії різночасності, особливостей сполучуваності з 
вербативами, виявлення взаємозв‘язків первинних і вторинних прийменників у складі конструкцій на 
позначення часової попередності та наступності. 

Об‘єктом пропонованої розвідки стали прості речення з темпоральними структурами на 
позначення різночасності вияву дії, а її предметом – прийменниково-іменникові часові конструкції. 

Поставлена мета передбачає розв‘язання таких завдань: 
1) здійснити дослідження непохідних і похідних темпоральних прийменників у сполуках зі 

значенням різночасності; 
2) проаналізувати специфічні зв‘язки між прийменником і відмінковою формою в рамках 

семантико-синтаксичної категорії різночасності; 
3) з‘ясувати особливості поєднання прийменниково-іменникових часових конструкцій із 

вербативами; 
4) схарактеризувати лексико-семантичні групи субстанціальних лексем, які сполучаються з 

первинними і вторинними темпоральними прийменниками. 
Темпоральні відношення відображають характеристики реального часу [2, 11]. Для їхнього 

позначення в мові використовують низку засобів –  „граматичних (морфологічних і синтаксичних), 
лексичних, а також комбінованих (лексико-граматичних, граматико-контекстуальних тощо‖ [10, 5]. 
На особливу увагу заслуговують ті синтаксичні засоби, які представлені прийменниково-
відмінковими структурами. Ці конструкції оформляються за участю темпоральних прийменників, 
поєднаних з іменниками у непрямих відмінках. Свого часу Л.А. Булаховський акцентував увагу на 
спільній для слов‘янських мов тенденції передавати часові значення прийменниково-іменниковими 
формами, а також указував на зростання активності їх використання [3, 267]. 

Основне семантичне протиставлення у прийменниковій системі „контактність – дистантність‖ 
модифікується в темпоральній сфері в одночасність – різночасність явищ [5, 216]. Семантико-
синтаксична категорія одночасності охоплює конструкції прямого часу, які вказують на перебіг 
явища в межах часового відрізка або в один із його моментів, напр.: Лариса вже вкотре за цей вечір 
поглянула Алексу в обличчя (Є. Кононенко, 70); А в неділю ми веселим гуртом розважались на луках 
(І. Цюпа, 56).  

Різночасність уміщує сполуки відносного часу, що називає дію, яка відбувається за межами 
часового орієнтира. Семантико-синтаксична категорія різночасності „передає значення передування 
дії та перебіг дії після моменту мовлення‖ [8, 11], напр.: Напередодні Катерини дівчата клали під 
подушку листочки з різних дерев, помічаючи в такий спосіб кількох хлопців (В. Скуратівський, 243); 
Після Христофорової смерті вона [Маріца]  ніколи не боялася ночі (М. Матіос, 11). 

Протиставлення „статичність – динамічність‖, яке притаманне просторовим відношенням, 
стає зайвим у темпоральній сфері. Структурам із часовим значенням властива семантична ознака 
тривалості, яка акумулює в собі друге за важливістю значеннєве протиставлення „означена 
тривалість – неозначена тривалість‖, тобто заповненість-незаповненість часового відрізка дією. 
Означена тривалість, або час, повністю зайнятий дією, має місце, коли дія цілком охоплює певний 
відрізок часу, напр.: До прийняття християнства свято [Андрія] називали калитою 
(В. Скуратівський, 248). Якщо дія займає часовий відрізок частково або наповненість його дією не 
маркується, то йдеться про час, неповністю зайнятий дією, тобто неозначену тривалість дії, напр.: 
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Перед Великоднем сталася подія (У. Самчук, 53); По обіді людей на пляжі значно поменшало 
(А. Кокотюха, 64). 

Аналізоване бінарне протиставлення має привативний характер: для одного з його 
компонентів властива наявність визначеної диференційної ознаки, а для іншого – її відсутність. 

В оформленні семантико-синтаксичної категорії різночасності беруть участь прийменники, 
які за походженням „поділяють на первинні, або непохідні, та вторинні, або похідні‖ [6, 330]. Розряд 
первинних утворюють ті прийменники, „які тепер дериваційно не пов‘язані з іншими словами‖ [6, 
330]. Також їм притаманна односкладовість, одноморфемність, співвідносність із префіксами, 
багатозначність, а також послідовніша відповідність в окремих позиціях значень прийменника й 
відмінка. 

Вторинні прийменники походять із відповідних слів повнозначних частин мови, а саме: 
прислівників, іменників і дієприслівників. Автори „Теоретичної морфології української мови‖ [6] 
залежно від типу співвідносних  лексичних одиниць вторинні прийменники поділили на 5 груп. 
Беручи за основу цю класифікацію, зазначимо, що в конструкціях для передавання різночасності 
вияву дії похідні прийменники корелюють: 

1) із морфологізованими прислівниками на зразок напередодні, після (опісля), вглиб 
(углиб), напр.: Свято Пилипа припадає на 27 листопада. Це був останній день напередодні посту 
(В. Скуратівський, 238); …із ним [Миколою] таке коїться … опісля того засніженого ранку на 
балконі, над білим дворищем, по якому колінкувала його … Люська (В. Дрозд, 37); Ці літописи … 
віддаляють зародження української нації та нашої державності вглиб віків („Київ‖, 2008. – ғ1. – С. 
3). Виділені прийменники напередодні, опісля, вглиб є компонентами часових прийменниково-
іменникових сполук. Однак указані лексеми функціюють у мові також як прислівники з 
темпоральним значенням, напр.: Доліва-Ясенський приїхав до Вінниці напередодні, у присмерках 
(З. Тулуб, 34); Опісля викликали Вепринського до сільради (П. Добрянський, 52); 

Чи вступити у двобій змогли б 
з Джоном проповідники-святоші? 
Хто з них думкою сягає вглиб,  
Хто від церкви відлучає гроші? (М. Руденко, 680); 
2) з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами (аналітичними 

прислівниками): до початку, на початку (початках), від початку, перед початком, у (в) кінці, 
перед кінцем, під кінець, до кінця, при кінці, на кінець, до закінчення, після закінчення, по 
завершенні, на схилі та ін., напр.: Навіть на початку квітня здіймалися такі метелиці, що у вікнах 
батькового кабінету ставало чорно (І. Цюпа, 76); ... й на схилі віку бабиним улюбленим заняттям 
залишалося казати людям „все, що думає‖ (Л. Дереш, 63); Це було під кінець нашої поїздки 
(О. Гончар, 489). Прикметно, що цей розряд похідних прийменників є найчисленнішим, він активно 
поповнюється новотворами; 

3) із морфологізованими прислівниками, які сполучаються з первинними прийменниками: 
раніше від, слідом за, услід за, ближче до, задовго до, незадовго до, невдовзі по та ін., напр.: 
Ближче до вечора у вагончику-маркеті стало людно (А. Кокотюха, 180); Незадовго до виборчої 
кампанії [Роман Гаркуша] поїде за кордон, на якийсь місяць ляже до клініки…(В. Дрозд, 6). 

Як засвідчує фактичний матеріал, морфологізовані, або аналітичні, прислівники можуть 
сполучатися також і з вторинними прийменниками (за аналогією до первинних): незадовго перед, 
незадовго після, невдовзі після, напр.: Перший інсульт із ним [дядьком] стався невдовзі після тих 
подій (Є. Кононенко, 79); Алекс в гостях у родички пив чай із чашок, які батьки  купили незадовго 
перед його від’їздом назавжди (Є. Кононенко, 78); 

4) з дієприслівниками на зразок починаючи від, починаючи з, напр.: Класична українська 
література, починаючи від Шевченка чи навіть ще й від Котляревського, показала нам приклад 
того, як треба ставитись до народної мови…(О. Гончар, 561). 

Незважаючи на те, що вторинні прийменники в кількісному відношенні переважають над 
первинними та активно поповнюються новотворами, їхня продуктивність в утворенні конструкцій із 
темпоральним значенням нижча порівняно  з непохідними. 

Складниками категорії різночасності, за З.І. Іваненко, є передчас і післячас [7, 96]. У 
С.А. Романюк різночасність вияву (перебігу) дії співвідноситься з визначенням часової попередності 
та часової наступності [8, 11]. 

Означена часова попередність (передчас) позначає часовий відрізок, що виступає кінцевою 
межею часу, „цілком заповненого дією‖ [7, 96]. Конструкції, які передають значення часової 
попередності, показують, що дія триває до першої межі часового відрізка, названого іменниковим 
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складником темпоральної сполуки. Означена часова попередність представлена формами „до + род. 
в.”, „по + знах. в.”, які виражають семантику протяжності дії, напр.: До самого ранку горів у нас 
вогонь біля куреня над Десною (О. Довженко, 63); Не зрадив я своєї вдачі й по цей день (О. Довженко, 
75). 

Темпоратив „до + род. в.‖ уживають також для номінування віку людини, якому передує 
певна подія чи дія, напр.: Скільки вже встигли [дівочі руки] до своїх сімнадцяти весен переробити, 
що, здавалося, озолотитись могли б (О. Гончар, 18). 

Якщо іменниковий компонент у прийменниково-відмінкових конструкціях становить 
поєднання субстанціальної лексеми з числівником, сполуки „до  + род. в.”, „по + знах. в.” 
протиставляються за ознакою виключення або внесення названого іменниковим складником значення 
(дня, години) у часовий відрізок, заповнений дією. Порівняймо: Статті приймаються до 15 серпня 
2011 року і Статті приймаються по 15 серпня 2011 року (маємо на увазі включно). Остання форма 
використовується переважно в офіційно-діловому стилі. 

Неозначену часову попередність, на відміну від проаналізованої вище означеної, 
кваліфікують як відрізок часу або момент, що є кінцевою межею часу, не цілком заповненого дією. Її 
репрезентують структури, які відрізняються відтінками у значенні, а саме: 

- „до + род. в.” указує на найширше і недиференційоване передування в часі, напр.: Краще 
вже дівувати  до могили, як на двоє чужих дітей іти (В. Яворівський, 136); 

- „перед + оруд. в.” дещо звужує часові рамки, порівняно з попередньою сполукою, напр.: 
…перед канікулами я мав скласти іспит, і то вперше в житті (Л. Дереш, 15); 

- „напередодні + род. в.” позначає один із моментів за день до проміжку часу, про який іде 
мова, напр.: Вона [Таня] особисто розмовляла із сусідкою Шулік, тією, яка бачила Миколу 
Андрійовича напередодні трагедії  (Є. Кононенко, 97). Однак якщо аналізований прийменник 
сполучається з іменниками – назвами великих часових періодів і важливих подій, то, на думку 
І.Р. Вихованця, він набуває значення „незадовго перед чимсь‖ [5, 221], напр.: Чи не так напередодні 
Другої світової війни ідеологи гітлерівської Німеччини підступали до анексії чеських і польських 
територій („Київ‖, 2009. – ғ10. – С.2); 

- „проти + род. в.” позначає момент часу, що передує події чи явищу, про які йде мова, 
напр.: …хтось таки господарював. Не проти Божої днини буде сказано,  хто (М. Матіос, 22); 

- „під + знах. в.”, „над + знах. в.” виражають неточну попередність дії щодо часового 
орієнтира, напр.: А під вечір з’явився особисто Заруба (А. Кокотюха, 151); Над полудень усіх 
остаточно знемогла невблаганна спека…(В. Логвиненко, 151); 

- „раніше + род. в.”, „раніше від + род. в.” передають відносно близьку щодо часового 
орієнтира попередність, напр.: Отже, цей монастир міг з’явитися не раніше 1090 року („Київ‖, 
2009. – ғ5 -6. – С.125). 

Для окреслення семантики тривалої протяжності дії до настання її кінцевої часової межі в 
мові функціюють синтаксеми „задовго до + род. в.”, „незадовго до + род. в.”, „незадовго перед + 
оруд. в.”, напр.: Відомо, що задовго до польоту Гагаріна Довженко … присвятив свої роздуми 
космічній темі, і це здалося тоді декому безпредметним фантазуванням (О. Гончар, 476). 

Серед темпоральних моделей, що вказують на проміжок часу, в межах якого щось тільки 
починається, а подальше розгортання відбувається поза рамками часового орієнтира, вирізнимо 
синонімічні сполуки „з початку + род. в.”, „на початку + род. в.”, „від початку + род. в.”, напр.: 
На початку вересня ще раз зателефонувала Таня (Є. Кононенко, 156); …від самого початку 
знайомства банкір поводився так, ніби грався в шпигунів (А. Кокотюха, 210). 

Для номінування дії, що відбувається до початку якихось подій, чиїх-небудь учинків чи дій, 
використовують темпоративи „до початку + род. в”,  „перед початком + род. в.”, напр.: Потрібно 
було до початку весни напрясти ниток і виткати полотно (В. Скуратівський, 218); Перед 
початком концерту до людей, що заповнили зал, з гарячою промовою звернувся батько (І. Цюпа, 
40). 

На відміну від часової попередності, часова наступність позначає початок тривалості якоїсь 
дії після іншої дії чи явища. Конструкції „починаючи від + род. в.”, „починаючи з + род. в” 
передають семантику означеної часової наступності, напр.: Починаючи з древніх часів, на території 
сьогоднішньої України жили споріднені слов’янські племена…(„Київ‖, 2008.– ғ 1. – С. 43). Такі 
сполуки вказують на тривання наступного явища поза межами часового орієнтира (означена 
тривалість), „але водночас позначають початок перебігу явища всередині часового орієнтира і 
підкреслюють домінуюче в них значення початкової часової межі‖ [4, 143]. 
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Первинний прийменник з у складі структури „з + род. в.” уживається для окреслення часу, 
періоду, що є вихідним моментом у розвитку, поширенні дії чи стану, напр.: [Дарка] з досвітку 
працює в дворі прибиральницею (В. Яворівський, 126); З того часу в сад не тільки хтось із хлопчиків, 
горобець не наважувався залетіти (П. Добрянський, 52). 

Факультативним варіантом прийменниково-іменникової моделі „з + род. в.” виступає 
конструкція „від + род. в.”. Вона позначає час початку дії, стану після певного часового періоду, 
напр.: …батько Марини й Лариси …і … батько Альошки Шуліки знали один одного ще від війни 
(Є. Кононенко, 82). Виокремлена конструкція може підсилюватися ще одним первинним 
прийменником, напр.: Розумієте, моя мама живе тут ще від до війни (Є. Кононенко, 140). Проте 
такі темпоративи не відзначаються високою функційною активністю. 

Неозначену часову наступність передає низка конструкцій: „після + род. в.”, „по + місц. в.”, 
„за + оруд. в. ”, „слідом за  (услід за) + оруд. в.”, „через +  знах. в.”. Кожна з них вирізняється 
своїми семантичними відтінками. Так, темпоративи „за + оруд. в.”, „слідом за + оруд. в.” передають 
наростання ознаки, тобто посилення безпосередньої часової наступності, напр.: За першим залпом 
пролунав другий, і батарея змовкла (О. Гончар, 486); Слідом за Свірговським, року 1575-го, на 
Запорожжі з’явився новий, жвавий та завзятий ватажок – гетьман Богдан Ружинський 
…(А. Кащенко, 44). 

Синтаксема „через + знах. в.” функціює в мові для окреслення часової відстані між прямим 
часом і моментом дії, напр.: Тільки через три дні …повідала вона [Оксана] братові про ту чорну біду 
(І. Цюпа, 95). 

Сполука „за + знах. в.” передає значення настання дії через певний проміжок часу і виступає 
синонімічною до моделі „через + знах. в.”, напр.:  Хрестини відбулися за тиждень (У. Самчук, 38). 

Загальне відношення наступності щодо часового орієнтира репрезентують конструкції „після 
+ род. в.”, „по + місц. в.”, „пізніше + род. в.”, напр.: То вже було після Різдвяних свят (М. Матіос, 
47); Я вже повірила, що по війні залишилася на білому світі з Сашком-сиротою (В. Яворівський, 
145). 

Серед прийменниково-відмінкових новотворів для передавання значення часової наступності 
Г.С. Балабан називає структури „по завершенні + род. в.”, „по закінченні (закінченню) + род. в.”, 
„у період після + род. в.” [1], які, на думку дослідниці, конкурують із проаналізованими вище 
конструкціями, напр.: По закінченні роботи посадив Іван хлопчаків на лавку під хату…(М. Матіос, 
47). Інколи трапляються випадки використання сполуки „після закінчення + род. в.”, напр.: Після 
закінчення занять хлопці й дівчата попросили Юрка й Оксану показати батькові „скарби‖ 
(І. Цюпа, 61).  

Стилістичним синонімом сполуки „по завершенні + род. в.” виступає темпоратив „по 
звершенні + род. в.”, порівняймо: …по завершенні фуршету [Марина] розпрощалася зі своїми 
подругами (Є. Кононенко, 83) і По звершенні цієї обрядодії обоє [учень і дяк] сідали за стіл і завчали 
напам’ять кілька літер (В. Скуратівський, 254). 

Заслуговують на увагу конструкції „під кінець + род. в.”, „до кінця + род. в.”, „у (в) кінці + 
род. в.”, „перед кінцем + род. в.”, „при кінці + род. в.”, „на кінець + род. в.”, які становлять 
синонімічний ряд темпоральних одиниць, що виражають значення розгортання явища в кінцевих 
внутрішніх межах, напр.: При кінці служби Марія вийшла з церкви (У. Самчук, 76); На вулиці було 
незвично тепло, як на кінець листопада (Л. Дереш, 149); Якщо ви почнете виконувати свої обіцянки 
вже зараз, на волі обидва будуть уже під кінець дня  (А. Кокотюха, 257). 

Оскільки кожна лексема наділена здатністю сполучатися з іншими лексичними одиницями, 
вважаємо за доцільне проаналізувати на синтагматичному рівні опорний компонент, який виступає в 
поєднанні з темпоративами на позначення різночасності подій чи явищ. Відомо, що роль основного 
носія валентності в реченні перебирає на себе вербатив. Беручи за основу значення семантичних груп 
дієслів, представлених у „Курсі сучасної української літературної мови‖ за редакцією І.К. Білодіда [9, 
326-330], зазначимо, що у поєднанні з досліджуваним адвербіальним комплексом дієслово-предикат 
може передавати: 

- волевиявлення, напр.: Хоч перед цим присягався [Гаркуша] подумки до кінця днів своїх і 
очей не зводити на жінок (В. Дрозд, 35); 

- часові межі, напр.: Відтак з наступного дня [28 листопада] вже починав відлік Різдвяний 
піст (В. Скуратівський, 238); 

- мислення, напр.: До ранку Мельник не згадував про біль у всьому тілі (А. Кокотюха, 135); 
- навчання, напр.:  З дитинства привчали їх [дітей] не чіпати нічого ні на столі, ні в шафах 

батькової бібліотеки (І. Цюпа, 77); 
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- зміну місцеположення, напр.: Після вечері зразу ж лягали спати (О. Довженко, 57); 
- переміщення, напр.: Дочка Маргарити Стефанівни давно працює лікарем у Сполучених 

Штатах – виїхала на початку дев’яностих (Є. Кононенко, 102); 
- мовлення, напр.: Може, тато хотів щось сказати перед смертю? (В. Яворівський, 134); 
- розмову, напр.:  А після роботи [Лукич з Ілончиним батьком] бесідують  про господарство, 

про землю та виноградники, що раніш були графськими, а відтепер ні (О. Гончар, 498); 
- фізичний стан, напр.: …вже з перших днів кидало Маріцу в жар… (М. Матіос, 13); 
- взаємну дію, напр.: А ти, вітрогоне Григорію, після сорока днів татових щоби женився 

мені (В. Яворівський, 145); 
- працю, напр.: Після обіду працювали [строковики] вже не з таким завзяттям, як у першій 

половині дня, але в цілому добре (О. Гончар, 150). 
На периферійному рівні  облігаторний адвербіальний поширювач, зреалізований за участю 

субстанціальної лексеми, поєднаної з темпоральним прийменником, може вживатися при: 
- прикметникові, напр.: Це руки вічної, з малих років робітниці, навіть дбайливо зроблений 

манікюр не міг приховати цього (В. Собко, 315); 
- дієприкметникові, у складі дієприкметникового звороту, напр.: Написане у ті зимові ночі 

перше повоєнне оповідання „ Модри Камень‖ я надіслав до Києва на суд Петрові Панчу, котрий знав 
мене ще до війни (О. Гончар, 536); 

- дієприслівникові, у складі дієприслівникового звороту, напр.: Прочумавшись на початку 
дев’ятої ранку від наполегливого стуку в незачинені двері, Мельник хотів, як звичайно, зіскочити з 
ліжка…(А. Кокотюха, 141); 

- предикатах стану, напр.: В кімнатці під ранок прохолодно (В. Вільний, 7). 
В утворенні прийменниково-відмінкових структур на позначення різночасності подій, явищ 

тощо використовуються переважно іменники з часовим значенням. Вони об‘єднуються в семантичні 
групи, що є назвами: 

 - загальних часових понять (час, момент, пора, період та ін.), напр.: З того часу я 
походжав з гордо піднятою головою (П. Добрянський, 28); І де тебе носило до цієї пори? 
(І. Христенко, 171); 

 - умовних вимірів часу (хвилина, година, день, доба, тиждень, місяць, рік), напр.: А 
після трьох діб він [Артеменко] з’явився (О. Гончар, 539); З першого тижня Одарка багато 
домашньої роботи спихнула на Марію…(У. Самчук, 37); 

 - пір року, напр.: Під осінь [на сіль] незмірний попит (В. Логвиненко, 38); Якось у кінці 
зими Настуся, обернувшись на стук у вікно, впізнала її [Варчин] приплющений до шибки кирпатий 
ніс та круглі веснянкуваті щоки (І. Христенко,172); 

 - місяців, напр.: А почалося усе з Євою десь на початку травня…(В. Дрозд, 47); 
Приблизно чотири місяці – майже до кінця листопада – зі мною не діялося нічого такого 
екстраординарного (Л. Дереш, 51); 

- днів тижня, напр.: [Горпина Степанівська] розказує: бачився їй Дмитро позавчора, це якраз 
під п’ятницю, так погано …(Г. Тютюнник, 82); Ти вже й так маєш право до понеділка гуляти 
…(О. Гончар, 120); 

- частин доби, напр.: До вечора гуляли строковики на Гаркушиному подвір’ ї (О. Гончар, 279); 
Десь під обід двері в кабінет директора місцевої восьмирічки відчинилися з шумом і гуркотом 
…(М. Матіос, 51). 

Серед іменників, які виступають складниками синтаксем на позначення різночасності подій, 
явищ, є й такі, що не наділені часовим значенням. Ці лексеми відзначаються своєю семантичною 
різноманітністю і називають: 

- явища природи (спека, дощ, злива, грім, гроза, схід (захід) сонця та ін.), напр.: Приємно 
бродити по теплих калюжах після грому й дощу … (О. Довженко, 36); До схід сонця підняв Гаркуша 
людей на сінокіс (О. Гончар, 146); 

- події, історичні процеси, періоди (революція, війна, окупація, колективізація, 
п’ятирічка та ін.), напр.: Парубкувати тоді – це до революції – починали рано і козакували довго 
(Г. Тютюнник, 36); Данько зупинив коника, який служив йому вірно ще до війни, мабуть, з років 
колективізації  (В. Вільний, 34); 

- сільськогосподарські роботи (сівба, сінокіс, жнива та ін.), напр.: Недільним ранком по 
весняній сівбі ... Корній заміть до церкви йде в поле (У. Самчук, 85); По жнивах Надія дістала дочку 
(У. Самчук, 117); 
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- свята, напр.: Мати, яка завжди перед Паскою здавалася трохи несамовитою, ойкнула в 
жалібному розпачі …(О. Довженко, 47); Удосвіта напередодні Андрія дівчата йшли до криниць, щоб 
набрати в рот води і замісити нею борошно (В. Скуратівський, 249); Бо ж такий сонячний, весняний 
день, який буває тільки на Першотравень (В. Вільний, 32); 

- стани, психічні процеси (розвиток, розлука, сон, відпочинок та ін.), напр.: Перед сном 
мені так палко захотілось розвести левів і слонів, щоб було красиво скрізь і не зовсім спокійно 
(О. Довженко, 63); Побачити друга після такої тривалої розлуки було, безперечно, дуже приємно… 
(В. Собко, 310); 

- особи та власні імена, напр.: З предка живуть Кабашні у цих місцях (О. Гончар, 26); Після 
Шевченка не було в нас такої постаті (О. Гончар, 448); 

- форми суспільної організації часу (концерт, вистава, збори, урок та ін.), напр.: [Лариса] … 
не розкаже Алексу про свою дитячу закоханість, яка прийшла до неї після концерту для напханих 
ротів (Є. Кононенко, 68); Після уроку я непомітно просковзнув повз учительську і вийшов на свіже 
повітря (Л. Дереш, 17). 

Отже, семантико-синтаксична категорія різночасності позначає момент дії у стосунку до двох 
напрямів: часової попередності  та часової наступності. Кожна з них виступає складником категорії 
темпоральності. Найпродуктивнішим синтаксичним засобом вираження різночасності подій і явищ є 
прийменниково-іменникові структури. Вони утворюються поєднанням первинних та вторинних 
темпоральних прийменників з іменниками і детерміновані  вербативами різних функційно-
семантичних розрядів. Відтінки у значенні для передавання різночасності тонко диференційовані 
завдяки наявності численних часових прийменників, які сполучаються з іменниками різних лексико-
семантичних груп як темпоральної, так і нетемпоральної семантики. Здебільшого непохідні 
прийменники активно поєднуються з лексемами – назвами часових понять, а похідні – навпаки. Це 
пояснюється тим, що частина вторинних прийменників уже містить у своєму складі  слово, яке 
співвідноситься з часовими поняттями (початок, кінець, закінчення, завершення, раніше, 
пізніше). Прийменники виступають найпоказовішими виразниками синтаксичних відношень, вони 
дають змогу досить тонко диференціювати семантичні відтінки у вираженні категорії різночасності. 
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В предложенной статье исследуются предложно-падежные конструкции – репрезентанты категории 
разновременности; проанализированы их семантические оттенки, а также особенности сочетаемости с вербативами разных 
функционально-семантических групп; дана характеристика разрядов имѐн существительных с временным и невременным 
значением, которые задействованы в оформлении структур с предшествующим и последующим относительным временем. 

Ключевые слова: категория разновременности, первичные предлоги, вторичные предлоги, предложно-падежные 
конструкции, темпоратив, лексема. 
 

The article deals with the thorough investigation of prepositional-substantive combinations which are the different-time‘s 
category‘s representatives. The whole spectrum of their semantic nuances as well as combining peculiarities with different 
functional-semantic groups‘ verbs is logically qualified. Different substantive groups of time and non-time meaning – the building 
participants to pre- and post-term‘s meaning‘s structures got deep analysis.  

Key words: different-time‘s category, primary prepositions, secondary prepositions, prepositional-substantive 
combinations, temporative, lexeme.  
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УМОВИ ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУРИ В СУДОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

 
Статтю присвячено особливостям виведення імпікатур у текстах, що є елементами судового дискурсу. 

Проаналізовано специфіку реалізації в судовому спілкуванні постулатів кооперації. 
Ключові слова: судовий дискурс, імпліцитний смисл, імплікатура. 
 
Серед інституційних дискурсів судовий є найбільш регламентованим, оскільки кожна 

комунікативна дія в ньому має відповідати визначеним процесуальним нормам. Але законодавство 
встановлює правила експлікації відповідних відомостей, імпліцитні інформаційні потоки 
контролювати важко, тому постає проблема визначення правил комунікативної поведінки учасників 
судового спілкування, встановлення причин прагматичних аномалій, засобів запобігання їм та 
усунення. В судовому дискурсі неприпустимим є спотворення істинного змісту висловлення, 
надмірна лаконічність або багатослів‘я, які можуть призвести до непорозумінь. Отже, імпліцитна 
складова судового спілкування не може бути врегульованою законодавчо, а тому варто дослідити 
прагматичні норми реалізації імпліцитних відомостей у судовому дискурсі, зокрема відповідність їх 
принципам кооперації, сформульованим Х. П. Грайсом і зорієнтованим на ефективну комунікацію, 
порозуміння мовців. З огляду на це метою роботи є визначення особливостей реалізації в судовому 
дискурсі постулатів Грайса, необхідних для виведення імплікатур, які дозволяють установити 
логічний зв'язок між висловленнями в дискурсі.  

У середині 50-х років минулого століття Херберт Пол Грайс, досліджуючи умови 
ефективного спілкування, ввів поняття імплікатури – семантико-прагматичного компонента 
висловлення, який відсилає до передбаченого, але не вираженого у висловленні явно та не 
зумовленого ним. В українському мовознавстві найбільш ґрунтовне визначення досліджуваної 
категорії запропонувала О. Селіванова: «Імплікатура у вузькому значенні кваліфікується як пов‘язана 
зі змістом контактних висловлень невербальну інформація, що опосередкує їх змістово-логічну 
залежність. У широкому значенні імплікатура є механізмом забезпечення інтерактивності 
комунікантів у дискурсі, зокрема, й засобом взаєморозуміння, яке забезпечується не лише спільним 
мовним кодом, а і спільним тезаурусом, фондом знань учасників спілкування» [4, 522]. Імплікатура 




