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НАПІВ’ЗВЯЗКИ  У СТРУКТУРІ АД’ЄКТИВНОГО ПРЕДИКАТА 

 

У статті розкрито специфіку напівзв’язок у структурі ад’єктивного предиката як 

аналітичного компонента, зокрема, узагальнено репрезентацію граматичних значень, а 

також схарактеризовано семантику предикатів. 

Ключові слова: напівзв’язка, невласне-зв’язка, ад’єктивний предикат.  

 

Всебічний аналіз речення безпосередньо пов’язаний з виявленням 

природи, ролі, функційних особливостей головних членів. Незважаючи на 

тривалу історію формування теорії головних членів речення та пильну увагу 

до неї представників усіх мовознавчих шкіл, низка питань, присвячених 

з’ясуванню функційної і стильової зумовленості вибору засобів вираження 

ад’єктивного компонента в сучасній українській мові, й досі потребує більш 

пильної уваги. Висвітлення цього питання є важливим для виявлення 

специфіки іменного складеного присудка з ад’єктивним компонентом та ролі 

і місця в ньому напівзв’язки. Коло проблем, що виникає, стосується поняття 

«напівзв’язка» та різноманітних аспектів її інтерпретації. Актуальним для 

розуміння логіко-граматичної структури і типології речення є дослідження 

зв’язокового компонента, його функцій у реченні, значення та роль у 

формуванні семантики предиката тощо.  

Мета статті полягає у диференціації граматичних і семантичних ознак 

напівзв’язок у складі ад’єктивного предиката. 

Зв’язки були об’єктом дослідження у роботах Н. Арутюнової, 

Е. Бенвеніста, В. Виноградова, І. Вихованця, О. Востокова, О. Галкіної-

Федорук, К. Городенської, І. Давидова, А. Загнітка, Г. Золотової, 

В. Кононенка, Є. Куриловича, П. Леканта, О. Леути, О. Мельничука, 

Р. Мразека, І. Огієнко, І. Орнатовського, О. Партицького, О. Пєшковського, 

О. Потебні, Г. Хабургаєва, Л. Щерби, Л. Якоба та інших.  

Поняття «зв’язка» виникло в античній Греції. Під зв’язкою розумівся 

необхідний компонент речення-судження, що виражав наявність чи 

відсутність ознаки у предмета і тим самим надавав висловленню істинного 

значення: «…истинне й хибне є при поєднанні й роз’єднанні» (Аристотель). 

Первинним для зв’язки вважалося значення буття. Зв’язка тлумачилась як 

синкатегорематичне слово (неповнозначне), його функція – поєднувати імена 

[1, с. 435].  
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Уперше термін «зв’язка» в українському фонетичному оформленні 

вжив Омелян Партицький у 70-х роках ХІХ ст. [6, с. 203].  

У дослідженнях з синтаксису виявлено термінологічну специфіку і 

функційну спеціалізацію напівзв’язок. Окрім традиційної функції зв’язки, 

для напівзв’язок окреслено функції компенсатора, модифікатора, іплікатора 

(Г. Золотова), експлікатора (Т. Шмельова), релятора (Н. Арутюнова) тощо.  

Різний рівень абстрактного уявлення структури речення та його 

конкретної мовної реалізації мотивувало універсальну інтерпретацію зв’язок. 

Окреслено три підходи: по-перше, логічна структура речення двочленна та 

складається з пропозиції та предикативного чи модального значення, що 

актуалізує пропозицію; по-друге, зв’язка – сукупність певних граматичних 

значень (часу, виду, модальності тощо), що виокремлюється у складі 

предиката; по-третє, зв’язка розуміється як конститутивний компонент 

речення, в логічному представленні якого вона займає вершинне положення 

[1, с. 435]. Логічно орієнтовані лінгвістичні дослідження, розширюючи 

розуміння зв’язковості у мові, «пересувають» це явище у змістову частину 

мови.  

В українській граматиці узвичаївся поділ дієслівних зв’язок на два 

типи: власне-зв’язки і невласне-зв’язки, або напівзв’язки [4, с. 362–373]. 

Функцію невласне-зв’язки виконують напівповнозначні дієслова ставати, 

виявлятися, залишатися, лишатися, зоставатися, робитися, називатися, 

іменуватися, зватися, вважатися, здаватися та ін., що певною мірою 

зберігають лексичне значення. Вони в іменному складеному присудку не 

тільки є показниками граматичних категорій, а й передають лексичні відтінки 

вияву ознаки, переходу з одного стану до іншого, збереження попереднього 

стану.  

Невласне-зв’язки охоплюють дієслова ставати, стати, лишатися, 

лишитися, залишатися, залишитися, зоставатися, зостатися, виявлятися, 

виявитися, називатися, вважатися, здаватися, здатися, які, виконуючи 

зв’язкову функцію, сигналізують про вживання імені в присудковій позиції, 

виражають передусім граматичні значення часу, виду і способу, а також 

особи і роду аналітичної предикативної сполуки та доповнюють лексичне 

значення присудкового імені додатковими семантичними відтінками.  

У вихідній формі парадигми напівзв’язки наслідують парадигму 

дієслівних речень [11, с. 159]. 

За характером реального значення виділяється два типи напівзв’язок: 

напівабстрактні та лексичні. Напівабстрактні (напівповнозначні, 

напівлексичні) зв’язки – це ті зв’язки, які зберігають у послабленому вигляді 

лексичний зміст, ще повністю не втратили свого лексичного значення. До 
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них зараховують, по-перше, дієслова зі значенням перетворення, виникнення 

(ставати, зробитися), виявлення (здаватися, вважатися), називання 

(називатися, іменуватися), перебування (перебувати, залишатися); по-

друге, дієслова з фазовим значенням, що називають початок, продовження 

(тривання) та кінець дії (почати й синоніми типу кинутися, стати; 

продовжувати й синоніми лишатися, зоставатися; кінчати, закінчувати, 

припинити, кинути тощо); по-третє, дієслова з модальним значенням, які 

виражають оцінку відношень між дією й діячем (оцінку дії з погляду діяча), а 

саме: дієслова зі значенням можливості дії (могти, вміти), повинності 

(мати, мусити), бажаності, наміру, згоди (хотіти, бажати, погодитися), 

міри звичайності дії (звикнути, пристосуватися). Лексичні (повнозначні, 

конкретні) зв’язки репрезентовані дієсловами, які зберігають своє лексичне 

значення, але функціонують у допоміжній функції – функції зв’язки. 

Наприклад:  І згоріла вся садиба, я була сирота, жила з самою матір’ю, та 

мати спеклися, а я вихопилась якось живою (Т.Осьмачка). Здебільшого це 

дієслова зі значенням руху (іти, повернутися), стану (сидіти, рости), 

діяльності (працювати, служити), мовлення (сказати, питати).  

У сучасній лінгвістиці поняття зв’язки розширюється (іменна частина 

стає синтаксемою певної форми вираження). Іменна частина при 

невираженій зв’язці уявляється надто узагальненою. Поширення корпусу 

дієслів-зв’язок здійснюється шляхом введення до загальної парадигми 

речення однієї з форм, що вважається формально і семантично тотожною [7, 

с. 153]. 

Значення напівзв’язок тлумачаться у складі предиката. 

Напівпознозначні зв’язки залежно від семантики, а також від граматичних 

категорій виду і часу поділяються на такі типи: 

1) перетворення:  

а) напівзв’язка стати, ставати: Ти була моєю, Та чужою стала… 

(Д.Павличко); Гілки дерев від вологи ставали іще чорнішими, а сірі глинища 

обабіч дороги набували якогось невиразного, невизначеного, слизького 

відтінку (В.Ющенко); Голос Жорика став іще оксамитнішим (Брати 

Капранови); Олесь ставав похмурішим і похмурішим (Брати Капранови); 

Світ мені став таким милим і рожевим, що я готова була вибігти на 

вулицю і обіймати, і цілувати першого зустрічного (М. Хвильовий); 

б) напівзв’язки робитися, зробитися: Одних, щоб їх м’якенькими зробить, 

солоним оселедцем годували, і не давали їм потому пить (Ю. Клен); 

Зробилась кров моя, мов кров троянд – світло-рожева, чиста і холодна… 

(І. Жиленко); 
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2) утворення, виникнення: напівзв’язки ставати, стати: Барвистим 

став гай (М. Бажан); Ситий дух стає важким і неповторним (Г. Пагутяк); 

Безсоння ставало важким і нестерпним (М. Матіос);  

3) становлення: напівзв’язки ставати, стати: Відчуваю, як за кожною 

ложкою стаю добрішим, лагіднішим, розм’якшуюся (Л. Дереш); Але коли у 

рідному селі і ця можливість стала неможливою, то він перейшов у 

Попівку до брата свого шкільного товариша Євгена Шияна (Т. Осьмачка); 

4) постійність, незмінність: напівзв’язки лишатися, залишатися: Ніч 

над Долиною Смерті лишалася незмінною протягом сотень, тисяч, 

можливо, навіть мільйонів років (М. Кідрук); 

5) сприйняття, відчуття:  

а) напівзв’язка видаватися: Ситуація видалася просто-таки анекдотичною 

(Брати Капранови); День видався сонячний (В. Шевчук);  

б) напівзв’язка здаватися: …дорослі здавалися великими і розумними, а 

світ справедливим і надійним (Брати Капранови); Все здавалося чужим, 

чудним, не подібним до того, що було вчора (М. Коцюбинський);  

в) напівзв’зка почуватися: В житті траплялося по-різному, однак я ніколи 

не почувалася зігнорованою (М. Матіос); 

6) виявлення: напівзв’язка виявлятися: Найгіршим виявилося те, що 

ніхто не був готовим до подібного сценарію… (Брати Капранови);  

7) думки соціуму: напівзв’язка вважатися: Через те в Мишині 

наймудрішим вважалося остерігатися людського осуду (М. Матіос). 

Семантична функція напівзв’язок ґрунтується на їхньому лексичному 

значенні. Головною лексико-семантичною дефініцією напівзв’язок є різний 

ступінь неповнозначності, або лексичної неповноти. Отже, для напівзв’язок 

характерним є несамодостатність і нереферентність. 

Напівзв’язки виявляють різні валентні властивості щодо прикметника. 

Зокрема форма орудного відмінка переважає в поєднанні з фазовими 

напівзв’язками стати, лишатися, що мають семантику виникнення / 

завершення існування ознаки, відчуття, наприклад: Потім стаєш 

смиренним і тихим на ціле літо (В.Земляк) [10, с. 131–132]; І так то вже 

ця робота влаштована, що до найцікавішого ти зможеш отримати доступ 

тільки тоді, коли воно вже стане абсолютно непривабливим (Л.Дереш). 

Утворювався орудний відмінок прив’язкового компонента насамперед від 

іменників, оскільки виник унаслідок перетворень орудного способу дії. 

Функціонуючи з напівзв’язками виникнення, перетворення (ставати, 

стати, робитися, зробитися), орудний відмінок позначає несталу, 

непостійну ознаку. Щоправда в сучасній українській літературній мові таке 

значення орудного відмінка дедалі частіше змішується зі значенням 
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постійної ознаки [11, с. 153]. Прикметникова частина предиката може 

вживатися у формі знахідного відмінка з прийменником за. Напівзв’якою в 

таких випадках виступає дієслово вважати: Його вважали зниклим (за 

зниклого) [10, с. 131].  

Для прикметникової частини іменного складеного присудка характерна 

широка поєднуваність з дієслівними невласне-зв'язками, з-поміж яких 

найуживанішими є ставати / стати, робитися / зробитися, лишатися / 

лишитися, залишатися / залишитися, зоставатися / зостатися, здаватися / 

здатися, вважатися, уявлятися, називатися, іменуватися та ін. Ці зв'язки не 

мають чіткого розподілу між відмінковими формами прикметників. 

Вважають, що основною для них є форма орудного відмінка, з якою 

конкурує форма називного відмінка [5, с. 80; 4, с. 369].  

Валентність ад’єктивних предикатів з напівзв’язками ставати, стати, 

робитися, зробитися, лишатися, лишитися, залишатися, залишитися, 

зоставатися, зостатися, здаватися, здатися, вважатися, уявлятися має 

похідний характер. Вона зумовлена синтаксичним переходом ад’єктивних 

компонентів із лексико-граматичного класу іменних слів до класу дієслівних 

похідних одиниць. Ад’єктивні транспозити в семантико-синтаксичній 

структурі речення виступають у ролі предикатів якості, статус яких полягає в 

позначенні статичної ознаки. 

В українській мові форма ад’єктивного предиката є певною мірою 

варіантною. Вибір форми прикметника залежить від загальних 

внутрішньомовних тенденцій та від часової належності дієслівної 

напівзв’язки, зокрема форма орудного відмінка переважає в поєднанні з 

фазовими напівповнозначними зв’язками виникнення, утворення, 

перетворення, становлення, сталості, завершення існування ознаки. У 

реалізації своєї граматичної функції невласне-зв’язки виявляють одну 

особливість, сутність якої полягає в тому, що вони вказують не тільки на час 

та спосіб, а й на вид відприкметникових синтаксичних дієслів, які передають 

відповідно розгортання процесу набуття ознаки і його завершення. 

Характерною рисою дієслівних зв’язок є їхнє входження до 

синтаксично та семантично неподільних конструкцій з іменною частиною 

[10, с. 141]. Функціонально напівзв’язка передає граматичне значення 

предиката.  

Семантичний тип ад’єктивного предиката утворюється під впливом 

різних чинників. Зокрема, на семантичний тип предиката-ад’єктива впливає 

належність прикметника до певного лексико-граматичного розряду, характер 

напівзв’язки, контекстні умови тощо. Прикметниковий предикат передає 

передусім семантику якості предмета, важливим компонентом значення 
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якого виступає оцінка денотата. Сема «оцінка» актуалізується, навіть якщо 

ад’єктив передає стан суб’єкта [10, с. 132]. 

Предикатна семантика якості передається передусім якісними 

прикметниками з нульовим ступенем градації та синтетичними й 

аналітичними формами вищого і найвищого ступенів порівняння, наприклад: 

Весь дім від того стає великий, просторий (В. Шевчук); Після дощу цей 

пісок ставав липким і вогким (В. Винниченко); …велика сіра роса робила 

кущі бур’янів ширшими, густішими, блискучішими (Т. Осьмачка); 

Пташині очі з кожною хвилиною ставали все більш блискучими (Брати 

Капранови); Поступово креслення ставали досконалішими (З газети). 

Відносні і присвійні прикметники як прив’язковий компонент предиката-

ад’єктива мають обмежене функціонування. 

Для присудкових прикметників української мови не характерне 

розрізнення короткої чи повної форми. У російській мові таке розрізнення 

збереглося ще й досі, тому короткі форми призначені спеціально для 

предикативної функції. В українській мові прикметники, як правило, мають 

повну форму незалежно від того, виступають вони з означальною чи 

предикативною функцією [11, с. 157].  

Тенденцією у вивченні зв’язкових елементів у мові є осмислення й 

опис закономірностей поповнення складу напівзв’язок і механізми, що 

регулюють цей процес. Вважається, що поповнення складу напівзв’язок 

зумовлюється характером лексичних значень дієслів залежно від функційно-

синтаксичної ролі в організації речення. Відзначається, що повнозначне 

дієслово може отримати статус «напівзв’язкового» в результаті 

десемантизації, граматизації  [8, с. 19]. Процес граматизації дієслова у 

реченні, набуття ним службової функції є надзвичайно важливим для 

розуміння природи лексикалізованого компонента, або напівзв’язки. 

Напівзв’язки, або лексикалізовані еквіваленти, стати, ставати, 

робитися, зробитися, виявитися, виявлятися, видаватися, здаватися, 

виявлятися, вважатися, почуватися лишатися, залишатися у структурі 

ад’єктивного предиката функціонують як граматичні маркери і носії відтінків 

певних лексичних значень. Вони виражають постійність, незмінюваність 

ознаки (лишатися, залишатися), якісну зміну ознаки (стати, ставати, 

робитися, зробитися), вияв ознаки (видаватися, здаватися, виявлятися, 

вважатися, почуватися). Диференціація напівзв’язок розкриває їхню 

специфіку у структурі ад’єктивного предиката як аналітичного компонента. 
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В статье определено специфику полусвязочных глаголов в структуре адъективного 

предиката как аналитического компонента, обобщено репрезентацию грамматических 

значений, а также проанализировано семантику предикатов.  

Ключевые слова: адъективный предикат, полусвязочные глаголы.  
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The article reveals specific of semi-connectives in the structure of the adjectival predicate as 

an analytical component, in particular, representation of grammatical meanings of adjectival 

predicate. Also the article characterizes the semantics of predicates. 

Key words: semi-connective, not proper links, adjectival predicate. 
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ОБСТАВИННІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗУМОВЛЕНОЇ СЕМАНТИКИ 

(ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСТАВИННИХ 

ДЕТЕРМІНАНТІВ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ ПРИЧИНИ, МЕТИ, УМОВИ, 

ДОПУСТУ В ОФІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ) 

 

Стаття присвячена дослідженню та аналізу речень текстів офіційно-ділового 

стилю в українській лінгвістиці на сучасному етапі розвитку: параметри, семантика та 

функціонування обставинних детермінантів у структурі речень документів. Увага 

зосереджена на функціонуванні обставинних детермінантів із значенням причини, мети, 

умови, допусту. 

 

Обставинні детермінанти зумовленої семантики (причинові, мети, 

умови й допусту) мають типові особливості в системі виразових засобів 

ділового мовлення. Це детермінантні обставини з категорійним значенням 

умови, яке визначає умови дії чи процесу, за яких вони можуть відбуватися, 

існувати; мети, причини, допустові тощо. 

В основі виділення сфери детермінантів зумовленості покладено 

принцип вияву підстави для кожного окремого різновиду (семантичного 

типу) другорядних поширювачів цієї групи, а саме: для умови – 

гіпотетичність, для мети – активність (активізація) зумовлених зв’язків, для 

допусту – різнозначеннєвий бік, для наслідку – результативність. Причина є 

семантичною домінантою в системі зумовленої детермінації, оскільки не має 

підстави вияву, а сама є основою вираження поняттєвого змісту 

висловленого. Конструкції з детермінантами зумовленості є бінарними 

поширювачами та передають причинно-наслідкові, умовно-наслідкові й 

допустово-протиставні відношення. 

Детермінантні обставини причини (джерело, мотив, результат, підстава 

дії – іноді наслідок дії з категорійним значенням результативної 

допустовості) виражаються іменниками в непрямих відмінках з 

прийменниками (прийменник згідно вживається тільки з іменником в 

орудному відмінку та прийменником з) – згідно з, завдяки /причинові 


