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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У дисертаційній роботі досліджено зв’язок двох явищ семантико-

синтаксичного характеру у французькій мові: атрибутивних конструкцій та 

вторинної предикації.  

На основі сучасних лінгвістичних теорій (теорія номінації, референції, 

пропозиції) і з огляду на засади когнітивної та інтерпретаційної лінгвістики 

переглядається роль змістового аспекту мовлення, враховуючи комунікативні 

інтенції мовця та перехід до семантико-функціонального осмислення 

синтаксису. Роль та статус синтаксичних явищ із позиції їх продуктивного 

предикативного потенціалу, з огляду на їх участь в логіко-змістовній 

організації висловлювання, набувають особливого значення.   

Потреба дослідження функціонування атрибутивних конструкцій в 

контексті вторинної предикації визначається тим, що, незважаючи на досить 

часте вживання термінів «атрибутивний» та «предикативний», немає єдиного 

погляду на природу та властивості вторинних предикатів, так само як і 

детального опису атрибутивних конструкцій, що можуть функціонувати в 

контексті вторинної предикації у мові.  

Предикація так само ніколи не розглядалася однозначно, оскільки вона 

представляє цілий комплекс мовних явищ, є частиною лінгвістичної 

дійсності та елементом міжмовного простору. До теорії вторинної предикації 

зверталися та розглядали її з різних поглядів автори, на праці яких ми 

покликаємось: представники зарубіжної мовознавчої традиції: Кл. Мюллер, 

Ф. Неву, Л. Меліс, П. Кадіо та  Н. Фурукава, Б. Дефранк, Л. Куперман,            

М. П’єрард, Ж.-М. Мерль та українські мовознавці: Н. В. Гуйванюк,                   

О. В. Кульбабська, О. В. Дуброва. 

Серед лінгвістів, які досліджують атрибутивний додаток і конструкції з 

його участю, відзначимо представників структуралістського напряму              

(М. Гросса, Ж. Франсуа, В. Бюсса, Ж. Дюбоста), прибічників дистрибутивного 

аналізу (М. Арріве, Б. Ламіруа, Л. Меліса), послідовників генеративної 

граматики та трансформаційного аналізу (К. Олсона,                  Д. Вілемса, Ж. 

Дюбуа, Ф. Дюбуа-Шарль’є, М. Боннарда, М. Ріжеля), прихильників 

дескриптивного напряму граматики (М. Розенберга,                 Е. Бланш-

Бенвеніста, Н. Рюве, М. Вільме) й дослідників сучасного 

лінгвопрагматичного спрямування (М. ван Петенгем, П. Лоуверса і               

Е. Тоббак, К. Мюллера, Л. Майара та Е. Альмейду) та ін.   

Однак у граматичних працях окреслено різні погляди на статус, роль та 

місце названих конструкцій, залежно від підходів до їх дослідження. Це  

можна пояснити насамперед тим, що сучасний розвиток мовознавства та нові 

розвідки комунікативної і прагматичної природи висловлення відкривають 

інші площини для аналізу мовних явищ, які донедавна вважали лише 

синтаксичними. Серед згаданих підходів особливо заслуговують на увагу ті, 

автори яких дотримуються трактування атрибутивних дієслів як 
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повнозначних з опертям на глибинне розуміння явища граматикалізації у 

мові. Остання спонукає до усвідомлення загального рівня неоднорідності 

класів дієслів, кожен з яких характеризується власним профілем як щодо 

його комбінаторних властивостей, так і через обмеження, які виникають в 

ході селективного відбору поєднуваних із ним компонентів. Отож ступінь 

неоднорідності унеможливлює лише граматичний розгляд та однозначно 

виводить за межі простого аналізу синтаксичної структури речення.  

Отже, особливої уваги вартує визначення передумов виникнення 

предикативних зв’язків у атрибутивних  конструкціях для встановлення 

валентних обмежень і зв’язку між змістовим наповненням дієслів у складі 

атрибутивних конструкцій та семантико-прагматичними проявами вторинної 

предикації, яка виражена у реченні. 

Актуальність теми дослідження зумовлена недостатністю вивчення 

синтаксичних зв’язків предикативного плану як в українському, так і в 

зарубіжному мовознавстві і полягає у: 

-  потребі поглибити теоретичні роздуми про природу і роль 

атрибутивних конструкцій на синтактико-семантичному та  прагматичному 

рівнях щодо визначення їх комунікативного та продуктивного потенціалу; 

-  розширенні розуміння вторинної предикації, щоб довести 

взаємодоповнювальний вплив категорій предикативності та атрибутивності у 

французькій мові;    

-  відкритті перспектив для нових досліджень у галузі 

лінгвопрагматики з метою вивчення передумов для утворення нових 

атрибутивних комплексів, враховуючи особливості механізмів зміщення 

валентності та «копуляризації» дієслів у французькій мові. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано 

відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка “Структурно-

семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і 

класичних мов” (номер державної реєстрації 0111U008010). Тему 

дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 

25/2 від 23.02.2011 р.), уточнено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 47/3 від 

28.03.2018 р.).  

Мета дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного 

аналізу лінгвопрагматичних властивостей атрибутивних конструкцій у 

французькій мові та виявленні їх продуктивного предикативного потенціалу 

з опертям на теорію валентності, дієслівної семантики та вторинної 

предикації.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань:  

- проаналізувати теоретико-емпіричні засади розуміння 

функціонування атрибутивних дієслів у мові та підтвердити наявність 

дихотомії – базове/факультативне атрибутивне дієслово; 
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- укласти парадигму дієслів, які можуть вживатися у складі 

атрибутивних конструкцій, та спростувати припущення щодо підстав для їх 

віднесення до атрибутивних дієслів;  

- довести, що прагматичний компонент, пов’язаний зі знанням 

ідентичності мовця, місця та часу висловлення, є ключовим, оскільки він 

впливає на вибір мовних засобів; 

- визначити передумови виникнення предикативних зв’язків в 

атрибутивних  конструкціях та дослідити інформаційну структуру і статус 

референта SN2 (іменникова синтагма АД додатка) як потенційних чинників 

формування предикативних відносин; 

- охарактеризувати семантизм атрибутивного дієслова та 

з’ясувати, чи через наявність певних валентних обмежень виникне  прямий 

зв’язок між змістовим наповненням атрибутивного дієслова та семантико-

прагматичними особливостями вторинної предикації;  

- представити особливості процесу формування нових дієслівних 

комплексів з участю атрибутивних конструкцій та суті процесу 

«копуляризації» дієслів, який є підґрунтям постійного оновлення їх переліку 

у французькій мові.  

Предметом дослідження є мовні конструкції як з участю 

атрибутивного додатка підмета, так і (не)прямого додатка в контексті 

формування предикативних зв’язків.   

Об’єктом дослідження є аспекти виникнення атрибутивних та 

предикативних зв’язків під час формування атрибутивних комплексів із 

врахуванням впливу механізмів семантичного трансферування та з огляду на 

їх продуктивний потенціал.   

Матеріалом дослідження слугували французькі публіцистичні тексти, 

художні твори французьких письменників ХІХ–ХХІ століть, приклади із 

загальних та спеціалізованих словників і довідників. Фактичний матеріал 

становлять близько 1500 фразових одиниць з електронних версій газет Le 

Figaro, Le Monde, Le Monde Diplomatique (1978–2010 років), 350 фразових 

одиниць, дібраних методом суцільної вибірки з порталу Національного 

центру текстових та лексичних ресурсів (Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales – CNRTL), із баз даних Frantext та TLFi (Trésort de la 

langue française informatisé) та рекламних текстів  різнопланового характеру 

за 2011–2019 роки.  

Методологічну основу дослідження становлять праці відомих 

мовознавців у галузі граматичної семантики, а саме: А. П. Загнітка,                     

І. Р. Вихованця, М. В. Мірченка, Н. В. Гуйванюк, Т. Є. Масицької,                      

О. В. Кульбабської, В. Б. Бурбело, Г. Г. Крючкова, Р. С. Помірка,                           

І. В. Смущинської, Н. М. Корбозерової, Т. М. Гейко, О. В. Косович,                    

О. В. Дуброви та ін.  

Методи дослідження. Предмет дослідження, його мета та завдання 

зумовили комплексне використання загальнонаукових та лінгвістичних 

методів. Серед загальнонаукових методів застосовано: системний підхід, 
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який дав змогу тлумачити явища атрибутивності та предикативності під час 

розгляду їх впливу на мову як складну, цілісну, самоорганізуючу, динамічну 

систему одиниць; описовий метод для узагальнення та наукової інтерпретації 

опрацьованого фактичного матеріалу; метод абстрагування та узагальнення 

для виокремлення найсуттєвіших теоретичних даних стосовно питання 

атрибутивності та предикативності у мові; індукцію для узагальнення 

часткових випадків вживання оказіональних атрибутивних конструкцій і 

встановлення закономірностей щодо розвитку нових атрибутивних 

комплексів; дедукцію для аналізу атрибутивної конструкції та явища 

предикації від загальних їх ознак до конкретних;  зіставний метод  для 

виявлення спільних і відмінних рис атрибутивної конструкції та її 

структурних компонентів (атрибутивного додатка підмета і (не)прямого 

додатка та атрибутивного дієслова) у різних мовах; кількісний аналіз для 

встановлення співвідношення між досліджуваними явищами атрибутивності 

та предикативності й моделей виокремлених термінів.  

Наукова новизна визначається ступенем систематизації та глибини 

дослідження семантико-функціональних особливостей атрибутивних 

конструкцій в площині дослідження їх комунікативної та прагматичної 

природи. В межах комплексного підходу здійснено спробу охарактеризувати 

складові елементи атрибутивних конструкцій у французькій мові з огляду на 

їх продуктивний потенціал у контексті вторинної предикації.  

У дисертації серед інших досліджень української лінгвістики вперше 

представлено різні підходи до розуміння поняття предикації та вторинної 

предикації й простежено історію і підходи до їх трактування в працях 

мовознавців західноєвропейської та вітчизняної школи.  

Здійснено самостійне дослідження взаємозв’язків між проявами 

предикації та семантико-синтаксичною структурою речення завдяки 

визначенню валентних властивостей атрибутивних дієслів. Водночас  

встановлено, що вони формують потужний організаційний стрижень на 

внутрішньоструктурному рівні мови.  

Виконано структурно-семантичну характеристику атрибутивних 

дієслів, встановлено зв’язок між їх змістовим наповненням та впливом на 

процес «копуляризації», унаслідок якого формуються нові атрибутивні 

комплекси.  

Вдосконалено класифікацію атрибутивних дієслів у складі 

атрибутивної конструкції у французькій мові та спростовано припущення 

щодо підстав їх введення до складу атрибутивних.  

Обґрунтовано, що застосування семантико-прагматичних критеріїв дає 

змогу підтвердити наявність дихотомії – базове/факультативне атрибутивне 

дієслово.  

Проаналізовано процес зміщення валентності займенникових дієслів у 

складі атрибутивних конструкцій, описано та унаочнено процес 

«копуляризації» і визначено його роль як підґрунтя для постійного оновлення 

переліку атрибутивних комплексів у французькій мові.  
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Теоретичне значення. Теоретичні положення дисертації розширюють 

розуміння явища атрибутивності та предикативності у французькій мові на 

рівні текстів і дискурсів різного спрямування. Враховано попередній 

лінгвістичний доробок і подано структурований опис атрибутивного додатка 

та конструкцій з його участю в контексті вторинної предикації, а також 

виявлено об’єктивні закономірності використання мови, які співвідносяться 

із суб’єктивними закономірностями для забезпечення потреб комунікації. 

Висновки та узагальнення виконаного дослідження доповнюють сучасну 

лінгвістичну теорію новими інтерпретаціями щодо трактування 

атрибутивних конструкцій загалом і в контексті  вторинної предикації 

зокрема. Опрацьовані в дисертації аспекти їх функціонування поглиблюють 

синтаксичну теорію в царині дослідження особливостей функціонування 

предикатів та вторинних предикатів. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в 

можливості використання висновків та спостережень, одержаних унаслідок 

аналізу фактичного матеріалу для проведення лекційних курсів, семінарських 

занять з теоретичної граматики та спеціальних курсів, частково історії 

французької мови, стилістики та теорії перекладу, а також у практиці 

викладання французької мови для підвищення загального рівня підготовки 

фахівців у галузі філології, лінгвістики і міжкультурної комунікації та у 

дослідницькій роботі, написанні наукових праць із проблем 

прагмалінгвістики, лінгвістики тексту та дискурсу, під час укладання 

методичних розробок, посібників, підручників. 

Відповідно до мети дисертації, на захист винесено такі положення:  

1. Аналіз атрибутивних конструкцій у французькій мові дає підстави 

висунути прагматико-контекстуальну гіпотезу їх функціонування, 

оскільки саме прагматичні інтерпретації виявляють особливості у 

виборі мовних засобів для  реалізації мовного акту.  

2. Інтеграція атрибутивної предикації через специфічну синтаксичну 

структуру підрядності в межах предикативної ієрархії дає змогу 

підтвердити важливість синтаксичної та семантичної детермінації.  

3. Сукупність синтаксичних функціонувань атрибутивних конструкцій у 

французькій мові можна звести до механізмів семантичного 

трансферування, розподіляючи по різні боки поняття нестатичних 

концептуальних сфер, як-от модальність чи аспектні риси і, власне, їх 

прагматичні вживання, що формують статичні концептуальні 

комплекси.  

4. Під час формування парадигми атрибутивних дієслів визначено два 

процеси: процес «копуляризації», який характеризується екстенцією 

валентності того чи іншого дієслова, та процес автономізації, що дає 

підстави твердити про прямий зв’язок між змістовим наповненням 

атрибутивного дієслова і семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, яка його супроводжує. 
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5. Дослідження лінгвопрагматичних особливостей типів атрибутивних 

дієслів виявляє наявність двох різних типів семантичних відносин, які 

встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 

конструкції, свідчить про наявність дихотомії – базове/факультативне 

атрибутивне дієслово.  

6. У процесі виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків в 

атрибутивних конструкціях ключові такі чинники, як зміщення 

валентності та тенденція до актантної закритості деяких із них. 

Виявлення їх продуктивного потенціалу має базуватися на 

поглибленому вивченні та систематизації  дистрибуційних ознак.  

7. У прагматичному плані під час застосування семантико-прагматичних 

критеріїв встановлено, що у функціональному аспекті феномен 

вторинної предикації в атрибутивних конструкціях виражений під час 

свідомого використання їх мовцем для розв’язання комплексу завдань: 

уточнення інформації про предмет, активізації певних фонових знань, 

емоційно-експресивного забарвлення речення, актуалізації важливих 

характеристик дії чи стану. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження апробовано на дев’яти міжнародних науково-

практичних конференціях: «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», 

присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, заслуженого професора 

Львівського національного університету імені Івана Франка, д.філол.н., проф. 

К. Я. Кусько (24-25 листопада 2011 р., м. Львів); «Класична філологія в 

контексті сучасності» (6-7 жовтня 2011 р., м. Чернівці); «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (3-5 червня 2011 р., о. Світязь); 

«Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу 

національних культур» (24-25 квітня 2012 р., Дніпропетровськ); 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2012 р., 

м. Острог); «Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми 

сучасного романського мовознавства», (17-18 вересня 2015 р., Одеса); «Мова 

у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (10-11 березня 2017 р., м. 

Львів); «Actual  problems оf science and education» (28 січня 2018 р., м. 

Будапешт); «Мови, Науки та Практики» (3-4 жовтня  2019 р., м. Одеса) та на 

звітній конференції факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка (7-5 лютого 2019 р., м. Львів).   

 Публікації. Результати дослідження висвітлено у 14-ти одноосібних 

публікаціях та одній статті у співавторстві, з-поміж яких сім статей 

опубліковано у наукових виданнях, затверджених МОН України як фахові, 

дві статті – в іноземних наукових виданнях (Угорщина, Польща), шість 

публікацій – тези конференції.  

Обсяг і структура роботи. Праця складається з переліку прийнятих 

скорочень та графічних позначень, вступу, трьох розділів із висновками до 

кожного з них, загальних висновків. списку теоретичних джерел (178 

найменування українською, російською, англійською та французькою 
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мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (34 позицій) та додатків 

(4 сторінки). Дисертаційна робота містить 10 таблиць і 5 схем. Загальний  

обсяг  тексту дисертації становить 220 сторінок, обсяг основного тексту – 181 

сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

мету, предмет і об’єкт, зазначено матеріал, який слугував фактичним 

підґрунтям для наукової розвідки, окреслено завдання роботи, описано 

методи й прийоми дослідження, з’ясовано його наукову новизну, 

аргументовано теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

наведено відомості про структуру дисертаційного дослідження, апробації 

його результатів.   

У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади 

дослідження атрибутивних конструкцій та вторинної предикації» 

викладено й обґрунтовано теоретичні засади дослідження атрибутивних 

конструкцій та різні погляди на їх статус і функціонування у французькій мові, 

проаналізовано напрями досліджень та погляди у лінгвістичній думці на 

предикацію, вторинну предикацію і атрибутивну предикацію. Розглянуто 

підхід до їх тлумачення у межах кожного з напрямів історії розвитку 

мовознавчих досліджень категорії атрибутивного додатка та атрибутивного 

дієслова.  

В дисертаційній роботі запропоновано вживати термін «атрибутивна 

конструкція», не обмежуючись граматичним терміном «атрибутивний 

додаток», оскільки функціонування атрибутивної конструкції в простому 

поширеному реченні виявляється не лише у її взаємодії з граматичною 

основою речення, а й з предикативною групою загалом. Важливо, що ця 

взаємодія здійснюється на структурно-семантичному та смисловому рівнях. 

У ширшому плані слід говорити про поняття «атрибутивний комплекс», 

оскільки у праці доведено, що атрибутивні конструкції входять до складу 

предикативної групи й беруть участь у реалізації предикативності в реченні. 

Внаслідок здійсненого аналізу, згідно з поглядами структуралістів і 

представників генеративно-трансформаційної граматики, на основі 

дистрибутивного аналізу та, особливо, застосування теорії вторинної 

предикації виявлено багатоаспектне трактування атрибутивної конструкції. 

Поряд із формальним синтаксичним фактором важливу роль відіграє й 

прагматичний фактор, оскільки безпосередньо в мовленні під час вживання 

мовцем атрибутивних конструкцій відбувається тісний взаємозв’язок 

структурного (синтаксичного) та семантичного аспектів.  

У дисертації окреслено різні думки щодо статусу, ролі та місця 

атрибутивних конструкцій залежно від підходів до їх дослідження. Виявлено, 

що теорія, в основі якої лежить семантико-синтаксична валентність 

предикатів, й становить фундамент власне семантичної інтерпретації 
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простого речення. Переконливі свідчення того, що не головні члени речення 

визначають його конструктивний склад, а саме семантика предиката, 

знаходимо в синтаксичних працях останніх десятиліть. Йдеться, зокрема, про 

праці Кл. Бланш-Бенвеніст, Г. Ашар-Бейля, Л. Меліса, Ф. Міллера,                

К. Мюллера, Ж. Альбреспіта, Р. Друетти, Ж. Франсуа і М. Сенешаля,             

Ж. Гард-Тамін, Е. Гаву, М. П’єрарда та ін.  

Сучасні мовознавці поняття предикації нерозривно пов’язують з 

поняттям модальності, адже у комунікації мовець, спираючись на закони 

логіки, підбирає варіанти мовленнєвих структур для  кращого вираження 

власної думки. Однак у працях названих авторів ідеться й про те, щоб 

розмежувати ці два поняття для розрізнення ролі семантико-синтаксичних 

факторів, з одного боку, та комунікативних намірів мовця, з другого.  

У лінгвістичних колах сформувалися три основні підходи до розуміння 

предикації: неоплатонічний (вербо-центрична теорія), нео-арістотелівський 

(теорія прикладки/основи) та тема-рематична теорія із дослідженням 

інформаційної структури речення. В процесі формування атрибутивних 

конструкцій взаємодіють водночас дві базові моделі: структурна валентність 

складових елементів та фактори комунікативного аспекту. У цій мовознавчій 

розвідці простежено історію та погляди на трактування підходів до 

розуміння поняття предикації та вторинної предикації в працях мовознавців 

західноєвропейської і вітчизняної шкіл. На думку таких дослідників, як         

С. Шовен, Л. Данон-Буало та М. Майар, в описі сукупних елементів, що 

формують висловлення, базовий саме предикативний елемент. Ця концепція 

була відтворена і набула широкого розвитку у XX ст., в структурному 

синтаксисі Теньєра та в усіх вербо-центричних працях останніх десятиліть 

XX ст., в яких ідеться про взаємодію лексичної семантики та синтаксичних 

конструкцій (П. Кадіо, Ж. Франсуа і М. Сенешаль, Ф. Міллер). Проте 

«суб’єктні властивості», особливо в мовах, які дають змогу їх розпізнати, 

надають, окрім аргументу підмета, часто описаного як зовнішній аргумент, 

ще й статус, який призводить до розгляду предикації з іншого погляду. 

Зокрема, це явище притаманне й французькій мові.  

Дослідження питання предикації та вторинної предикації в 

лінгвістичних працях сучасних представників західноєвропейського 

мовознавства виявило низку рекурентних рис, зокрема вторинної предикації. 

Щодо терміна «вторинна предикація», то, зазначимо, що багато авторів його 

використовує для характеристики досить широкого кола різноманітних 

конструкцій. У цій дисертаційній праці ми приєднуємося до думки таких 

авторів, як П. Кадьо та Н. Фурукава, К. Міллер та інших, які пояснюють 

прояви вторинної предикації через призму дослідження можливостей її 

вживання у висловленнях, що позначені комунікативними намірами мовців.  

Зокрема, у висновках до першого розділу уточнено, що ми 

дотримуємось поглядів тих учених, які вважають, що за допомогою 

предикації певний відрізок дійсності, який знайшов відбиток у свідомості 

мовця, реалізується у висловленні (О. О. Потебня, Л. С. Виготський,                         
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М. В. Мірченко, О. В. Кульбабська). Однак слід підкреслити, що у 

семантичних координатах речення треба розглядати з врахуванням типу 

самого предиката та його лексико-семантичної природи.  

У другому розділі «Лінгвопрагматика атрибутивних конструкцій» 

визначено прагматико-функціональні аспекти атрибутивного додатка 

підмета та (не)прямого додатка, проаналізовано синтаксичну структуру 

побудови речення та типологію конструкцій з їх участю. Внаслідок аналізу 

функціонування ключового елемента атрибутивної конструкції – 

атрибутивного дієслова, виявлено важливість семантичної та формальної 

єдності її складових елементів. Завдяки застосуванню дистрибутивного та 

трансформаційного методів аналізу встановлено, що атрибутивні конструкції 

містять складові елементи, які не можуть бути ні усунені, ні дислоковані, що 

остаточно підтверджує наявність специфічної функціональної ролі кожного з 

них. 

З погляду синтаксичної структури речень, які містять атрибутивні 

конструкції, потреба враховувати особливості трикомпонентної структури у 

випадку вживання АД підмета та чотирикомпонентної у реченнях з АД 

(не)прямого додатка виявилася очевидною. Аналіз компонентів синтаксичної 

структури типів АД дав змогу виявити їх суттєву відмінність між собою та 

виправдати потребу їх відокремленого аналізу. Зокрема, порівняно з 

трикомпонентною структурою АД підмета, АД (не)прямого додатка виявляє 

прямий зв’язок із семантичним навантаженням дієслова у складі дієслівної 

синтагми SV, яке своєю чергою впливає на розуміння значення 

прикметникової синтагми елемента SN2 у складі конструкції SN1 + SV + SN. 

У межах структуралістського підходу сукупність розпізнавальних 

ознак певного елемента у мові виявляється через перевірку його опозицій з 

іншими елементами в межах парадигматичного класу та в синтагматичній 

послідовності. Згідно з цим підходом, дієслівна синтагма речень типу: Il a 

trouvé cette attitude étrange аналізується за тричленною схемою: GV →V + N + 

X, де GV – дієслівна синтагма,  V – дієслово, N – прямий додаток і X – АД 

додатка, що має подвійну властивість. Звідси випливає можливість 

двозначного розуміння наведеного вище, оскільки можливе віднесення 

прикметника étrange як до категорії епітета у розумінні: Il a trouvé cette 

étrange attitude.--˃˃ Il l’a trouvée, так і до категорії АД додатка: Il a trouvé 

étrange (cette attitude).--˃˃ Il l’a trouvée étrange.  

У дисертаційній роботі обґрунтовано застосування критеріїв перевірки 

належності тих чи інших дієслів (чи групи дієслів) до категорії 

атрибутивних, до яких віднесено три основні критерії: прономіналізацію, 

перестановку та перифраз. З синтаксичного погляду, у конструкціях з АД 

додатка GV →V + N + X елемент X зберігає з додатком N те  саме референтне 

відношення, яке є між АД підмета та самим підметом у відповідних реченнях 

із структурою:  N – être – X. Отож, з синтаксичного погляду, у таких 

конструкціях з АД додатка елемент X зберігає з додатком N те саме 

референтне відношення, яке є між АД підмета та самим підметом у 
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відповідних реченнях із структурою: N – être – X.  

У розділі ІІ дисертації унаочнено та доведено слушність застосування 

саме критерію перефразу, який дає змогу остаточно трактувати речення типу: 

Il a trouvé cette attitude étrange як варіант: Il l’a découvert étrange, оскільки 

можливе еквівалентне вживання схожого змістом дієслова trouver (trouver = 

découvrir).  

У дисертаційній праці під час класифікації мовних одиниць, зокрема, 

застосовано два основні критерії дистрибуційного аналізу: субституції та 

редукції, які дали змогу абстрагуватися від семантичного компонента. За 

допомогою названого критерію під час аналізу речень, які містять АД 

додатка, зразка: Les etudiants trouvent cette règle importante та L’enfant cache 

son jouet perdu, виявлено, що вони мають однакову структуру: SN1 + SV + 

SN2, де SN1 – іменна синтагма підмета, SV – дієслівна синтагма, SN2 – іменна 

синтагма АД додатка.  

Проте зовнішня подібність таких речень не дає змоги проаналізувати 

граматичну природу його складових частин та виявити фундаментальну 

різницю між обома реченнями. Так, під час застосування критерію 

перестановки виявлено, що перше речення містить еквівалентний субститут у 

вигляді: Les étudiants trouvent important cette règle. Натомість у другому 

реченні таке перетворення призведе до втрати граматичної форми і, як 

наслідок, змісту: *L’enfant cache perdu son jouet.  

У такий спосіб унаочнено, що формальний критерій субституції не 

здатен виявити двозначності у трактуванні речень з АД додатка. Таке 

тлумачення виявляє прямий зв’язок із семантичним навантаженням дієслова 

у складі дієслівної синтагми SV, яке зі свого боку  впливає на розуміння 

значення прикметникової синтагми елемента SN2 у складі атрибутивної 

конструкції SN1 + SV + SN.  

Під час аналізу методів для визначення особливостей функціонування 

АД у типовому французькому реченні за відправну тезу було взято 

твердження того, що структуралістський підхід звертається до форми 

висловлення, тоді як за генеративно-трансформаційного підходу увага 

дослідників зосереджується на обґрунтуванні змісту для вибору форми. 

Застосування критеріїв, властивих цьому підходові (супресія та дислокація), 

доводить наявність тісного зв’язку між прикметниковою синтагмою та 

дієсловом.  

 На підтвердження цього відзначено, що внаслідок застосування 

згаданих критеріїв дислокації у реченнях, які містять АД додатка, 

відбуваються суттєві функціональні зміни. Наприклад, під час трансформації 

наступного речення утворилися граматично неправильні конструкції: Cette 

maladie l’a rendu nerveuse. --˃˃*Cette maladie l’a rendu. --˃˃*Cette maladie l’a 

rendu, nerveuse. Отже, у реченнях, які містять атрибутивне дієслово та АД 

додатка, не можна відокремити прикметникову синтагму, оскільки це 

призводить до суттєвого порушення змісту речення на актантному рівні.   

Внаслідок аналізу структурно-семантичних передумов виникнення 
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предикативного потенціалу в реченнях з атрибутивним додатком 

виокремлено потребу розмежування типів атрибутивних речень. З опертям на 

доробок мовознавців західної школи Ж.-І. Поллока і Ф. Хіггінса та сучасної 

представниці бельгійської школи М. ван Петенгем унаочнено  розподіл 

атрибутивних речень на предикативні, ідентифікаційні та визначення через 

наявність у них зв’язків різного характеру між атрибутивним додатком і 

референтом у реченні, дистрибуційними ознаками та видами інтерпретацій.  

Особливу увагу звернено на критерії визначення ступеня 

«копулятивності» атрибутивних дієслів та запропоновано їх класифікацію. 

Здійснено порівняльний аналіз  підходів та класифікацій таких авторів, як    

Ж. Дюбуа та Ф. Дюбуа-Шарль’є, Ж. Франсуа та М. Сенешаль,  М. Гросс,      

К. ван ден Енде, М. ван Петенгем, М. Ріжель, П. Лоуверс і  Е. Тоббак та 

виявлено основні типи класифікацій атрибутивних дієслів.  

Отже, спроба класифікувати атрибутивні дієслова з опертям лише на їх 

синтаксичні властивості підкреслила потребу в обов’язковому врахуванні 

особливостей семантичного характеру (базових та факультативних відносин), 

які встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 

конструкції.  

У дослідженні виявлено, що семантичні зв’язки, характерні для 

згаданих типів дієслів, випливають з двох специфічних типів відносин між 

підметом у реченні та атрибутивним додатком. З огляду на цілісність 

актантного вузла, усунення останнього із речення одразу спричиняє 

зникнення  атрибутивної предикації. Якщо дієслово належить до базових 

атрибутивних дієслів, то це призводить до виникнення асемантичних 

структур, оскільки атрибутивна предикація є головним елементом  простої 

або ускладненої семантичної конфігурації, яка властива цим конструкціям. 

Якщо ж дієслово належить до факультативних атрибутивних дієслів, то 

усунення атрибутивного додатка викликає втрату ним ролі пресупозиції в 

реченні. Врахування обох згаданих типів дало змогу підтвердити наявність 

дихотомії – базове/факультативне атрибутивне дієслово. 

Узагальнено, що трактування дієслів, які вводять АД у речення, як 

повнозначних передбачає насамперед глибинний аналіз явища 

граматикалізації у мові. Остання зі свого боку дає можливість усвідомити 

загальний рівень неоднорідності дієслів, які володіють власним профілем як 

щодо його комбінаторних властивостей, так і через обмеження, що 

виникають під час селективного відбору поєднуваних із ним компонентів. 

Такий ступінь неоднорідності унеможливлює суто граматичний аналіз і 

однозначно виводить нас за межі простого аналізу синтаксичної структури 

речення.  

Третій розділ «Атрибутивно-предикативні зв’язки: передумови 

виникнення та продуктивний потенціал» містить аналіз передумов й 

основних чинників виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків з метою 

виявлення продуктивного потенціалу атрибутивних конструкцій. В центрі 

уваги – валентні обмеження, зміщення валентної структури та процес 
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«копуляризації», тобто перетворення повнозначних дієслів на атрибутивні 

внаслідок зміщення валентності. Як результат дії одного з трьох механізмів – 

редистрибуції предикативності, метафоризації та метонімізації, будь-які 

дієслова потенційно можна віднести до категорії атрибутивних.  

З семантичного погляду, власне завдяки атрибутивному дієслову 

виражається атрибутивна предикація. Семантична інтерпретація 

атрибутивних речень дає змогу остаточно виявити простий розмежувальний 

критерій, який виправдовує  слушність розподілу дієслів, що вводять АД  у 

речення, на базові та факультативні. Так, у випадку перефразування та 

вживання про-форм із дієсловом être виявлено особливості факультативного 

вживання дієслів, наприклад, у реченнях: Il les a abandonnés fragiles (=étant 

tels); Nous les consommons frais (=étant tels); Les parents t’accueillent malade 

(=étant tel). А стосовно тих дієслів, з якими цей прийом неприйнятний, 

припускаємо, що вони, власне, і є базовими дієсловами, як у реченнях: Je 

déclare la séance ouverte. –––> *Je déclare la séance; Je te pensais plus 

perspicace. –––> *Je te pensais; Ses parents la croyaient malade. –––> *Ses 

parents la croyaient. Насамперед це пояснюється тим, що усунення елемента 

X (АД додатка) з конструкції SN1 – SV (V – SN2 – X) викликає ефект 

перерваності та невизначеності висловлення, оскільки, якщо взяти до уваги 

актантний вузол, то ці додатки є важливими для загального змісту речення.  

В дисертаційній праці проаналізовано низку прикладів із підібраного 

мовного матеріалу, що дало підстави ствердити, що внаслідок зміщення 

валентності серед займенникових дієслів, за їх вживання в конструкціях з АД 

додатка, можна виділити щонайменше п’ять наступних підгруп дієслів:  

1) дієслова «називання» (типу s’appeler), які досить часто вживаються у 

конструкціях з АД додатка зі значенням атрибутивного дієслова nommer, але, 

у займенниковій конструкції досить відчутне семантичне зміщення, 

спричинене процесом автономізації, яке призводить до прийняття значення 

s’appeler = avoir pour nom/statut. До цієї підгрупи відносимо такі дієслова: se 

nommer, se dénommer, se prénommer, s’intituler, se désigner comme, se définir 

comme, se déterminer comme;  

2) дієслова «перформативного вираження» (типу se déclarer), які, 

подібно до попередньої підгрупи, саме в атрибутивній конструкції 

починають виражати перформативну якість, пов’язану з висловленням, що 

поєднує мовця та співрозмовника. Відтак, дієслово відкривається до 

властивостей атрибутивного характеру, які не були притаманні конструкціям 

із звичним вживанням. До цієї підгрупи можна віднести такі дієслова, як: se 

dire, s’étiqueter, se prétendre, se proclamer, se réputer, se confesser comme, se 

reconnaître тощо. Спостерігаємо чимало прикладів їх атрибутивного 

вживання у таких поєднаннях: se déclarer amoureux; se reconnaître coupable; 

se proclamer empereur/terroriste/défenseur, se réputer sexiste тощо;  

3) дієслова «когнітивного сприйняття» (типу se voir, se sentir) 

утворюють атрибутивні конструкції, оскільки нерідко займенникове 

вживання дієслів змінює  так їх зміст, що вони починають виражати не лише 
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сприйняття, а і його когнітивний аспект. Наприклад, дієслова типу se 

découvrir (наприклад enceinte) і s’imaginer більше не означають лише 

візуальної констатації чи репрезентації, так само як дієслова se sentir та se 

vivre після зміни значення семантично наближаються до дієслів вираження 

думки: Il se sent grand = Іl croit qu’il est grand; 

4) дієслова «вираження думки» (типу se considérer, se croire, s’estimer, 

se juger, se penser) та «суб’єктивного контролю» (типу se croire). За 

обмеження сфери вираження відповідності певного твердження стосовно 

кореферентного підмета, який виражає судження про себе самого, таке 

ствердження сприймається з пом’якшеним смислом, щодо правдивого 

вираження. Таким чином, часто відбувається певне зміщення смислу до 

протилежного значення: C’est vraiment stupide de se croire un héros, de 

rechercher la renommée et la reconnaissance, en tuant des innocents; 

5) займенникові дієслова з пасивною інтерпретацією, які виражають 

певне ставлення до підмета щодо його статусу (типу s’engager comme, se 

placer comme, s’embaucher comme): À l’aube du prochain millénaire, l’économie 

du Québec se place comme l’une des plus grandes compétitrices à l’échelle 

internationale. 

Однак, огляд зміни валентності займенникових дієслів у складі 

атрибутивних конструкцій з участю АД додатка в бік їх «копуляризації» дав 

підстави констатувати й виникнення певних утруднень. Зазначимо, що 

внесення того чи іншого дієслова до категорії атрибутивних насамперед 

залежить від рівня деталізації під час визначення ефектів семантичного 

плану.  

Дослідження механізму переходу займенникових дієслів до категорії 

атрибутивних виявило певну тенденцію до автономізації, яка загалом для них 

характерна, а їхня здатність до актантного закриття може вважатися певним 

«трампліном» для формування нових атрибутивних дієслів та атрибутивних 

комплексів загалом.  

Унаочнення дії згаданих процесів дало змогу виявити продуктивний 

потенціал для їх постійного оновлення та обґрунтувати підстави формування 

нових дієслівних комплексів з участю атрибутивних конструкцій у 

французькій мові.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Запропонована дисертація є теоретичним узагальненням поглядів на 

сутність явищ атрибутивності та предикативності у мові. Зокрема,  

проаналізовано, систематизовано й узагальнено семантико-функціональні 

особливості атрибутивних конструкцій в площині дослідження їх 

комунікативної та прагматичної природи, з огляду на їх продуктивний 

потенціал.   

Унаслідок опрацювання теоретичного доробку в дисертації здійснено 

аналіз особливостей функціонування атрибутивних конструкцій у 
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французькій мові з погляду трьох вихідних теорій: валентності, дієслівної 

семантики та вторинної предикації, і встановлено взаємозв’язок між ними; 

узагальнено та досліджено прагматико-функціональний аспект атрибутивних 

конструкцій для розробки вичерпної класифікації атрибутивних дієслів у 

складі атрибутивних конструкцій; здійснено аналіз дихотомії – 

базове/факультативне атрибутивне дієслово; описано семантизм 

атрибутивних дієслів і встановлено зв’язок між їх змістовим наповненням та 

впливом на процес формування зв’язків у контексті вторинної предикації; 

виявлено суть процесу «копуляризації» дієслів та його роль  як підґрунтя для 

постійного оновлення переліку атрибутивних комплексів.  

Синтез науково-методологічних підходів дав змогу обґрунтувати 

теоретичні засади та напрями досліджень у лінгвістичній думці атрибутивних 

конструкцій загалом та в контексті вторинної предикації зокрема. Особливу 

увагу зосереджено на історії дослідження й підходах до розуміння предикації 

і вторинної предикації у працях мовознавців західноєвропейської школи та 

українських дослідників.   

Одне із центральних понять дисертації – атрибутивний додаток підмета 

та (не)прямого додатка проаналізовано з огляду на особливості їх 

граматичної природи та специфіку функціонування, досліджено синтаксичну 

структуру, визначено статус і перелік категорій дієслів, які їх вводять у 

речення, та здійснено загальну типологію атрибутивних конструкцій з їх 

участю.  

Спроби окреслити межі парадигми дієслів, які можуть належати до 

складу дієслівної синтагми SV в атрибутивній конструкції, виявили 

важливість урахування їх статусу, ролі та місця, а також інших факторів 

семантичного, предикативного та комунікативного характеру.  

Застосування відповідних критеріїв перевірки можливості (або 

неприйнятності) підстановки в атрибутивній конструкції типу SN1 – SV (V – 

SN2 – X дало змогу підтвердити наявність дихотомії – базове/факультативне 

атрибутивне дієслово. Синтаксичні властивості обох типів атрибутивних 

дієслів пояснено наявністю двох різних типів семантичних відносин, які 

встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 

конструкції.  

Другим важливим аспектом розвідок у дисертаційній роботі є 

дослідження атрибутивно-предикативних зв’язків, передумов  та чинників їх 

виникнення, аналіз процесу валентного зміщення і визначення його ролі у 

формуванні продуктивного потенціалу атрибутивних конструкцій та  

інтеграції нових дієслівних комплексів.  

У роботі обґрунтовано, що семантизм атрибутивного дієслова V через 

наявність певних валентних обмежень є ключовим під час вибору елемента 

SN2, тоді як атрибутивна предикація є результатом селективного відбору 

щодо пресупозиції елементів SN – V – SN2. Звідси визначено наявність 

прямого зв’язку між змістовим наповненням атрибутивного дієслова, яке 
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вводить АД у речення, та семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, що його супроводжує.  

Третій результат дисертаційного дослідження — аналіз явища 

зміщення валентності на прикладі займенникових дієслів у ролі 

атрибутивних, який дав змогу довести, що процес введення того чи іншого 

дієслова до переліку атрибутивних залежить від рівня деталізації під час 

визначення ефектів семантичного плану.  

Результати дослідження засвідчують, що через певні валентні 

обмеження спостерігається прямий зв’язок між змістовим наповненням 

атрибутивного дієслова та семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, яка його супроводжує, та на прикладі займенникових 

дієслів розкрито їх продуктивний предикативний потенціал. 

Висновки та узагальнення виконаного дослідження доповнюють 

сучасні мовознавчі теорії новими інтерпретаціями щодо трактування 

атрибутивних конструкцій в контексті  вторинної предикації. Опрацьовані в 

дисертації аспекти їх функціонування поглиблюють синтаксичну теорію в 

царині дослідження особливостей функціонування предикатів та вторинних 

предикатів. 

Здійснене дисертаційне дослідження продемонструвало актуальність 

заявленої проблематики, підтвердило висунуті гіпотези й показало 

значущість та перспективність вивчення атрибутивних конструкцій в 

контексті вторинної предикації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Зелена Ю. Л. Атрибутивні конструкції в контексті вторинної 

предикації у французькій мові. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020.  

У дисертації проаналізовано, систематизовано й узагальнено 

семантико-функціональні особливості атрибутивних конструкцій в площині 

дослідження їх комунікативної та прагматичної природи, з огляду на їх 

продуктивний потенціал. Здійснено аналіз наявних теоретико-емпіричних 

засад до розуміння функціонування атрибутивного додатка та складових 

елементів атрибутивної конструкції. Визначено особливості та роль 

атрибутивних конструкцій на синтактико-семантичному та прагматичному 

рівнях мовлення. Охарактеризовано семантизм атрибутивного дієслова та 

визначено валентні обмеження з огляду на семантико-прагматичні 

особливості дії вторинної предикації. Підтверджено існування дихотомії – 

базове/факультативне атрибутивне дієслово, визначено передумови 

виникнення предикативних зв’язків у атрибутивних  конструкціях з огляду на 

особливості інформаційної структури та статусу референта SN2 як 

потенційних чинників  виникнення предикативних відносин. Унаочнено дію 

процесу «копуляризації» дієслів і виявлено продуктивний потенціал для 

постійного оновлення атрибутивних комплексів у французькій мові.   

Ключові слова: атрибутивний додаток, атрибутивна конструкція,  

семантизм атрибутивного дієслова, вторинна предикація, складний 

вторинний предикат, зміщення валентності, інформаційна структура, 

актантне закриття, копуляризація та автономізація дієслів, продуктивний 

потенціал. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Зеленая Ю. Л. Атрибутивные конструкции в контексте вторичной 

предикации во французском языке. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины,  Киев, 2020. 

В диссертации проанализированы, систематизированы и обобщены 

семантико-функциональные особенности атрибутивных конструкций в 

плоскости исследования их коммуникативной и прагматической природы, 

учитывая их продуктивный потенциал. Проведен анализ существующих 

теоретико-эмпирических основ к пониманию функционирования 

атрибутивного дополнения и составляющих элементов атрибутивной 

конструкции. Определены особенности и роль атрибутивных конструкций на 

синтактико-семантическом и прагматическом уровнях речи. 

Охарактеризован семантизм атрибутивного глагола и определены 

валентные ограничения, учитывая семантико-прагматические особенности 

действия вторичной предикации. Подтверждено существование дихотомии 

–   базовый/факультативный атрибутивный глагол, определены предпосылки 

возникновения предикативных связей в атрибутивных конструкциях 

учитывая особенности информационной структуры и статуса референта SN2, 

как потенциальных факторов возникновения предикативных отношений. 

Наглядно продемонстрировано действие процесса «копуляризации» 

глаголов и выявлен продуктивный потенциал для постоянного обновления 

атрибутивных комплексов во французском языке. 

Ключевые слова: атрибутивное дополнение, атрибутивная 

конструкция, семантизм атрибутивного глагола, вторичная предикация, 

сложный вторичный предикат, смещение валентности, информационная 

структура, актантное закрытие, копуляризация и автономизация глаголов, 

продуктивный потенциал. 

 

ABSTRACT 

 

Zelena I. L. Attributive constructions in the context of secondary 

prediction in the French language. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Specialty 10.02.05 – Romance 

Languages. – Ivan Franko National University of Lviv, National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

In present thesis, semantic and functional features of attributive 

constructions are analyzed, systematized and generalized, in the plane of study of 

their communicative and pragmatic nature, taking into account their productive 
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potential. The pragmatic-functional aspect of attributive structures was investigated 

in a multidimensional manner and their predicative performance was established; 

the paradigm of attributive verbs in the structure of the attributive structure is 

developed and the dichotomy – basic / optional attributive verb is analyzed; the 

semantism of attributive verbs is described and the connection between their 

semantic filling and the influence on the process of formation of connections in the 

context of secondary predication is established; the essence of the process of 

"copularization" of verbs and its role as a basis for constant updating of the list of 

attribute complexes are revealed. 

One of the central concepts in this thesis is an attributive object of subject 

and (in)direct object, peculiarities of their grammatical nature, syntactic structure 

and specifics of functioning are analyzed, status and list of categories of 

introducing verbs and general typology of attributive constructions for their 

participation are determinated. In particular, while determining criteria for 

verifying belonging of certain verbs (or groups of verbs) to the category of 

attributive, it was cleared up that their application emphasizes presence of only 

their peculiar features, since the said verbs and attributive object have formed the 

separate semantic and syntactic couple. The attempt to outline framework of  

paradigm of verbs that may be part of verb syntagme SV in attributive 

construction, revealed importance of taking into account their status, role and 

place, as well as a number of other factors of semantic, predicative and 

communicative character. 

Applying the appropriate criteria for checking possibility (or impossibility) 

of substitution in attribute constructions of type SN1–SV (V–SN2–X), allowed us 

to confirm the existence of dichotomy – the basic / optional attributive verb. We 

explained syntactic properties of both types of attributive verbs, foremost by the 

existence of two different types of semantic relations that are established between 

constituent elements within attribute structure. 

Another important aspect of research in this thesis was the study of 

attributive and predicative relations, preconditions and factors of their origin, the 

analysis of the valence displacement process and determination of its role in 

formation of productive potential of attributive structures and integration of new 

verbal complexes. 

In this thesis, it was justified that semanticism of attributive verb V, due to 

the existence of certain valence constraints, is key when selecting SN2 element, 

whereas attributive predication is the result of selection of prepositions of  

elements of construction SN –V – SN2. Hence, was determined the presence of a 

direct connection between the content of attributive verb, which introduces an 

attributive object in sentence and the semantic and pragmatic features of secondary 

predication accompanying it. 

Analysis of phenomenon of the displacement of valence on example of 

pronoun verbs in the role of attributes verbs, has allowed to argue that the process 

of including verbs into the category of attributes depends on the level of detail in 

determining effects of semantic plan. 
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Therefore, the study of mechanism of transition of pronoun verbs to category 

of attributes revealed a certain tendency toward autonomy, which is generally 

characteristic of pronoun speeches. Preliminary results on attributive potential of 

pronoun verbs have shown that their ability to an actant closure can be considered 

a certain "springboard" for formation of new attributive verbs and attributive 

complexes, in general. In particular, our conclusion opens up the possibility for 

other, more in-depth studies, focused on the field of the functioning of language 

phenomena. 

Thus, this thesis defined preconditions for the emergence of predicative 

connections in attributive constructions, it established that due to the existence of 

certain valence constraints, there is a direct connection between the content of 

attributive verb and semantic and pragmatic features of secondary predication that 

accompanies it and, by the example of pronoun verbs, is revealed their predicative 

potential.  

The conclusions and summaries of the study are complemented by current 

linguistic theories with new interpretations of the interpretation of attributive 

constructs in the context of secondary predication. The aspects of their functioning 

elaborated in this thesis deepen the syntactic theory in the field of study of 

peculiarities of functioning of predicates and secondary predicates. 

Key words: attributive object, attributive construction, semanticism of  

attributive verb, secondary predicate, complex secondary predicate, valence 

displacement, information structure, actantial closure, copularization and 

autonomization of verbs, productive potential. 

 

 

 

 


