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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Проблема синтаксичних зв’язків однією з перших постала в граматичних 

описах, але й досі не втрачає своєї актуальності. Її важливість не обмежена 
власне-синтаксичними рамками, а виходить на загальнолінгвістичний рівень, 
адже синтаксичні зв’язки організують основну комунікативну одиницю – 
речення. Зміна наукової парадигми в бік функційного підходу зумовила 
переосмислення багатьох проблем з урахуванням нових теоретичних концепцій, 
змінила методологію лінгвістичного аналізу. Учені розглядають мовні одиниці в 
системі, у текстових реалізаціях, що сприяє посиленню уваги до законів 
конструювання тексту, до студіювання його будівельного матеріалу – речення – 
у комунікативному та прагматичному аспектах. Але такий аналіз потребує 
глибокого розуміння внутрішніх механізмів побудови цієї одиниці, що й 
спонукає до подальшого дослідження його семантико-синтаксичної та 
формально-граматичної структур. 

Вивчення синтаксичних зв’язків почалося разом із виокремленням 
синтаксису в самостійну галузь мовознавства. Якщо синтаксичні розділи перших 
слов’янських граматик були спрямовані лише на з’ясування специфіки 
поєднання слів у речення, то граматики ХІХ ст. уже охоплюють ширше коло 
синтаксичних проблем, проте на чільному місці залишається висвітлення 
синтаксичного зв’язку між словами. У ХХ ст. питання про синтаксичні зв’язки 
виходить за межі наукових і дидактичних граматик, йому починають 
присвячувати спеціальні розвідки й монографії. Усе це сприяло тому, що 
синтаксичну теорію було значно розширено відкриттям нових типів і форм 
синтаксичного зв’язку та поглиблено уточненнями особливостей та умов 
реалізації вже відомих типів і форм цього феномену. Усвідомлення 
різноманітності синтаксичного зв’язку та вивчення його природи з нових 
методологійних позицій неминуче стимулювали класифікаційні пошуки в цій 
галузі. На сьогодні запропоновано кілька класифікацій, укладених за різними 
принципами (найпомітніші з них належать А. Прияткиній, Г. Золотовій, 
І. Вихованцеві, А. Загніткові, М. Мірченку). Однак у граматичній системі 
української мови функціюють і такі різновиди синтаксичного зв’язку, які або 
посідають різні ранги в різних класифікаціях, або взагалі опиняються поза ними. 

Особливу цікавість у цьому аспекті становлять так звані неоднозначні 
синтаксичні зв’язки – феномени, яким притаманні граматичні ознаки двох 
синтаксичних зв’язків. Залежно від того, повний чи неповний набір граматичних 
ознак двох синтаксичних зв’язків містить третій, можна говорити про подвійну 
або перехідну (синкретичну) природу останнього. Проблема подвійного 
синтаксичного зв’язку постала ще на початку ХХ ст., однак і досі остаточно не 
розв’язана. Це зумовлено як складністю самого явища, так і суб’єктивними 
чинниками: лінгвісти вивчали такий зв’язок здебільшого в конструкціях одного 
типу й по-різному інтерпретували механізм його розгортання та форми 
реалізації. Не всі різновиди подвійного синтаксичного зв’язку були об’єктом 
пильної уваги мовознавців. Традиційно його функціювання визнавали 
здебільшого в конструкціях структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 – реченнях з 
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подвійним присудком (за іншими концепціями, з дуплексивом/ предикативним 
означенням/ doplněk(ом)/ копредикатом/ депіктивним предикатом). Семантико-
граматичні особливості цих побудов висвітлені в працях українських учених 
(О. Потебні, М. Перегінця, Ю. Шевельова, Ф. Смагленка, В. Кононенка, 
І. Вихованця, М. Плющ, Л. Томусяк, Р. Христіанінової та ін.) і зарубіжних 
(Я. Качали, Я. Светлика, Р. Мразека, О. Шахматова, О. Пєшковського, 
З. Силкіної, Р. Хасанової, Л. Чеснокової, М. Рожновської, Г. Зельдовича, 
О. Іванової, І. Невської, Дж. Нікольс, С. Ротстайн, К. Ричардсон, Г. Філіп, 
С. Мюлера, Н. Гіммельмана та Е. Шульце-Берндт, М. Шайбель-Кек та ін.), а різні 
концепції їхнього осмислення відбиті в багатьох слов’янських академічних та 
авторських граматиках. В аспекті вивчення подвійних синтаксичних зв’язків 
подекуди розглядали й конструкції структурної моделі Vf+S4+Adj4,5 
(І. Вихованець, Л. Томусяк, Я. Светлик, Р. Мразек, Л. Чеснокова, З. Силкіна, 
Дж. Нікольс, С. Ротстайн, К. Ричардсон, С. Мюлер, Н. Гіммельман та E. Шульце-
Берндт, М. Шайбель-Кек). Поодинокі випадки реалізації подвійного підрядного 
зв’язку, зокрема в конструкціях з давальним адресатно-посесивним, зафіксовані 
в спеціальній літературі (Й. Андерш, І. Вихованець). Окреслено концепцію 
підрядного опосередкованого зв’язку, що постає в структурі простого 
(І. Вихованець, К. Городенська, М. Мірченко) та складного речень 
(В. Кононенко, Р. Христіанінова). Запропоновано різні потрактування 
підрядного прислівно-кореляційного зв’язку (В. Бєлошапкова, М. Черемисіна, 
Т. Колосова, І. Вихованець, С. Ломакович), який також є підстави зарахувати до 
подвійних. Але й досі не осягнуто подвійного синтаксичного зв’язку як 
комплексного явища, не обґрунтовано його граматичної специфіки й механізмів 
реалізації, не описано усіх сфер функціювання, а кваліфікація окремих 
різновидів залишається суперечливою. 

Ще складнішою є ситуація зі студіюванням перехідних явищ у системі 
синтаксичних зв’язків. Натрапляємо лише на поодинокі спроби розв’язати цю 
проблему, зокрема запропоновано потрактування синтаксичного зв’язку між 
прикладкою та пояснюваним словом як проміжного між підрядним і сурядним 
(М. Шатух, Є. Кротевич), визнано перехідну між предикативністю й підрядністю 
граматичну сутність напівпредикативного зв’язку (І. Вихованець, А. Загнітко, 
О. Кульбабська), інтерпретовано опосередкований синтаксичний зв’язок як 
синкретичний підрядно-сурядний чи сурядно-підрядний (К. Городенська), 
зроблено спроби аргументувати акумулювання рис паратаксису й гіпотаксису в 
так званому пояснювальному зв’язку (Г. Уханов, О. Кадочнікова, С. Байдусь), 
висвітлено певні аспекти перехідності синтаксичних зв’язків на рівні складного 
речення (Р. Христіанінова, Л. Шитик); у росіяністиці висунуто теорію 
відмінкового прилягання як зони синкретизму між слабким керуванням та 
власне-приляганням (І. Політова). Але завдання системно описати всі вияви 
перехідності у сфері синтаксичних зв’язків ще очікує на реалізацію, а ідея про 
перехідну зону між одиничними й подвійними зв’язками навіть не висловлена. 

З огляду на це актуальність дослідження зумовлена потребою 
комплексного вивчення подвійного синтаксичного зв’язку, що передбачає 
обґрунтування його граматичної специфіки та диференційних ознак, з’ясування 
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всіх виявів та різновидів, опис механізмів реалізації та сфер поширення кожного 
з них, а також визначення його місця в загальній системі синтаксичних зв’язків. 
Не менш важливо висвітлити взаємодію подвійних синтаксичних зв’язків з 
іншими типами в процесі утворення й поширення різних синтаксичних одиниць. 
На окрему увагу заслуговує обстеження зон функціювання синтаксичного 
зв’язку, перехідного між одиничним і подвійним типами, та встановлення 
причин формування цих зон. 

Зв’язок праці з науковими програмами, планами, темами. Працю 
виконано в межах наукової теми Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка “Україна і сучасний світ: міжмовний та 
міжкультурний діалог” (НДР № 16БФ044-01). Тема дисертації затверджена на 
вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (протокол № 4 від 29 листопада 2016 року). 

Мета дослідження – створити класифікаційну матрицю подвійних 
синтаксичних зв’язків та окреслити на ній зони, що віддзеркалюють перехідність 
синтаксичного зв’язку між подвійним та одиничним виявами. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) простежити еволюцію поняття “подвійний синтаксичний зв’язок” на тлі 

розвитку загальної теорії синтаксичних зв’язків і визначити його сучасний обсяг; 
2) обґрунтувати розрізнення понять “подвійність” та “перехідність”, 

“перехідність” та “контамінація” у вивченні явищ синтаксичного рівня; 
3) схарактеризувати типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку 

й диференціювати всі його вияви й різновиди; 
4) висвітлити механізм реалізації та сфери поширення подвійного 

предикативного синтаксичного зв’язку; 
5) окреслити умови чергування номінатива та інструменталя в тричленних 

конструкціях, де функціює подвійний предикативний зв’язок; 
6) описати механізм реалізації та сфери поширення подвійного підрядного 

синтаксичного зв’язку; 
7) уточнити граматичну сутність опосередкованого синтаксичного зв’язку 

та вияскравити подвійну природу прислівно-кореляційного зв’язку; 
8) визначити граматичну специфіку та сфери функціювання 

контамінованих виявів подвійного синтаксичного зв’язку; 
9) з’ясувати умови вибору між акузативом та інструменталем у тричленних 

конструкціях з подвійним підрядно-предикативним зв’язком; 
10) систематизувати подвійні синтаксичні зв’язки; 
11) проаналізувати взаємодію різних типів подвійного синтаксичного 

зв’язку з іншими синтаксичними зв’язками та висвітлити структурно-семантичні 
особливості утворених внаслідок цієї взаємодії конструкцій; 

12) виявити причини перехідності синтаксичного зв’язку між подвійним та 
одиничним й описати всі зони функціювання перехідного синтаксичного зв’язку. 

Об’єкт дослідження – конструкції, у яких реалізовано подвійний 
синтаксичний зв’язок або зв’язок, перехідний між подвійним та одиничним. 

Предмет дослідження – формально-граматична та семантико-синтаксична 
організація речень, що містять компоненти, поєднані подвійним синтаксичним 
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зв’язком, а також тих, що демонструють перехідність синтаксичного зв’язку між 
подвійним та одиничним типами. 

Методи дослідження. Досягнення поставленої мети й ефективне виконання 
завдань потребували застосування комплексу як загальнонаукових, так і 
спеціальних методів дослідження. З-поміж загальнонаукових домінантним 
постав описовий метод, також було використано методи спостереження, 
індукції, дедукції та подекуди статистичний (для визначення частотності 
вживання номінатива й інструменталя в конструкціях із подвійним 
предикативним зв’язком та акузатива й інструменталя в побудовах із подвійним 
підрядно-предикативним зв’язком). Комплекс спеціальних методів ґрунтований 
на поєднанні засадничих принципів структурної та функційної лінгвістики, 
зокрема: аналіз у термінах залежностей та аналіз за безпосередніми 
складниками (для унаочнення напрямків синтаксичних залежностей/ 
взаємозалежностей між компонентами реченнєвої структури з метою 
виокремлення синтаксичних трійок – тричленних конструкцій, утворених 
подвійним синтаксичним зв’язком), дериваційний аналіз (для простеження 
механізму реалізації подвійного синтаксичного зв’язку, який постає внаслідок 
об’єднання вихідних елементарних речень у похідне неелементарне), елементи 
контекстного аналізу (для відмежування синтаксичних трійок від так званих 
псевдотрійок, які ілюструють явище синтаксичної омонімії; а також для 
виявлення семантичних, синтагматичних та суперсегментних чинників, що 
впливають на зміну функцій членів синтаксичної трійки, призводячи до її 
руйнування) та валентного аналізу (для диференціації синтаксичних трійок і 
псевдотрійок, у яких два компоненти заповнюють гнізда валентної рамки 
третього; а також для обстеження дієслів щодо можливості заповнення котрогось 
із гнізд їхньої валентної рамки не однією, а двома мінімальними синтаксичними 
одиницями, що може стимулювати реалізацію перехідного між одиничним і 
подвійним синтаксичного зв’язку), компонентний аналіз (для визначення 
схильності певних дієслів до граматикалізації й, відповідно, втрати статусу 
учасника синтаксичного зв’язку), дистрибутивний аналіз (для уточнення 
чинників, що призводять до граматикалізації певних дієслів). Принагідно також 
було застосовано прийоми граматичних запитань (для підтвердження) та 
трансформації (для з’ясування парадигматичних відношень між аналізованими 
синтаксичними конструкціями). Опис досліджуваного явища було здійснено за 
посередництва методів моделювання (шляхом побудови структурних моделей 
синтаксичних трійок, між компонентами яких функціює подвійний 
синтаксичний зв’язок) та функційного поля (на підставі функції – одночасно 
сполучати два або три компоненти виокремлено поле одиничного синтаксичного 
зв’язку та поле подвійного синтаксичного зв’язку, структуровані на центр та 
периферію – зону реалізації перехідного між одиничним і подвійним зв’язку). 

Джерелами фактичного матеріалу дослідження насамперед слугували 
художні тексти ХХ–ХХІ ст. та корпус української мови, розроблений 
співробітниками лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; залучено також 
тексти наукового стилю та масмедійних жанрів; подекуди – речення з творів 
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письменників ХІХ ст., з фольклору, з соціальних мереж та записи сучасного 
усного мовлення. Картотека проаналізованих одиниць налічує близько 10 тисяч 
речень, у структурі яких реалізований подвійний синтаксичний зв’язок та 
перехідний між подвійним й одиничним синтаксичний зв’язок. 

Наукова новизна праці полягає в тому, що вона є першим цілісним 
студіюванням подвійних синтаксичних зв’язків та їхніх перехідних виявів. 
Дослідження ґрунтується на новому підході до кваліфікації синтаксичного 
зв’язку, який витлумачено як формальне вираження семантичних відношень між 
мовними знаками реалій позамовного світу. Аналіз формально-граматичного 
рівня речення послідовно здійснено з урахуванням його організації на 
семантико-синтаксичному й комунікативному рівнях. У дисертації обґрунтовано 
типологійні ознаки подвійних синтаксичних зв’язків, критерії відмежування їх 
від суми двох одиничних та від явищ синтаксичної омонімії; визначено 
принципи класифікації подвійних синтаксичних зв’язків, на підставі чого 
диференційовано їхні однотипові й контаміновані вияви, безпосередній та 
опосередкований характер розгортання та встановлено рівні їхнього 
функціювання. З’ясовано граматичну сутність, механізми реалізації та сфери 
поширення кожного типу подвійного синтаксичного зв’язку. Уперше в 
українському мовознавстві встановлено чинники, які зумовлюють вибір 
відмінкової форми ад’єктива в конструкціях з подвійним предикативним 
зв’язком та в конструкціях з подвійним підрядно-предикативним зв’язком. 
З одного боку, подвійні синтаксичні зв’язки схарактеризовано як окрему систему 
в граматичному ладі сучасної української мови, а з іншого – їх вписано як 
підсистему в загальну класифікаційну сітку синтаксичних зв’язків. Описано 
взаємодію подвійних синтаксичних зв’язків з іншими синтаксичними зв’язками 
в процесі утворення, поширення й ускладнення реченнєвих одиниць різних 
типів. Проаналізовано модифікації синтаксичних трійок, спричинені кожним із 
цих типів взаємодії. Подвійні синтаксичні зв’язки є комплексним явищем, яке 
схильне до розпаду, саме тому в дисертації значна увага присвячена обстеженню 
й висвітленню зон функціювання синтаксичного зв’язку, якому властивий 
перехідний між одиничним та подвійним вияв. Принагідно окреслено етапи 
становлення загальної теорії синтаксичних зв’язків, на тлі чого простежено 
розвиток учення про подвійні синтаксичні зв’язки. 

Теоретичне значення дослідження зумовлене тим, що воно поглиблює 
функційно-категорійну граматику загалом та заповнює одну з прогалин теорії 
синтаксичних зв’язків зокрема. Положення дисертації вдосконалюють 
інструментарій аналізу речень на формально-граматичному, семантико-
синтаксичному й комунікативному рівнях, збагачують учення про кореляцію 
цих рівнів новими аргументами й ілюстраціями; доповнюють теоретичну 
граматику у сфері типології синтаксичних одиниць та законів їх конструювання. 
Результати дослідження сприяють подальшому студіюванню перехідних явищ, 
наближаючи створення загальної теорії синкретизму. Запропонована в 
дисертації теоретична схема аналізу й опису подвійних синтаксичних зв’язків та 
їхніх перехідних виявів на українському мовному ґрунті може бути застосована 
до студіювання цих явищ на матеріалі інших мов флективного типу. 
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Практична цінність одержаних результатів ґрунтується на тому, що вони 
можуть бути використані у створенні на функційних засадах теоретичної 
граматики української мови, у написанні підручників і посібників із синтаксису 
для вищої школи, в укладанні рекомендацій з граматики української мови для 
вивчення її як іноземної, у розробці алгоритмів для автоматичного розпізнавання 
й аналізу текстів, а також у науково-пошуковій роботі студентів та здобувачів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка виконала дослідження 
самостійно. Монографія та всі статті одноосібні. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 
результати дослідження оприлюднено на 17-ти міжнародних конференціях: 
“Сучасна славістика й наукова спадщина професора С.Б. Бернштейна” (Росія, 
м. Москва, 15-17 березня 2011 р.), “Мови і світ: дослідження та викладання” 
(м. Кіровоград, 29-30 березня, 2012 р.), Оломоуцькому симпозіумі україністів 
Середньої і Східної Європи “Сучасна україністика: проблеми мови, літератури 
та культури” (Чехія, м. Оломоуць, 23-25 серпня 2012 р.), “Semantics аnd Structure 
Of Linguistic Units” (Литва, м. Клайпеда, 14 червня 2013 р.), “Мова : класичне – 
модерне – постмодерне” (м. Київ, 22 листопада 2013 р.; 9 жовтня 2015 р.; 
16 листопада 2017 р.), “Мова як світ світів: Граматика і поетика текстових 
структур” (м. Київ, 13 листопада 2014 р; 5-6 листопада 2015 р.; 25 листопада 
2016 р.; 9-10 листопада 2017 р.), “Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан 
і перспективи дослідження” (м. Чернівці, 14 листопада 2014 р.), “Сучасна 
граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми” (м. Вінниця, 15 квітня 
2016 р.), “Лінгвалізація світу” (м. Черкаси, 19-20 травня 2016 р.), “Діалог мов – 
діалог культур. Україна і світ” (Німеччина, м. Мюнхен, 27-30 жовтня 2016 р.), 
“Граматичні читання – ІХ” (м. Вінниця, 25-26 травня 2017 р.), “Українська мова 
у парадигмі світової лінгвістики” (м. Одеса, 28-29 вересня 2017 р.); та 6-ти 
всеукраїнських конференціях: “Українська мова у ХХІ столітті: традиції і 
новаторство” (м. Київ, 21-23 квітня 2010 р.; 24-26 квітня 2012 р.), “Лінгвістичне 
портретування сучасного соціуму” (м. Вінниця, 26-27 листопада 2015 р.), 
“Сучасні орієнтири філологічної науки” (м. Херсон, 24-25 листопада 2016 р.), 
“Актуальні проблеми сучасної граматики” (м. Черкаси, 18 травня 2017 р.), “Іван 
Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми” (м. Львів, 26-27 
жовтня 2017 р.). Окремі розділи та дисертацію загалом було обговорено на 
засіданнях кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Результати виконаного дослідження опубліковано в 
монографії “Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі 
сучасної української мови” (К., 2018. – 30,1 друк. арк.), 22 наукових статтях, 
з-поміж яких: 13 – у фахових виданнях України, 6 – у вітчизняних фахових 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 3 – у закордонних 
виданнях; а також у 5 матеріалах та тезах доповідей. 

Структура дисертації. Праця складається зі списку умовних позначень, 
вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаної літератури (443 
позиції), списку джерел фактичного матеріалу та вісьмох додатків. Загальний 
обсяг дисертації – 634 сторінки, основного тексту – 531 сторінка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, схарактеризовано наукову 
новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, зазначено 
їхню апробацію, окреслено джерела фактичного матеріалу та структуру роботи. 

У першому розділі “Формування поняття “подвійний синтаксичний 
зв’язок” на тлі становлення загальної теорії синтаксичних зв’язків” 
висвітлено еволюцію поняття “подвійний синтаксичний зв’язок” у контексті 
розвитку теорії синтаксичних зв’язків загалом і визначено його сучасний обсяг.  

У становленні загальної теорії синтаксичних зв’язків можна виокремити 
п’ять етапів: 1) ХVІІ – ХVІІІ ст. – зародження теорії синтаксичних зв’язків; 
2) ХІХ ст. – утвердження термінології та формування платформи для 
поглиблення цієї теорії; 3) початок – 30-ті рр. ХХ ст. – панування 
морфологійного критерію; 4) 40-ві рр. – кінець ХХ ст. – перехід на рівень 
речення; 5) злам ХХ – ХХІ ст. – уточнення наявних типів і форм синтаксичного 
зв’язку, домінування функційного підходу. 

Уперше на ідею про пов’язаність одного члена речення одночасно з двома 
іншими натрапляємо в праці Д. Овсянико-Куликовського, проте граматична 
традиція відлік учення про цей феномен веде з третього етапу окресленої 
періодизації, від О. Шахматова, який увів до лінгвістичного обігу поняття 
“подвійний присудок” і “подвійний синтаксичний зв’язок”. Відтоді усталилося 
так зване вузьке розуміння подвійного синтаксичного зв’язку, який тлумачили 
чи то як одночасне підпорядкування ад’єктива підметові (або прямому 
додаткові) й дієслівному присудкові (О. Шахматов, О. Пєшковський, 
М. Перегінець, З. Силкіна, Л. Чеснокова, А. Копеліович), чи то як синхронний 
зв’язок підмета з дієслівним та ад’єктивним компонентами подвійного присудка 
(І. Вихованець, А. Загнітко, О. Кульбабська), чи то як комплексний зв’язок 
підмета з компонентами подвійного присудка (І. Распопов, Л. Томусяк). 

Подекуди були спроби розширити це поняття, зокрема довести реалізацію 
цього явища в конструкціях із залежними інфінітивами (І. Распопов, 
Л. Чеснокова, І. Вихованець), з дієприкметниковими й дієприслівниковими 
зворотами (І. Распопов, О. Каминіна, Л. Чеснокова, О. Кульбабська), з давальним 
адресатно-посесивної семантики (Й. Андерш, І. Вихованець, К. Городенська), в 
складнопідрядних реченнях з певними сполучними засобами (О. Руднєв, 
К. Попов, Р. Кузмінська) тощо. Проте цей перелік потребує уточнення, адже, з 
одного боку, виокремлення деяких з цих сфер є дискусійним, а з іншого – він 
охоплює не всі типи синтаксичного зв’язку, що задовольняють ознаки 
подвійності. 

На формування спеціального терміна “тяжіння” для позначення подвійного 
синтаксичного зв’язку натрапляємо в праці М. Перегінця, який оперував ним, 
описуючи одночасні граматичні відношення прикметника з підметом і 
дієслівним компонентом присудка. Сьогодні ця номінація в різних науковців має 
різне змістове наповнення. Найбільш обґрунтованим уважаємо потрактовувати 
тяжіння як складник подвійного предикативного зв’язку, реалізованого між 
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членами подвійного присудка – дієсловом та прикметником чи його 
еквівалентом. За своєю граматичною природою воно наближене до сурядного 
зв’язку, адже компонентам, об’єднаним ним, у структурі речення притаманна 
певна позиційна й семантична рівноправність: не підпорядковані один одному, 
обидва виражають предикативну ознаку того самого суб’єкта, обидва посідають 
однакову синтаксичну позицію й обидва перебувають у предикативному 
зв’язкові з підметом. Але неспроможність компонентів, між якими виникає 
тяжіння, втілювати ті самі граматичні категорії унеможливлює беззастережне 
зарахуваня його до сфери паратаксису. 

У другому розділі “Теоретико-методологійне підґрунтя дослідження 
явищ подвійності й перехідності формально-синтаксичного рівня” 
обґрунтовано теоретичні засади й методологійну платформу студіювання 
подвійних і перехідних синтаксичних категорій та одиниць, розтлумачено 
застосовану термінологію, схарактеризовано типологійні ознаки подвійного 
синтаксичного зв’язку, з’ясовано причини його перехідності з одиничним 
синтаксичним зв’язком, окреслено принципи систематизації подвійних зв’язків 
та визначено їхнє місце в загальній класифікації синтаксичних зв’язків. 

Синтаксичний зв’язок кваліфікуємо як опосередковане семантико-
синтаксичним рівнем організації речення формальне віддзеркалення реальних 
зв’язків між об’єктами та явищами позамовної дійсності. Це відбиття 
відбувається у два етапи: 1) дійсні зв’язки між реаліями проектуються у 
семантико-синтаксичні відношення між синтаксемами на семантико-
синтаксичному рівні організації речення; 2) семантико-синтаксичні відношення 
проектуються на формально-граматичний рівень, де постають у вигляді 
синтаксичних зв’язків між морфологійними вираженнями синтаксем. Кількість 
позицій семантико-синтаксичного рівня здебільшого дорівнює кількості позицій 
формально-граматичного, що уможливлює встановлення кореляцій між 
синтаксемами й членами речення. З огляду на це реалізацію синтаксичних 
зв’язків розглядаємо не між словоформами, а між позиціями, у які спроектовані 
синтаксеми на формально-граматичному рівні. Цими проекціями, власне, і є їхні 
морфологійні втілення, які, окрім синтетичних форм, можуть бути аналітичними 
лексико-граматичними одиницями (аналітичне дієслово – зв’язка + іменник, 
аналітичний прислівник чи прикметник – прийменниково-іменниковий 
комплекс тощо) чи навіть певними конструкціями як функційними 
еквівалентами мінімальної синтаксичної одиниці. З цього випливає чітке 
окреслення кола учасників синтаксичного зв’язку: ними є не морфологійні, а 
синтаксичні слова, натомість синтаксичні слова-морфеми спеціалізовані на 
функції оформлювачів синтаксичного зв’язку. 

Одним з домінантних з-поміж принципів дослідження є послідовне 
розмежування понять “подвійність” і “перехідність” в описі граматичних 
категорій. Розглядаємо подвійний синтаксичний зв’язок як комплексне явище, 
яке об’єднує три різні форми того самого типу зв’язку або різних типів і 
реалізується в тричленних конструкціях ґрунті одночасних граматичних 
відношень кожного з компонентів з двома іншими. Подвійний синтаксичний 
зв’язок акумулює всі ознаки тих форм синтаксичного зв’язку, у яких він 
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реалізується, тоді як перехідний синтаксичний зв’язок демонструє проміжний 
між різними типами характер, тобто охоплює неповний набір типологійних 
ознак двох (або трьох) інших синтаксичних зв’язків. Термінами “перехідність” і 
“синкретизм” оперуємо як синонімами у зв’язку з аналізом лише тих явищ 
перехідності між подвійним і одиничним синтаксичними зв’язками, які 
притаманні сучасному стану мовної системи, тобто перебувають у сфері 
синхронної перехідності. Контамінацію розглядаємо як один із виявів 
синхронної перехідності, або синкретизму. Натомість наголошуємо на 
розрізненні синкретизму та синтаксичної омонімії, синтаксичної омонімії та 
випадків реалізації подвійного синтаксичного зв’язку, синкретичних семантико-
синтаксичних відношень та подвійних синтаксичних зв’язків.  

Подвійний синтаксичний зв’язок потрактовуємо як такий, що полягає в 
одночасних граматичних відношеннях одного компонента з двома іншими, між 
якими теж реалізований певний тип граматичних відношень. Ці граматичні 
відношення можуть бути трьох типів: 1) одночасна взаємозалежність одного 
компонента з двома іншими; 2) одночасна залежність одного компонента від 
двох інших; 3) одночасна залежність одного компонента від другого й 
взаємозалежність з третім. 

Трикомпонентну конструкцію, між складниками якої встановлюється 
подвійний синтаксичний зв’язок, позначаємо терміном синтаксична трійка. Усі 
побудови, що є сферою функціювання подвійного синтаксичного зв’язку, є 
синтаксично похідними, вони постають унаслідок перебудови та ускладнення 
синтаксичних зв’язків між компонентами двох вихідних структур у процесі їх 
об’єднання в похідну, напр.: Мавка виходить з лісу пишно заквітчана, з 
розпущеними косами (Леся Українка) ← Мавка виходить з лісу + Мавка є пишно 
заквітчана; Мені рекомендували залишити військо в Сокалі <…> (Ю. Сорока) 
← Мені рекомендували + Мені треба залишити військо в Сокалі; У дев’ять років 
мені теж уперше в житті довелося самостійно, без дорослих, їхати поїздом 
через половину Радянського Союзу (Люко Дашвар) ← У дев’ять років мені теж 
уперше в житті довелося самостійно їхати поїздом через половину Радянського 
Союзу + Самостійно – це без дорослих. Спільний лексичний компонент вихідних 
речень у похідній конструкції називаємо вершиною синтаксичної трійки. 
Відповідно, основа синтаксичної трійки – це два інші компоненти, які 
містяться в різних вихідних реченнях, а в похідному входять до складу 
синтаксичної трійки. Членом основи синтаксичної трійки номінуємо кожен з 
цих компонентів. 

Типологійними ознаками подвійного синтаксичного зв’язку є такі: 
1) вторинність у структурі речення; 2) замкнена траєкторія розгортання, 
зумовлена тим, що лінії синтаксичних залежностей/ взаємозалежностей між 
поєднаними компонентами утворюють трикутник; 3) комплексність, яка полягає 
в тому, що кожен з членів синтаксичної трійки вступає в синтаксичний зв’язок із 
двома іншими не поетапно, а водночас; 4) порушення принципу закритості, 
спричинене тим, що за одноразового застосування зв’язку сполучають не дві, а 
три синтаксичні одиниці; 5) однотиповий (коли вершина синтаксичної трійки 
концентрує навколо себе два синтаксичні зв’язки тієї самої граматичної природи 
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– два предикативні або два підрядні) або контамінований (коли вершина 
синтаксичної трійки одному компонентові підпорядкована, а з іншим перебуває 
у взаємозалежності) вияви; 6) передбачуваність семантичного наповнення й 
морфологійної форми певного компонента, приєднання якого до двох інших 
утворює синтаксичну трійку; 7) необов’язковість (наявність у певному реченні 
синтаксичної трійки є засобом його семантичного або структурно-семантичного 
ускладнення й не є передумовою його утворення); 8) безпосередній (лінія 
синтаксичного зв’язку між членами основи синтаксичної трійки встановлюється 
без участі її вершини) або опосередкований (лінію синтаксичного зв’язку між 
членами основи синтаксичної трійки опосередковує її вершина) характер 
розгортання. Подвійний зв’язок функціює на рівні простого й складного речень 
в комбінації трьох форм, з-поміж яких специфічною є лише тяжіння, решта – 
повторює форми предикативного та підрядного синтаксичних зв’язків. 

Взаємодія одиниць мовної системи досить часто спричиняє виникнення 
перехідних явищ на різних її рівнях. Занурення в граматичні механізми реалізації 
синтаксичних зв’язків та проведений аналіз фактичного матеріалу 
вможливлюють виокремити кілька причин функціювання синтаксичного 
зв’язку, перехідного між одиничним і подвійним, а саме: 1) явища 
граматикалізації у сфері дієслова; 2) процеси міжкатегорійної транспозиції та, як 
наслідок, функціювання неморфологізованих членів речення; 3) здатність 
порядку слів та інтонації бути засобами вираження синтаксичних зв’язків; 
4) асиметрія семантичної і формально-граматичної структур речення; 5) валентні 
особливості дієслів певних лексико-семантичних груп та 6) здатність сурядного 
зв’язку формувати закриті ряди.  

З’ясування типологійних ознак подвійного синтаксичного зв’язку та аналіз 
принципів укладання представлених у науковій літературі класифікацій 
одиничних синтаксичних зв’язків показали, що оптимальним підґрунтям 
систематизації подвійних синтаксичних зв’язків є кілька чинників: напрямки 
синтаксичних залежностей між компонентами синтаксичної трійки, 
безпосередній характер розгортання зв’язків між усіма компонентами 
синтаксичної трійки/ розгортання зв’язку між двома компонентами синтаксичної 
трійки за посередництва третього, рівень реалізації подвійного зв’язку – просте 
речення/ складне речення. Згідно з цим поділяємо подвійні синтаксичні зв’язки 
на однотипові та контаміновані. Однотипові – це предикативний тип, 
безпосередній або напівопосередкований, що функціює лише на рівні простого 
речення, та підрядний тип, безпосередній і опосередкований, що реалізується на 
рівні простого й складного речень. Контаміновані – підрядно-предикативний 
тип, який є лише опосередкованим і постає в простому й складному реченнях, та 
підрядно-взаємозумовлений, що також має опосередкований характер, але 
можливий у простому реченні.  

Подвійні синтаксичні зв’язки, утворюючи підсистему, є елементами 
загальної системи синтаксичних зв’язків, структурованої за напрямком 
синтаксичної залежності. У ній подвійним зв’язкам належать два основні ранги 
та два проміжні. Предикативний і підрядний вияви подвійного зв’язку 
розташовані поряд з предикативним і підрядним одиничними синтаксичним 
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зв’язками відповідно. Проміжний ранг посідають підрядно-предикативний та 
підрядно-взаємозумовлений типи подвійного синтаксичного зв’язку поряд з 
напівпредикативним одиничним синтаксичним зв’язком. Подвійний підрядний 
зв’язок також утворює проміжну зону з сурядним зв’язком. За участю у 
формуванні, поширенні й ускладненні синтаксичних одиниць усі типи 
подвійного синтаксичного зв’язку зараховані до реченнєвомодифікаційного 
класу. 

У третьому розділі “Граматична природа й сфери поширення 
подвійного предикативного зв’язку” висвітлено специфіку цього типу зв’язку, 
описано зони функціювання його ядерних та перехідних виявів, проаналізовано 
взаємодію з іншими синтаксичними зв’язками. 

Подвійний предикативний зв’язок реалізується в тричленних конструкціях, 
один з компонентів яких перебуває у двобічному зв’язку з двома іншими. 
Залежно від категорійного класу поєднаних компонентів та особливостей 
розгортання зв’язку можна виокремити подвійний власне-предикативний 
зв’язок та подвійний кореляційно-предикативний зв’язок. 

Основною сферою функціювання подвійного власне-предикативного 
зв’язку є синтаксичні трійки структурної моделі S1+Vf+Adj1,5, які в мовознавчій 
літературі потрактовують як речення чи з подвійним присудком, чи з 
предикативним означенням, чи з дуплексивом, чи з депіктивним предикатом. 
Дериваційною базою цих синтаксичних трійок є два елементарні речення з 
тотожною суб’єктною синтаксемою у формі номінатива, перше з яких 
сформоване предикатом конкретної дії, вираженим власне-дієсловом, а друге – 
предикатом стану, вираженим аналітичним дієсловом (слово-морфема зв’язка + 
ад’єктив чи його еквівалент), напр.: Соломійка сиділа на лаві за столом 
виструнчена <…> (В. Лис) ← Соломійка сиділа на лаві за столом + Соломійка 
була виструнчена. Подвійний власне-предикативний зв’язок у таких побудовах 
охоплює дві лінії предикативного зв’язку, що розгортаються між субстантивом 
та кожним із членів подвійного присудка, та лінію тяжіння – між дієсловом та 
прикметником чи його еквівалентом.  

Закономірності альтернації номінатива й інструменталя в синтаксичних 
трійках структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 залежать від лексичного наповнення 
ад’єктива. У конструкціях з якісним прикметником або дієприкметником 
кількісно переважає номінатив (80% вживань), окрім того, у більшості випадків 
заміна орудного на називний не призводить до будь-яких семантичних чи 
структурних утрат. Проте подекуди можливою є лише одна відмінкова форма, 
що зумовлено семантичними та граматичними чинниками, напр.: лише Н.в.: Він 
дивився здивований (Н. Кобринська); Я сиділа приголомшена (В. Винниченко); 
Вона бачила, що мати одяглася в нову кофтину і нову спідницю і ходила по хаті 
загадкова і шепотіла сама до себе (Г. Тютюнник) — лише О.в.: Рембрандт жив 
на широку ногу, а помер бідним і забутим (https://gazeta.ua); Кілька дітей упало 
непритомними. Причина вибору інструменталя також перебуває в прагматичній 
площині й полягає в намірі мовця актуалізувати стан чи зовнішню ознаку 
суб’єкта, притаманні йому або яскраво виявлені в ньому під час виконання дії. У 
синтаксичних трійках з ад’єктивом порядкової семантики, навпаки, переважає 
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інструменталь (72% вживань), що, очевидно, зумовлене тенденцією мови до 
погодження функції компонента з його граматичним оформленням. Ад’єктивам 
у таких конструкціях притаманний яскравий обставинний відтінок, напр.: 
<…> Доманицький підійшов першим (Т. Малярчук); Андрій одним з перших 
поліз по драбині на обгорілий дах <…> (А. Кримський); Вони прийшли останніми 
(С. Жадан), а відмінковою формою, спеціалізованою на втіленні адвербіальної 
семантики, є саме інструменталь. У синтаксичних трійках із займенниковим 
прикметником такий також превалює інструменталь (85% уживань). Його 
відмінковий вияв корелює з його позицією на комунікативному рівні членування 
речення: у позиції теми він постає у формі орудного відмінка, а в позиції реми – 
здебільшого у формі називного, пор.: Язичником він став не з якоїсь там примхи, 
а, можна сказати, таким з’явився на світ <…> (В. Шкляр) — <…> Валька 
ніколи інакшою й не була, що вона й уродилася така, якою стала отепер <…> 
(В. Шевчук). Спільним чинником, що зумовлює вибір інструменталя для 
ад’єктива будь-якого лексичного наповнення, варто визнати ускладнення 
присудка компонентами модальної семантики, напр.: Так, вона могла чинити 
опір своїм бажанням, вона могла вийти з цих хащ сильнішою, переборовши 
себе (М. Лаюк); <…> котрий наважувався ступити у відкритий причинно-
наслідковий простір, сказати б, нагим (Л. Дереш); Ми поспішаємо вийти 
першими на фінішну пряму, бо там нас чекає здивований і захоплений погляд 
жіночих очей (В. Дрозд); <…> такою <Ніна> й хотіла зустріти коханця <…> 
(Є. Пашковський). 

Подвійному предикативному зв’язкові, що функціює в синтаксичних 
трійках структурної моделі S1+Vf+Adj1,5, притаманно найбільше перехідних зон 
з одиничними зв’язками. Зокрема, його перехідність до одиничного 
предикативного зв’язку спричинена схильністю низки дієслів, що входять до 
складу зазначених синтаксичних трійок, до граматикалізації. У певних 
контекстах ці дієслова частково десемантизуються, набуваючи граматичного 
статусу напівповнозначного слова–напівморфеми, що зумовлює часткову втрату 
статусу учасника синтаксичного зв’язку. Тому таке дієслово, з одного боку, 
забезпечує предикативний зв’язок ад’єктива з підметом, функціюючи як 
граматичний засіб вираження одиничного предикативного зв’язку, а, з другого 
боку, залишається членом синтаксичної трійки, зберігаючи статус учасника 
подвійного синтаксичного зв’язку, напр.: Треба сказати, що панотець Олексій 
жив з односельцями душа в душу (В. Шкляр); Юрко і дійсно гарним ріс (Люко 
Дашвар). Для одних дієслів дистрибутивним чинником, що зумовлює 
напівграматикалізацію, є лексико-граматична природа прикметника чи його 
еквівалента, пор.: <…> роки, коли <він> простим ковалем працював у 
колгоспній кузні, рядовим комбайнером стояв за штурвалом комбайна, 
Чередниченко вважає золотою порою свого життя (О. Гончар) — Гарасименко 
стояв край столу урочистий і строгий (Б. Антоненко-Давидович), для інших – 
семантичні особливості адвербіальних поширювачів. До прикладу, наявність у 
реченні з деякими дієсловами руху локативних субстанційних синтаксем 
актуалізує в їхній семантичній структурі сему активної дії й засвідчує те, що вони 
є частиною подвійного присудка, напр.: Петренко ходив по кімнаті похмурий 
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(М. Дашкієв). За наявності детермінантних темпоральних поширювачів ці 
одиниці виконують роль, перехідну між зв’язкою складеного іменного присудка 
та дієслівним компонентом подвійного, адже вони набувають узагальненого 
значення, напр.: Він тижнями ходив замислений <…> (Б. Бойчук). У разі 
заповнення локативної позиції валентної рамки дієслова сидіти одиницею зі 
значенням конкретного предмета воно є членом подвійного присудка, напр.: 
Вони сиділи на лавці під дубами веселі і щасливі (Валерій Шевчук). Коли ж цю 
позицію посідає іменник просторової семантики, значення ‘перебувати в 
положенні, при якому тулуб розміщується вертикально, спираючись на що-
небудь сідницями’ зневиразнюється, і дієслово набуває узагальненої семантики 
існування, наближаючись до зв’язки, напр.: Місяць після того пацієнт просидів 
забинтований в готелі і нікуди не виходив <…> (Т. Малярчук). 

Якщо прикметник чи його еквівалент називає певний життєвий етап 
виконавця дії та оформлений орудним відмінком, відбувається акумулювання двох 
семантико-синтаксичних і формально-граматичних функцій, що призводить до 
синкретизму його позиційного статусу в структурі речення, і, відповідно, зумовлює 
перехідний характер синтаксичного зв’язку, напр.: Україномовність у Києві – це 
коли ти дитиною виходив за поріг своєї київської квартири до школи і відразу 
ж, відразу відчував крижаний залізобетонний опір середовища 
(http://novynarnia.com). Експлікуючи значення суб’єктивного часу виконання дії, 
або часу дії відносно життєвого циклу суб’єкта, такий інструменталь реалізує 
темпоральні семантико-синтаксичні відношення, які корелюють з його 
підрядним детермінантним синтаксичним зв’язком щодо предикативного центру 
речення. Водночас цей компонент координує із субстантивом-підметом 
граматичні категорії роду й числа, пор.: Ти дитиною виходив за поріг своєї 
київської квартири — Ви дітьми виходили за поріг своєї київської квартири; 
Він малим виходив за поріг своєї київської квартири — Вона малою виходила 
за поріг своєї київської квартири — Вони малими виходили за поріг своєї 
київської квартири, що свідчить про встановлення предикативного зв’язку між 
ними. Саме тому в побудовах зазначеного зразка відзначаємо функціювання 
синтаксичного зв’язку перехідного характеру – між подвійним власне-
предикативним та сумою одиничного предикативного (між субстантивом та 
дієсловом) і підрядного детермінантного (між прикметником чи іменником у 
формі орудного відмінка). Якщо до реалізації подвійного власне-предикативного 
зв’язку залучені дієслова обмеженого семантичного кола (руху, розташування в 
просторі, мовлення тощо), то до складу конструкцій із зазначеним типом 
перехідного зв’язку може входити дієслово будь-якого значення, напр.: За тими 
волами я посивів парубком, побила б їх морока (М. Коцюбинський); Малим я 
Сокільського лісу боявся, смерекового (В. Герасим’юк); Іноді він впісювався в 
ліжку ще зовсім малим <…> (М. Кідрук). 

Зоною перехідності синтаксичного зв’язку між подвійним та одиничним 
виявами є й конструкції структурної моделі S1+Vf+Adv з якісно-означальним 
прислівником, у семантиці якого превалює характеристика стану суб’єкта над 
указівкою на спосіб дії, напр.: Вона ображено вийшла (В. Кожелянко); 
Сходяться чоловіки, похмуро стоять жінки <…> (С. Жадан). На семантико-
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синтаксичному рівні такі прислівники реалізують предикативні семантико-
синтаксичні відношення щодо іменників на позначення суб’єкта дії, що свідчить 
і про їхній предикативний зв’язок з цими іменниками, який постає у формі 
співположення. Водночас їхня морфологійна форма спеціалізована на 
граматичному підпорядкуванні дієслову, і вони певним чином репрезентують ще 
й спосіб протікання дії, що свідчить про їхній підрядний зв’язок з дієсловом-
присудком. 

Сферою реалізації синтаксичного зв’язку перехідної природи – між 
подвійним власне-предикативним та сумою одиничного предикативного й 
підрядного прислівного у формі узгодження – є конструкції структурної моделі 
Vf+Adj1+S1. Принципову роль у цьому випадку відіграє порядок слів. В 
інтерпозиції щодо субстантива-підмета та вербатива-присудка ад’єктив у певних 
контекстах, з одного боку, має всі риси означення (характеризувальна семантика, 
повне узгодження з означуваним компонентом, препозиція щодо нього), а, з 
другого, відповідає вимогам до недієслівного компонента подвійного присудка 
(виражає стан чи ознаку суб’єкта в момент здійснення дії, тому його значення 
містить процесуальність, перебуває в постпозиції щодо дієслова, речення може 
бути трансформоване в складнопідрядне з темпоральною предикативною 
частиною), напр.: <…> на дивані рядком, як два китайських бовдури, сиділи 
недвижні Тарас Петрович і Тетянка (Люко Дашвар). 

Реалізацію синтаксичного зв’язку, який має певні риси подвійного 
предикативного та одиничного напівпредикативного, спричиняє відокремлення 
ад’єктива, що є компонентом синтаксичної трійки структурної моделі 
S1+Vf+Adj1. Відокремлений ад’єктив подвійного присудка та звичайне 
відокремлене означення різняться як у семантичному, так і синтаксичному 
аспектах. По-перше, відокремлене означення репрезентує порівняно сталу ознаку 
предмета, яка має потенцію набути модально-часової віднесеності, напр.: Повитий 
загадками, непрошеними й зайвими, скрипить протезом сторож Явдоким 
(М. Вінграновський). А відокремлений недієслівний компонент подвійного 
присудка так само, як і невідокремлений, виражає тимчасовий стан або зовнішню 
ознаку суб’єкта, що супроводжують його в момент чи під час дії, напр.: Всі 
розійшлися по своїх кутках, набурмосені і злі (Т. Малярчук). По-друге, речення 
з компонентами цих двох типів постали внаслідок різних дериваційних процесів. 
Шлях утворення конструкцій з відокремленим ад’єктивним компонентом 
подвійного присудка тотожний шляху утворення відповідних синтаксичних 
трійок без відокремлення, напр.: Марта ж летіла вже сходами вниз, боса і 
майже не вдягнена (С. Андрухович) ← Марта ж летіла вже сходами вниз + 
Марта була боса і майже не вдягнена. Цей вид відокремлення зумовлений радше 
не граматичними, а комунікативними чинниками. Натомість відокремлене 
означення (як показала К. Городенська) постає внаслідок дериваційного 
незавершеного процесу морфологійної ад’єктивації підрядної частини 
складнопідрядного речення, напр.: Співа трава, ніким ще не зім’ята 
(Є. Маланюк) ← Співа трава, яку ще ніхто не зім’яв. 

Периферійною сферою функціювання подвійного власне-предикативного 
зв’язку є синтаксичні трійки структурної моделі S1+Vf+Vf, напр.: Я простягую 
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касирші 500 грн і стою чекаю залишок (Д. Мороз); А лисичка забралася в хату, 
де жила ця баба, наїлася з діжок тіста, голову собі тістом вимазала, вибігла на 
дорогу, впала і лежить стогне (Нар. тв.). Їхньою вершиною є субстантив у 
позиції підмета, а членами основи – тотожні дієслівні форми в позиції подвійного 
присудка, одна з яких має семантику руху або розташування у просторі. 
Реалізація цього вияву подвійного зв’язку відбувається у формі подвійної 
координації (між субстантивом-підметом та кожним дієслівним компонентом 
присудка) та кореляції (між складниками присудка). У реченнях з імперативною 
формою дієслів предикативний синтаксичний зв’язок має перехідну між 
подвійним та одиничним природу, оскільки в семантичній структурі дієслова 
руху в наказовому способі домінантною стає сема ‘спонукання до дії’, що 
зумовлює наближення його функції до частки, а отже, й утрату статусу учасника 
синтаксичного зв’язку, напр.: Сину, йди принеси води, я пити хочу 
(http://samlib.ru); Олено, занесіть вкладіть анотацію в синю папку (Розмовне). 

Подвійний предикативно-кореляційний зв’язок функціює в синтаксичних 
трійках структурної моделі Pron S1

IIpers+S7+Vf, напр.: Ти вчиш мене, Стефо 
(С. Андрухович); Кондрате Петровичу, ти ж хоч онучки на мені зостав, щоб 
не босому по снігу йти! (В. Барка). Цей різновид подвійного зв’язку реалізований 
у комплексі трьох форм: подвійної координації – безпосередньої (між присудком 
та прономінативом) та опосередкованої (між присудком і вокативом) – і неповної 
кореляції (між прономінативом та вокативом).  

Як відомо, предикативний зв’язок у формі координації полягає в тому, що 
іменник, заповнюючи суб’єктну позицію валентної рамки присудка, постає у 
називному відмінкові, а присудок погоджує свої граматичні категорії особи й 
числа або роду й числа з відповідними категоріями підмета. У побудовах, де 
підмет репрезентований займенниковим іменником 2-ої особи, а присудок – 
дієсловом у формі минулого часу, умовного способу або аналітичним дієсловом 
(зв’язка + іменна частина мови), останній свою категорію роду погоджує не із 
займенниковим іменником, а зі співвідносним з ним вокативом, напр.: Тільки от 
даремно ти, отче, лопати не взяв (М. Бриних); – Хоч би ти, Софійко, помогла 
мамі справлятись <…> (Леся Українка); – Смішний ти, Андрійку, ну що ти 
знаєш про його волю до життя? (В. Дрозд). Тому в таких структурах присудок 
погоджує вияв своїх невласне-дієслівних граматичних категорій – роду й числа 
– одночасно з двома компонентами – прономінативом і вокативом. Окрім того, 
вияв категорії числа займенникового іменника продиктований значенням 
відповідної категорії іменника у формі вокатива, напр.: Що знайшов ти, Габре? 
І що втратив? (Я. Мельник) — І коли ви, розумний читачу і прекрасна читачко, 
не заснувши, прочитали до кінця цю книгу Пейзажу <…> (М. Йогансен). Отже, 
граматична категорія числа присудка зорієнтована на відповідну категорію не 
прономінатива, а вокатива, щоправда, формальне погодження числового 
значення все ж таки відбувається за посередництва цього прономінатива. 
Схожий процес погодження морфологійних категорій відбувається й у реченнях, 
де присудок виражений дієсловом у формі теперішнього чи майбутнього часу 
або наказового способу. Іменник у ролі звертання зумовлює вибір відповідної 
числової форми займенникового іменника, а присудок погоджує свою категорію 
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числа безпосередньо з категорією числа прономінатива й, за його посередництва, 
– з цією ж категорією вокатива, напр.: Чи ти хочеш, Бондарівно, мед-горілку 
пити? (С. Пушик); Ти, єпископе, на шляху до Києва заїдеш в Кведлінбург і 
матимеш розмову з Оттоном (С. Скляренко); Ну, ти ж тут, Іване, гляди не 
балуйся… (Б. Антоненко-Давидович). 

Лінія зв’язку безпосередньо між підметом і звертанням має деякі ознаки 
зв’язку прикладки з означуваним словом: компонентами сполуки є два іменники 
(власне-іменник і займенниковий іменник) на позначення тієї самої реалії, 
граматичні категорії особи (адже кличний відмінок є виразником значення 
другої особи) й числа яких збігаються (відхиленням від такого збігу є випадки 
пошанної множини). Водночас, на відміну від апозитивних конструкцій, тут не 
спостерігаємо відмінкового паралелізму: займенниковий іменник має форму 
називного відмінка, а власне-іменник − кличного. Проте для встановлення 
граматичного зв’язку між ними збіг цих форм не лише не потрібний, а й не 
можливий, оскільки кличний відмінок для власне-іменника в таких конструкціях 
є засобом дублювання категорії особи займенникового іменника. Зважаючи на 
це, форму зв’язку між прономінативом ти або ви та співвіднесеним з ним 
вокативом власне-іменника потрактовуємо як неповну кореляцію. Її специфіка 
полягає у взаємозумовленості: субстантив у формі вокатива зумовлює значення 
числа прономінатива, а прономінатив зумовлює дублювання власне-іменником 
другоособового значення, тобто його втілення у формі кличного відмінка. 

У четвертому розділі “Типологія подвійного підрядного зв’язку” 
встановлено механізми реалізації подвійного підрядного зв’язку, 
схарактеризовано сфери його поширення, з’ясовано перехідні вияви, а також 
окреслено його взаємодію з іншими синтаксичними зв’язками. 

Специфіка подвійного підрядного зв’язку полягає в підпорядкуванні одного 
з членів синтаксичної трійки двом іншим водночас, з-поміж яких один також 
підпорядкований іншому. Установлення зв’язку між членами основи 
синтаксичних трійок може відбуватися як безпосередньо, так і за участі вершини 
трійки, тому подвійному підрядному зв’язкові притаманні два вияви – 
безпосередній та опосередкований. Безпосередній характер розгортання 
властивий подвійному підрядному зв’язкові в таких конструкціях: 

• Синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S3+InfО, напр.: Аугустина 
заборонила виходити з хати навіть Єві <…> (І. Роздобудько); Володі 
допомогли сісти (О. Донченко); Бо що йому завадить симулювати напад на 
мене? (В. Бережний). Вершиною синтаксичної трійки є датив, який одночасно 
перебуває у валентних рамках і особового дієслова, й інфінітива, який також є 
членом валентного гнізда особового дієслова. Це зумовлює встановлення 
подвійного предикативного зв’язку в комбінації трьох форм керування. 

• У побудовах з прономінативно-інфінітивним комплексом 
(немає+PronS

2-6+Inf та немає+PronAdv+Inf), напр.: Тобі немає чим 
шантажувати мене (В. Діброва); Тепер мені нема куди йти (В. Домонтович). 
Такі синтаксичні трійки постають унаслідок трансформації складнопідрядних 
утворень з підрядною синкретичної семантики – атрибутивної з відтінком мети, 
напр.: Немає вождів, немає кому довіритися (Ю. Винничук) ← Немає людей, 
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яким можна довіритися. Структурну схему похідного речення формує предикат 
немає, а інфінітив, який у комплексі з модальним прислівником був предикатом 
підрядної частини, після трансформації потрапляє у валентно незумовлену 
позицію адвербіальної синтаксеми з цільовою семантикою, модальний 
компонент імплікується. У цьому дериваційному процесі інфінітив перетягує за 
собою залежну синтаксему, а оскільки вона співвідноситься з тим самим 
денотатом, що й об’єктна синтаксема при предикаті немає в головній частині, то 
відбувається їх злиття. Обом одиницям, що зливаються, властиве ослаблено-
особове або ослаблено-предметне значення, тому виявом новоутвореної 
синтаксеми постає прономінатив як представник класу слів з найвищим 
ступенем узагальненості. У похідній конструкції підрядний зв’язок у формі 
керування, який був між інфінітивом та займенниковим словом у вихідному 
реченні, змінює свій напрямок, тобто компоненти у відношеннях субординації 
міняються своїми ролями: прономінатив перетворюється на синтаксичну 
домінанту, а інфінітив – на підпорядковану одиницю. Морфологійна форма 
прономінатива в таких побудовах, хоч і позначена впливом інфінітива, не є 
засобом граматичної залежності, а виконує роль семантичного маркера та 
набуває якісно нової граматичної функції – вимагати поширювального 
компонента. Це дає підстави констатувати в розгляданих реченнях зміну 
напрямку синтаксичної залежності внаслідок дериваційних процесів. У такий 
спосіб відбувається накладання двох форм підрядного синтаксичного зв’язку: з 
одного боку, інфінітив підпорядковується всій реченнєвій структурі у формі 
вільного поєднання, а з другого – прономінативові у формі, що деякими 
ознаками нагадує керування. Водночас прономінатив у похідній конструкції 
посідає валентно зумовлену об’єктну позицію при предикатові немає, отже, між 
ними встановлюється підрядний зв’язок у формі керування. 

• У складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних реченнях зі 
сполучними словами який, котрий, хто і що у формах непрямих відмінків, напр.: 
Зорі розсипалися дрібно та рясно, наче коштовна сіль, яку недогледів недбалий 
господар (М. Соколян); Марії Василівні страшенно пощастило, бо трубку підняв 
внук, котрого жінка й потребувала (М. Лаюк); А наших людей, кого вони 
погнали до себе на каторгу, всіх познаходьте, привезіть додому 
(Ю. Яновський); Звістка, що привіз гонець, стривожила князя (С. Скляренко). 
Подвійність синтаксичного зв’язку в таких побудовах полягає в тому, що 
прономінативи залежать від двох синтаксичних домінант водночас (корелюють 
з опорним субстантивом головної частини та набувають відмінкового вияву для 
підпорядкування предикатові чи всій структурі підрядної частини), а також 
забезпечують їхнє поєднання між собою.  

Опосередкований характер розгортання притаманний подвійному 
підрядному зв’язкові в таких конструкціях: 

• У синтаксичних трійках з давальним адресатно-посесивним (структурна 
модель Vf+S3+(рraеp)S4), напр.: Лікар продовжував цілувати їй шию і, 
здається, повністю розтанув від ніжності (О. Жовна); І погляд цей супутниці 
моїй впивався в спину (О. Ірванець). Акузатив, будучи керованим з боку дієслова 
та підпорядковуючи собі датив, опосередковує і його входження у сферу 
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субординації дієслова. Підрядність акузатива до дієслова реалізована у формі 
керування, а підрядність датива й до акузатива, і до дієслова – у формах вільного 
поєднання, адже має невалентний характер. 

• У конструкціях з уточнювальними компонентами, у яких уточнювана й 
уточнювальна одиниці репрезентують атрибутивне чи адвербіальне значення, 
напр.: Чому найзаповітніші слова, найкращі, відкладаємо на потім? 
(Н. Стефурак); Потяг є тільки один і ввечері, десь о сьомій тридцять три, він 
повинен прибувати, як тут кажуть, знизу – тобто з рівнин <…> 
(Ю. Андрухович); Сьогодні, недільного ранку, вселенський вітер мовчав 
(Є. Кононенко). Уточнюваний компонент, підпорядковуючи собі 
уточнювальний, втягує його в орбіту субординації своєї синтаксичної домінанти. 
Форми реалізації подвійного опосередкованого підрядного зв’язку варіюються 
залежно від граматичної природи членів синтаксичної трійки. Синтаксичний 
зв’язок між уточнюваною й уточнювальною одиницями з предметною 
семантикою може бути реалізований і без участі третього компонента, попри те 
що регулярно постає саме в тричленних конструкціях. Зважаючи на це, характер 
опосередкованого синтаксичного зв’язку, що функціює в конструкціях з 
опорним дієсловом та залежними субстантивами предметного значення 
(подекуди посесивного), потрактовуємо як перехідний між подвійним виявом 
цього феномену та сумою двох одиничних, напр.: У Нідерландах узаконили 
евтаназію, тобто милосердне вбивство (Л. Костенко); Гальперн розповів мені 
про трагедію в родині його близького приятеля, місцевого купця пана Барона 
(С. Андрухович). 

• У побудовах з узагальнювальними одиницями в ролі другорядних 
членів, напр.: Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – 
можна викосити косою в траві (О. Довженко); Імбир смакує дуже дивно – 
гостро, пекуче і незрозуміло (Дз. Матіяш); Тиша уже панувала скрізь: на 
вершечку стрілецької гори, на горах і видолинках (В. Підмогильний). Вершиною 
таких синтаксичних трійок постає узагальнювальне слово, а членами основи – 
синтаксична домінанта узагальнювального слова та ряд однорідних членів. 
Особливістю подвійного опосередкованого зв’язку в цих сполуках є його 
облігаторна взаємодія із сурядним, який формує один з членів основи 
синтаксичної трійки – уточнювальну одиницю.  

• Складнопідрядні побудови, підрядна частина яких залежить від 
опорного компонента головної частини та за його посередництва 
підпорядковується предикатові головної частини або її предикативному ядру, 
напр.: Уже наступного місяця, коли Назарбаєв відвідав Київ, чутки про 
створення альтернативних центрів впливу на пострадянському просторі були 
розвіяні (А. Зленко); А лікував він мене правильно, як того вимагала наука 
(П. Бейлін). 

Граматична природа прислівно-кореляційного синтаксичного зв’язку, що 
реалізується між предикативними частинами складнопідрядних займенниково-
співвідносних речень, задовольняє ознаки подвійності. Синтаксичні трійки, у 
яких він безпосередньо функціює, структуровані корелятом головної частини, 
його синтаксичною домінантою – предикатом чи предикативним ядром головної 
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частини – та підрядною частиною, напр.: Раптом я зрозумів те, чого мені, 
може, зовсім не слід було розуміти... (С. Ушкалов); Тільки в серці 
народжувалась така сумна мелодія, ніби хтось награвав її на чорних струнах 
(О. Яворська); Я продовжував канючити доти, доки він не підводився та брав 
до рук м’яч (М. Кідрук). Підрядна предикативна частина в таких побудовах 
формально підпорядкована прономінативові-кореляту головної предикативної 
частини, водночас, компенсуючи його семантичну недостатність, вона набуває 
тотожної йому функції, завдяки чому за його посередництва, підпорядковується 
і його синтаксичній домінанті. 

У п’ятому розділі “Контаміновані вияви подвійного зв’язку” 
обґрунтовано граматичну специфіку контамінованих виявів подвійного зв’язку, 
описано зони їхньої перехідності до одиничного та відкритого сурядного зв’язків 
і висвітлено їхню взаємодію з іншими синтаксичними зв’язками. 

Одним із контамінованих типів подвійного синтаксичного зв’язку є 
підрядно-предикативний як такий, що охоплює одну лінію предикативного 
зв’язку й дві лінії підрядного. На рівні простого речення він функціює в 
синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S4+Adj4,5, вершиною яких є 
субстантив у формі знахідного відмінка. Він залежить від дієслова й водночас 
перебуває у двобічному, взаємозумовленому зв’язкові з ад’єктивом чи його 
еквівалентом, опосередковуючи і його підпорядкування цьому дієслову, напр.: 
Софію занесли в будуар ледве притомну і положили на канапці (Леся Українка); 
Першим мали стратити самого Головача (Ю. Винничук); Ніхто ніколи не бачив 
його роззутим (П. Яценко)  

Окрім дієслів переміщення, зовнішнього впливу на об’єкт, зберігання, 
позбавлення, сприймання, ставлення та ментальної діяльності, регулярну 
сполучуваність з субстантивом у формі знахідного відмінка та водночас з 
ад’єктивом або субстантивом у формі орудного засвідчують і дієслова зі 
значенням надання предмету чи суб’єктові певної властивості, на зразок, 
вважати, називати, визнати, створити, робити тощо, напр.: Нотаря називали 
французьким інженером (Т. Прохасько); Бог створив жінок такими 
привабливими <…> (Ю. Сорока). Проте поєднання компонентів у тричленну 
сполуку з таким дієсловом відбувається не внаслідок дериваційних перетворень 
двох елементарних речень, а завдяки структурно-семантичним особливостям 
цього дієслова, яке вимагає поширення саме субстантивом у формі знахідного 
відмінка, що виражає суб’єкт чи предмет, на який спрямована дія, і саме 
ад’єктивом чи субстантивом у формі орудного відмінка, що вказує на 
властивість, якої набуває суб’єкт чи предмет, зазнаючи дії. Тобто, акузатив та 
інструменталь у таких сполуках заповнюють позиції валентної рамки дієслова, а 
отже, обидва підпорядковуються йому підрядним зв’язком у формі керування. 
Показово, що ці дієслівні лексеми не допускають втілення ад’єктива чи його 
еквівалента у формі знахідного відмінка, як це можливо в конструкціях з 
дієсловами інших семантичних груп. 

У синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S4+Adj4,5 значно переважає 
вживання інструменталя над акузативом, що свідчить про витіснення першим 
останнього. Цю тенденцію можна пояснити прагненням ад’єктива компенсувати 
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морфологійними засобами позиційну послабленість своєї предикативної 
функції. Акузатив у таких конструкціях корелює з лексичним наповненням 
ад’єктива, зокрема: оформлює одиницю сам, напр.: <…> я дуже шкодую тепер, 
що залишив її тоді саму (Н. Сняданко), переважає у словах живий, мертвий, 
п’яний, сонний, напр.: Після дідових слів Галка вже й не вірила, що застане 
Чуйка живого (П. Загребельний); Ой лишечко, біда – коня вкрадено, чоловіка 
привезли п’яного, без пам’яті <…> (М. Коцюбинський); Але замовчати й цю 
неприємність їй здавалося неможливим, надто коли він застав її сонну 
(В. Підмогильний), а також уживається при предикативному слові немає, напр.: 
Діда Платона, товаришу капітан, уже нема живого, – сказав Дробот 
(О. Довженко). Подекуди вибір акузатива зумовлений комунікативною 
потребою актуалізувати зовнішню постійну ознаку суб’єкта, напр.: Хто тебе 
таку довгоносу любитиме? (С. Талан). 

Чинником, що зумовлює реалізацію синтаксичного зв’язку, перехідного між 
подвійним підрядно-предикативним та одиничним напівпредикативним, є 
відокремлення ад’єктива. Синкретизм такого зв’язку полягає в тому, що 
відокремлений ад’єктив дещо послаблює зв’язок з дієсловом, проте не втрачає 
його остаточно через неспроможність цілком досягнути статусу відокремленого 
означення. Нерідко такий ад’єктив навіть зберігає форму інструменталя, напр.: 
Якось, переглядаючи фотографії, побачила себе – колишньою – і поспитала в 
матері: “Хіба в мене була сестра?” (В. Бережний); Тварин тут тримали у 
величезній загорожі, збитими докупи (Я. Мельник). 

На рівні складного речення подвійний підрядно-предикативний зв’язок 
функціює у складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних реченнях зі 
сполучними словами який, котрий, хто, що, які в структурі підрядної частини 
виконують роль підмета або частини складеного присудка, напр.: Соломійка 
розказувала про пташок і квіти, про джмелів, котрі жодного разу її не 
вжалили <…> (В. Лис); Не всі люди, хто пропливає протоку, займаються 
плаванням професійно (https://www.unian.ua); Можна собі уявити Росію, що 
визнала б свої провини і покаялася? (Л. Костенко); Не так це легко зробити 
такій огрядній дівці, якою стала Костяна Голка (І. Сенченко). 

Сферу побутування подвійного підрядно-взаємозумовленого зв’язку 
становлять речення зі звертаннями, що за змістом співвіднесені із 
другоособовими займенниковими іменниками у формі непрямих відмінків, 
напр.: Чотирма літами од тебе старіша, княже (І. Білик); Я вас дуже прошу, 
панове видавці, не кидати, не дочитавши до кінця мого рукопису 
(В. Винниченко). Займенниковий іменник вимагає від власне-іменника 
дублювання категорії особи, що й утілює відмінкова форма останнього – 
вокатив, а власне-іменник зумовлює числовий вияв займенникового іменника. 
Хоча зв’язок між цими двома компонентами (займенниковим іменником другої 
особи й власне-іменником у формі вокатива) і є взаємозумовленим, його не 
можна кваліфікувати як предикативний, оскільки поєднані ним компоненти не 
формують граматичного ядра речення. Лінія зв’язку між займенниковим і 
власне-іменником може бути реалізована лише в складі синтаксичної трійки, 
сформованої певною синтаксичною домінантою, підпорядкованим їй 
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прономінативом 2-ої особи та співвіднесеним з ним вокативом. Займенниковий 
іменник, залежачи від певного опорного компонента, опосередковує таку ж 
залежність і власне-іменника, оформленого вокативом. 

Така нерегулярна властивість сурядного зв’язку як закритість, що полягає в 
об’єднанні ним за одного застосування лише двох компонентів, уможливлює 
його участь в утворенні трикомпонентних конструкцій, які доречно було б 
визначити як синтаксичні псевдотрійки. Характер синтаксичного зв’язку, що 
постає в таких псевдотрійках, потрактовуємо як перехідний між подвійним 
супідрядним та одиничним підрядним або між подвійним супідрядним та 
супідрядним відкритим. По-перше, тому, що сурядний зв’язок якісно не 
модифікує конструкції, а лише “роздвоює” чи “розмножує” одну з її позицій, і 
компоненти, які заповнюють цю роздвоєну чи розмножену позицію, не 
зумовлюють нових ліній синтаксичної залежності, а дублюють уже наявні. 
По-друге, ці конструкції є нестійкими, і бінарний сурядний ряд у багатьох 
випадках може бути замінений одним компонентом (тоді синтаксичний зв’язок 
переходить у підрядний одиничний), або, навпаки, доповнений іншими 
компонентами (у такому разі синтаксичний зв’язок переходить у відкритий 
супідрядний), пор.: Нарешті я зробив кволу спробу познайомити вчителя і 
Міранду (Г. Пагутяк) — Нарешті я зробив кволу спробу познайомити вчителя 
з Мірандою — Нарешті я зробив кволу спробу познайомити їх — Нарешті я 
зробив кволу спробу познайомити вчителя, Міранду, художника і Саву.  

На рівні простого речення такі псевдотрійки сформовані: 1) дієсловами зі 
значенням єднання, роз’єднання та зіставлення, напр.: Був тут і саміянин 
Мандрокл, який раніше з’єднав мостом Азію та Європу <…> (І. Білик); А він 
узяв і помирив Еріку й Гурдун (В. Нестайко); 2) комплексом дієслова з 
семантикою розташування у просторі або руху й аналітичного постфікса між, 
напр.: Князь Домінік сів між Замойською та Гризельдою (І. Нечуй-Левицький); 
<…> мій “Меркурій” невтомно бігав між Оквілем і Торонтом, конто в 
кредитівці поповнялось… (У. Самчук). На рівні складного речення перехідний 
від одиничного підрядного до подвійного супідрядний синтаксичний зв’язок 
постає в трикомпонентних конструкціях з однорідною одночленною 
супідрядністю, між супідрядними предикативними частинами яких реалізовані 
умовно-наслідкові, причиново-наслідкові, зіставно-протиставні, розділово-
альтернативні або градаційні семантико-синтаксичні відношення, напр.: Вона 
відчула, що трапилось лихо і що воно не обмине її (О. Довженко); Ще в 
дитинстві Тимко зрозумів, що батько хитрий і потайний і що миру між ними 
ніколи не буде (Г. Тютюнник); Так минають години, поки око не почне в пітьмі 
читати, а думка до заколоту не звикне (Б. Лепкий); Закінчивши навчання, він 
<фермер> знає не тільки коли треба сіяти, а й як застосовувати пестициди без 
шкоди для власного здоров’я (https://dt.ua). 

ВИСНОВКИ 
Відтоді як О. Шахматов запропонував інтерпретувати аналітичні присудки 

як подвійні, склалася традиція вузького тлумачення подвійного синтаксичного 
зв’язку, реалізацію якого констатують лише в конструкціях структурної моделі 
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S1+Vf+Adj1,5, по-різному потрактовуючи її синтаксичний статус. Спроби 
розширити поняття подвійного синтаксичного зв’язку дотепер були 
поодинокими. Одним зі здобутків української граматичної думки в цій галузі є 
винайдення спеціального терміна для позначення синтаксичного зв’язку між 
компонентами зазначеної тричленної конструкції – тяжіння. Різні погляди 
науковців на механізм цього поєднання спричинили різне змістове наповнення 
поняття тяжіння. Найбільш обґрунтованим вважаємо кваліфікувати його як 
складник подвійного синтаксичного зв’язку в конструкціях структурної моделі 
S1+Vf+Adj1,5, а саме ту його лінію, що проходить між дієсловом та ад’єктивом чи 
його еквівалентом. 

Подвійна граматична природа мовного явища є його об’єктивною, не 
залежною від контексту чи ситуації спілкування, властивістю, яка полягає в 
акумуляції істотних ознак двох інших мовних явищ. Важливо диференціювати 
поняття “подвійність” і “перехідність”. Подвійний зв’язок кваліфікуємо як 
комплексний синтаксичний зв’язок, що об’єднує три різні форми того самого 
типу зв’язку або різних типів зв’язків з повним набором їхніх диференційних 
ознак і реалізується в тричленних конструкціях – синтаксичних трійках, 
ґрунтуючись на одночасних граматичних відношеннях кожного з трьох 
компонентів із двома іншими. Перехідний, або синкретичний, вияв 
синтаксичного зв’язку полягає в акумулюванні лише деяких істотних ознак двох 
інших синтаксичних зв’язків. Зокрема, синтаксичний зв’язок, перехідний між 
одиничним і подвійним, охоплюючи певні істотні ознаки обох цих типів, виявляє 
здатність до домінування тих чи тих залежно від компонентного оточення 
синтаксичної трійки або синтагматичного оформлення речення, до складу якого 
вона входить.  

Подвійний синтаксичний зв’язок є не одиничним явищем, а становить у 
загальній системі синтаксичних зв’язків підсистему явищ, об’єднаних на ґрунті 
спільних граматичних ознак та специфіки реалізації. Подвійний синтаксичний 
зв’язок – це особливий тип синтаксичного зв’язку, що функціює лише на рівні 
семантично неелементарного речення в синтаксичних трійках і полягає в 
реалізації граматичних відношень кожного з трьох компонентів із двома іншими 
водночас. Ці граматичні відношення постають у таких варіантах: 1) в одночасній 
взаємозалежності одного компонента синтаксичної трійки з двома іншими; 2) в 
одночасній залежності одного компонента від двох інших; 3) в одночасній 
залежності одного компонента від другого й взаємозалежності з третім. 

Типологійними ознаками подвійного синтаксичного зв’язку є такі: 
1) вторинність у структурі речення; 2) замкнена траєкторія розгортання; 
3) комплексність; 4) порушення принципу закритості; 5) однотиповий або 
контамінований вияви; 6) передбачуваність; 7) необов’язковість; 
8) безпосередній або опосередкований характер розгортання; 9) функціювання 
на рівні простого речення й складного речень; 10) реалізація в комбінації трьох 
форм, з-поміж яких специфічною є лише тяжіння. 

Предикативний тип подвійного синтаксичного зв’язку охоплює два підтипи 
– власне-предикативний та предикативно-кореляційний, та є його однотиповим 
виявом. Безпосередню сферу реалізації власне-предикативного подвійного 
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зв’язку становлять синтаксичні трійки структурних моделей S1+Vf+Adj1,5 та 
S1+Vf+Vf, вершиною яких є субстантив у формі називного відмінка, а членами 
основи – особова форма дієслова та прикметник чи його еквівалент (структурна 
модель S1+Vf+Adj1,5) або два дієслова в тій самій особовій формі (структурна 
модель S1+Vf+Vf). Власне-предикативному типові подвійного зв’язку 
притаманний безпосередній характер розгортання, він постає лише на рівні 
простого речення в комплексі трьох форм: подвійної координації (між 
субстантивом-підметом та обома компонентами подвійного присудка) та 
тяжіння (між дієсловом та ад’єктивом у синтаксичних трійках структурної 
моделі S1+Vf+Adj1,5) або кореляції (між граматично тотожними дієсловами в 
синтаксичних трійках структурної моделі S1+Vf+Vf). Якщо недієслівний 
компонент подвійного присудка виражений прийменниково-відмінковою 
формою, подвійний зв’язок реалізується у формах координації (між 
субстантивом-підметом та дієслівним компонентом присудка), співположення 
(між субстантивом-підметом та недієслівним компонентом присудка) та тяжіння 
(між компонентами подвійного присудка).  

На сучасному етапі розвитку української мови поширеним є чергування 
номінатива й інструменталя у складі синтаксичних трійок структурної моделі 
S1+Vf+Adj1,5. Закономірності цього чергування залежать від лексико-
граматичної природи ад’єктивного компонента. У синтаксичних трійках з 
ад’єктивом, вираженим якісним прикметником або дієприкметником, номінатив 
переважає в чотири рази (80% і 20% відповідно), а причини вибору тієї чи тієї 
відмінкової форми перебувають у семантичній, граматичній та прагматичній 
площинах. Певні дієслова (мовлення, ментальної діяльності, розташування у 
просторі сидіти й стояти) сполучаються лише з називним відмінком ад’єктива, 
при інших (вмерти, померти) фіксуємо лише орудний. Вибір відмінкової форми 
ад’єктива при дієсловах руху залежить від семантичних особливостей їх обох. 
Граматичні чинники, що впливають на вибір відмінкової форми ад’єктива, 
стосуються ускладнювальних і трансформаційних процесів. Інструменталь 
превалює в реченнях, де сполука дієслова й ад’єктива ускладнена 
предикативними компонентами модальної семантики, та постає єдиноможливою 
формою в конструкціях, де елімінована позиція підмета й дієслово з ад’єктивом 
структурують головний член односкладного речення; а також у реченнях, де 
сполука дієслова й ад’єктива зазнає синтаксичної субстантивації або де вони 
трансформовані в дієприслівниковий зворот. Коли конструкція передбачає 
обидві відмінкові форми якісного прикметника чи дієприкметника, вибір 
орудного відмінка зумовлений наміром актуалізувати стан чи зовнішню ознаку 
суб’єкта.  

У синтаксичних трійках структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 з ад’єктивом 
порядкової семантики, навпаки, переважає інструменталь, постаючи в 72% 
випадків, що можна пояснити тенденцією мови до погодження функції 
компонента з його граматичним оформленням. Синтаксичні трійки зазначеної 
структурної моделі, що містять займенниковий прикметник такий, також 
засвідчують домінування орудного відмінка – 85%. У позиції теми він постає у 
формі інструменталя, а в позиції реми – переважно у формі номінатива. 



 24 

Подвійний предикативно-кореляційний зв’язок функціює в синтаксичних 
трійках структурної моделі Pron S1

IIpers+S7+Vf та має напівопосередкований 
характер. Він реалізується лише на рівні простого речення в комплексі трьох 
форм: подвійної координації – безпосередньої (між присудком та 
прономінативом) та опосередкованої (між присудком і вокативом) – і неповної 
кореляції (між прономінативом та вокативом). І прономінатив, і вокатив 
посідають валентно зумовлену дієсловом-присудком позицію, дієслово форму 
роду погоджує з вокативом безпосередньо, а форму особи й числа – за 
посередництва прономінатива. Зв’язок між вокативом і займенниковим 
іменником ґрунтується на дублюванні прономінативом граматичної категорії 
числа власне-іменника, а також набутті прономінативом родового значення 
власне-іменника, та на дублюванні власне-іменником граматичної категорії 
особи прономінатива. 

Підрядний тип подвійного синтаксичного зв’язку належить до 
однотипових, і йому притаманні два вияви – безпосередній та опосередкований. 
Їхня реалізація на рівні і простого, і складного речень відбувається в комплексі 
трьох форм підрядного синтаксичного зв’язку. Безпосередній вияв притаманний 
подвійному підрядному зв’язкові в синтаксичних трійках структурних моделей 
Vf+S3+InfО, немає+PronS

2-6+Inf та немає+PronAdv+Inf та в складнопідрядних 
присубстантивно-атрибутивних конструкціях зі сполучними словами який, 
котрий, хто і що. 

У конструкціях із об’єктним інфінітивом (структурна модель Vf+S3+InfО) 
датив одночасно перебуває у валентних рамках і особового дієслова, й 
інфінітива, який також валентно пов’язаний з особовим дієсловом. Подвійний 
підрядний зв’язок тут реалізований у комплексі трьох форм керування: особове 
дієслово керує дативом та інфінітивом, а інфінітив, зі свого боку, керує цим 
самим дативом. 

У реченнях із прономінативно-інфінітивним комплексом подвійний зв’язок 
реалізований через одночасну залежність інфінітива від комплексу “немає + 
прономінатив” й від цього прономінатива безпосередньо, а також через 
залежність прономінатива від предикативного слова немає. Підпорядкування 
інфінітива двом опорним одиницям, між якими проходить лінія підрядного 
зв’язку, відбувається в комплексі двох форм – вільного поєднання та аналогу 
керування, що й зумовлює специфічний набір його граматичних ознак, а саме: 
невалентний характер, провідна роль семантичного чинника та порядку слів, 
передбачуваність, облігаторність, визначений морфологійний вияв залежного 
компонента та сила зв’язку. 

У складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних реченнях сполучні 
слова який, котрий, з одного боку, корелюють з опорним субстантивом головної 
частини в категоріях роду й числа, а з другого – підпорядковують свій 
відмінковий вияв валентним вимогам предиката залежної частини або набувають 
відповідної форми для вільного поєднання з її предикативним ядром. Сполучні 
слова хто, що в таких конструкціях дублюють категорію істоти/ неістоти 
опорного субстантива головної предикативної частини, а їхня відмінкова форма 
зумовлена залежністю від предиката підрядної частини. Окрім цього, 
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займенникові слова який, котрий, хто, що забезпечують підпорядкування 
підрядної частини опорному субстантивові головної, тому їм у реалізації 
подвійного підрядного зв’язку властивий подвійний граматичний статус: бути й 
учасником зв’язку, і одним із засобів його оформлення. 

Подвійний підрядний зв’язок має опосередкований вияв у простих реченнях 
з давальним адресатно-посесивним, з уточнювальними означеннями чи 
обставинами, з узагальнювальними словами та в складних реченнях з 
опосередкованими підрядними предикативними частинами. Подвійний 
підрядний зв’язок у синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S3+(рraеp)S4 (з 
давальним адресатно-посесивним) розгортається трьома лініями: датив 
підпорядкований акузативові у формі вільного поєднання та за його 
посередництва – дієслову також у формі вільного поєднання, а лінія підрядного 
зв’язку між дієсловом та акузативом реалізована у формі керування.  

Опосередкований синтаксичний зв’язок належить до підрядного типу 
подвійного зв’язку. На рівні простого речення він постає між певною 
синтаксичною домінантою та уточнюваною й уточнювальною одиницями, 
реалізуючись у синтаксичних трійках кількох структурних моделей. 
Уточнюваний компонент, підпорядковуючи собі уточнювальний, втягує його в 
орбіту субординації своєї синтаксичної домінанти. Форми реалізації подвійного 
опосередкованого підрядного зв’язку варіюються залежно від граматичної 
специфіки членів синтаксичної трійки. У синтаксичних трійках структурної 
моделі S1-7+Adj1-7, (сonj)+Adj1-7 він реалізований у формі кореляції (між 
уточнюваним та уточнювальним компонентами), безпосереднього узгодження 
(між уточнюваним компонентом та синтаксичною домінантою) та 
опосередкованого узгодження (між уточнювальним компонентом та 
синтаксичною домінантою). У синтаксичних трійках структурної моделі 
S1-7+Adj1-7, +praepS2-6 – у формі вільного поєднання (між уточнюваним та 
уточнювальним компонентами), безпосереднього узгодження (між 
уточнюваним компонентом та синтаксичною домінантою) та опосередкованого 
вільного поєднання (між уточнювальним компонентом та синтаксичною 
домінантою). У синтаксичних трійках структурної моделі Vf+Adv, (сonj)+Adv – 
у формі вільного поєднання (між уточнюваним та уточнювальним 
компонентами), безпосереднього керування або вільного поєднання залежно від 
валентного/ невалентного характеру зв’язку (між уточнюваним компонентом та 
синтаксичною домінантою) та опосередкованого керування або вільного 
поєднання (між уточнювальним компонентом та синтаксичною домінантою). У 
синтаксичних трійках структурних моделей P+Adv, (сonj)+Adv; P+praepS2-

6, (сonj)+praepS2-6; P+Adv, (сonj)+praepS2-6; P+praepS2-6, (сonj)+Adv подвійний 
опосередкований зв’язок постає у трьох формах вільного поєднання.  

Опосередкований зв’язок функціює і в реченнях з однорідними членами та 
узагальнювальним словом, де узагальнювальне слово виконує функцію 
другорядного члена речення. Його особливістю в таких конструкціях є 
обов’язкова взаємодія із сурядним, адже синтаксичні трійки в таких випадках 
складаються з сурядного ряду, узагальнювального слова та синтаксичної 
домінанти щодо узагальнювального слова. Його розгортання відбувається 
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трьома лініями: підрядною у формі керування або вільного поєднання (між 
вершиною синтаксичної трійки – узагальнювальним компонентом – та її 
синтаксичною домінантою – присудком або предикативним ядром речення), 
підрядною з ознаками синкретизму у формі кореляції (між вершиною 
синтаксичної трійки – узагальнювальним компонентом, та уточнювальною 
одиницею – рядом однорідних членів) та опосередкованою підрядною у формі 
опосередкованого керування або вільного поєднання (між членами основи 
синтаксичної трійки – присудком чи предикативним ядром речення та сурядним 
рядом як уточнювальною одиницею). 

На рівні складного речення подвійний підрядний опосередкований зв’язок 
функціює в складнопідрядних конструкціях, підрядна частина яких залежить від 
опорного компонента головної частини, і за його посередництва підпорядкована 
предикатові головної частини або її предикативному ядру. Розгортання цього 
різновиду підрядного опосередкованого зв’язку відбувається трьома лініями, 
одна з яких завжди є підрядною прислівною (між підрядною частиною та 
опорним компонентом головної), друга – підрядною опосередкованою (між 
підрядною частиною та предикатом або предикативним ядром головної 
частини), а третя має варіативний характер: може бути або підрядною 
прислівною (між опорним компонентом головної частини та її предикатом), або 
підрядною детермінантною (між опорним компонентом головної частини та її 
предикативним ядром).  

До подвійних підрядних зв’язків належить і прислівно-кореляційний, що 
постає у складнопідрядних займенниково-співвідносних реченнях. Синтаксичні 
трійки, у яких він реалізований, складаються з корелята головної частини, його 
синтаксичної домінанти – предиката чи предикативного ядра головної частини – 
та підрядної частини. Підрядна частина в таких побудовах формально 
підпорядкована прономінативові-кореляту головної частини, компенсуючи його 
семантичну недостатність, вона набуває тотожної йому функції, завдяки чому за 
його посередництва підпорядковується і його синтаксичній домінанті. 

Підрядно-предикативний синтаксичний зв’язок є контамінованим типом 
подвійного синтаксичного зв’язку, оскільки охоплює одну лінію предикативного 
зв’язку й дві лінії підрядного. Вершина синтаксичної трійки Vf+S4+Adj4,5, у якій 
він функціює, – субстантив у формі знахідного відмінка – залежить від дієслова 
й водночас перебуває у двобічному зв’язкові з ад’єктивом чи його еквівалентом, 
завдяки чому втягує його в орбіту підпорядкування цьому дієслову. Підрядно-
предикативному зв’язкові притаманний опосередкований характер розгортання, 
позаяк лінія зв’язку між членами основи синтаксичної трійки – ад’єктивом чи 
його еквівалентом та дієсловом – встановлюється за посередництва вершини 
синтаксичної трійки – субстантива. Периферійними сферами функціювання 
цього зв’язку є синтаксичні трійки структурної моделі Vf+S3+Adj3,5 та 
Іnf+S3+Adj5.  

Доволі активною є тенденція до витіснення акузатива інструменталем у 
синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S4+Adj4,5, що можна пояснити 
прагненням ад’єктива компенсувати морфологійними засобами позиційну 
слабкість своєї предикативної функції.  



 27 

На рівні складного речення подвійний підрядно-предикативний зв’язок 
постає у складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних конструкціях зі 
сполучними словами який, котрий, хто, що, які в складі підрядної предикативної 
частини посідають лівобічну суб’єктну позицію у валентній рамці предиката або 
разом зі словом-морфемою зв’язкою становлять її предикат. Механізм реалізації 
подвійного підрядно-предикативного зв’язку в таких реченнях у загальних рисах 
повторює реалізацію подвійного підрядного зв’язку в складнопідрядних 
конструкціях цього ж різновиду. Різниця полягає лише в тому, що в структурі 
підрядної частини зазначені займенникові слова не підпорядковані жодному 
компонентові, а, виконуючи роль підмета або присудка, перебувають у 
двобічному, предикативному, зв’язкові з іншим членом предикативного ядра. 

Подвійний підрядно-взаємозумовлений зв’язок функціює в реченнях зі 
звертаннями, співвіднесеними за змістом із непрямими відмінками 
другоособових займенникових іменників, йому притаманний опосередкований 
характер розгортання. Взаємозумовленість цього різновиду подвійного зв’язку 
полягає в тому, що займенниковий другоособовий іменник вимагає від власне-
іменника дублювання категорії особи, що й утілює відмінкова форма останнього 
– вокатив, а власне-іменник зумовлює числовий вияв займенникового іменника.  

Класифікація подвійних синтаксичних зв’язків ґрунтована на комплексі 
критеріїв, домінантним з-поміж яких є напрямок синтаксичних залежностей між 
компонентами синтаксичної трійки, оскільки саме цей чинник зумовлює 
визначальні ознаки подвійного синтаксичного зв’язку. Допоміжними є критерії 
безпосередності/ опосередкованості розгортання зв’язку та ранг синтаксичної 
одиниці, у межах якої постає синтаксична трійка. До однотипових виявів 
подвійного зв’язку належать предикативний тип, що може мати безпосередній 
або напівопосередкований характер та функціює лише на рівні простого речення; 
та підрядний тип, якому притаманний як безпосередній, так і опосередкований 
характер та реалізація на рівні простого й складного речень. Контаміновані вияви 
подвійного зв’язку представлені підрядно-предикативним, якому властивий 
лише опосередкований характер і функціювання на двох рівнях – простого й 
складного речень; та підрядно-взаємозумовлений тип, що також має 
опосередкований характер, але реалізується лише на рівні простого речення. 

Подвійні зв’язки регулярно взаємодіють з іншими синтаксичними 
зв’язками, що спричинює різноманітні модифікації синтаксичних трійок, у яких 
вони функціюють. Розрізняємо два типи взаємодії: зовнішню (супроводжує 
поширення й ускладнення синтаксичних трійок загалом) та внутрішню 
(передбачає модифікації синтаксичних трійок, що полягають у поширенні чи 
ускладненні кожного з їхніх компонентів окремо). Зовнішня взаємодія 
подвійного предикативного зв’язку відбувається з підрядним детермінантним на 
рівні простого й складного речень, унаслідок чого постають прості речення з 
детермінантними обставинами та складнопідрядні конструкції розчленованої 
структури з підрядною компаративною частиною. Внутрішня взаємодія 
подвійного предикативного зв’язку на рівні простого речення можлива з 
підрядним прислівним, напівпредикативним, сурядним, а також 
опосередкованим зв’язками, що зумовлює поширення й ускладнення 
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компонентів синтаксичної трійки S1+Vf+Adj1,5. Ускладнення ад’єктива 
елементом такий у зазначених синтаксичних трійках або його вираження лише 
цією лексемою сприяє активній взаємодії подвійного предикативного зв’язку із 
підрядним прислівно-кореляційним, а також із зв’язками текстового рівня. 
Наслідком його взаємодії з підрядним прислівно-кореляційним зв’язком є 
складнопідрядні займенниково-співвідносні речення симетричної та 
несиметричної структур. 

Подвійний підрядний синтаксичний зв’язок не здатен самостійно 
структурувати предикативну одиницю, тому його взаємодія з іншими 
синтаксичними зв’язками відбувається лише на рівні простого речення й 
належить до внутрішнього типу. Виняток становить подвійний підрядний 
зв’язок, що функціює в синтаксичних трійках структурних моделей 
немає+PronS

2-6+Inf та немає+PronAdv+Inf, адже вони завжди є підґрунтям для 
формування односкладного речення. На рівні простого речення подвійний 
підрядний зв’язок у цих конструкціях взаємодіє з одиничним підрядним (у 
прислівному та детермінантному виявах) та сурядним зв’язками. На рівні 
складного речення відбувається його зовнішня взаємодія з підрядним 
прислівним та підрядним детермінантним, прислівно-кореляційним, сурядним 
та недиференційованим синтаксичними зв’язками. Наслідками цих взаємодій 
постають відповідні типи складнопідрядних речень, у яких зазначені 
синтаксичні трійки можуть структурувати як головну, так і підрядну 
предикативні частини, а також складносурядні й безсполучникові конструкції. 
Внутрішня взаємодія усіх виявів подвійного підрядного зв’язку відбувається з 
одиничним підрядним, напівпредикативним зв’язками, із сурядним та з 
подвійним опосередкованим. Деякі вияви подвійного підрядного зв’язку 
взаємодіють з одиничним предикативним, формуючи предикативний центр 
двоскладного речення. 

Внутрішня взаємодія подвійного підрядно-предикативного зв’язку, 
реалізованого в синтаксичних трійках структурної моделі Vf+S4+Adj4,5, охоплює 
одиничний предикативний, одиничний підрядний прислівний, сурядний зв’язки 
та подвійний опосередкований. Унаслідок цього на першому етапі зазначена 
синтаксична трійка разом з номінативом формує просте речення, яке на 
наступних етапах може бути поширене детермінантними компонентами, 
ускладнене різноманітними однорідними, відокремленими чи уточнювальними 
одиницями. Зовнішня взаємодія подвійного підрядно-предикативного зв’язку 
можлива лише за участі одиничного предикативного й відбувається з одиничним 
підрядним зв’язком, сурядним та подвійним прислівно-кореляційним. Це 
призводить до утворення складнопідрядних  та складносурядних речень.  

Подвійним синтаксичним зв’язкам властива зональність сфери 
побутування. Занепад функції подвійного синтаксичного зв’язку – сполучати три 
компоненти за одноразового застосування призводить до переходу в поле 
одиничного синтаксичного зв’язку, тому сфери поширення аналізованого 
феномену ранжовані на центр і зону синкретизму. Причинами виникнення 
синтаксичного зв’язку, що має перехідний характер між подвійним та 
одиничним виявами, є: 1) активні процеси граматикалізації у сфері дієслова; 
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2) транспозиційний діапазон орудного відмінка, що охоплює спрямування і в 
предикативну, і в адвербіальну сфери; а також можливість не лише 
синтаксичного, а й морфологійного ступеня переходу ад’єктивів до 
адвербіальної сфери; 3) здатність порядку слів та інтонації впливати на 
функційне навантаження компонентів реченнєвої структури, зокрема залежність 
атрибутивної чи предикативної функції ад’єктива від його позиції в реченні; 
4) асиметрія семантичної та формально-граматичної структур речення, 
спричинена наявністю вторинних знаків предикації; 5) валентні особливості 
дієслів певних лексико-семантичних груп; 6) здатність сурядного зв’язку 
формувати закриті ряди. 

Власне-предикативний подвійний зв’язок має перехідні зони з одиничними 
предикативним, підрядним та напівпредикативним синтаксичними зв’язками. 
Перехідна зона між подвійним та одиничним виявами предикативного зв’язку 
спричинена зрушеннями в семантичній структурі дієслівного компонента зі 
значенням стану, переходу зі стану в стан або руху й, як наслідок, послабленням 
або втратою їхньої спроможності структурувати подвійний присудок. 
Передумови цих зрушень можуть бути внутрішніми (закладеними в семантичній 
структурі дієслів) і зовнішніми (зумовленими дистрибутивними чинниками). У 
зоні синкретизму між складеним іменним і подвійним присудками перебувають 
насамперед ті, що містять дієслова, один із лексико-семантичних варіантів яких 
тотожний значенню зв’язки бути (ходити) або один чи кілька лексико-
семантичних варіантів яких функційно наближаються до цього значення в 
певних контекстах (ходити, сидіти, стояти, жити). Певним чином здатність/ 
нездатність дієслова до граматикалізації залежить від категорії родів дієслівної 
дії (жити – прожити, стояти – простояти, рости – вирости). 
Дистрибутивними чинниками, що стимулюють перехід подвійного присудка до 
складеного іменного, є лексичне наповнення підмета (практично для всіх дієслів 
зі значенням стану, переходу зі стану в стан та руху), лексико-граматична 
специфіка придієслівного компонента (для дієслів стояти, сидіти, працювати, 
служити) та семантика адвербіальних поширювачів (для дієслів ходити, сидіти, 
стояти, жити).  

У синтаксичних трійках структурної моделі S1+Vf+Vf перехідність 
предикативного зв’язку між одиничним і подвійним відбувається в разі 
вживання дієслів у формі імператива. Тоді в семантичній структурі дієслова руху 
домінує сема ‘спонукання до дії’, що зумовлює частковий перехід цього дієслова 
до сфери частки, а отже, й послаблення статусу учасника синтаксичного зв’язку. 

Тип синтаксичного зв’язку, що виявляє ознаки перехідності між подвійним 
предикативним зв’язком і сумою одиничного предикативного та одиничного 
підрядного зв’язків, реалізується в конструкціях двох формально-структурних 
моделей – S1+Vf+Adj(S)5 та S1+Vf+Adv – за умови відповідного лексичного 
наповнення їхніх компонентів. У побудовах структурної моделі S1+Vf+Adj(S)5 
перехідний характер синтаксичного зв’язку зумовлений функцією ад’єктива (або 
субстантива як його еквівалента), вираженого лексемою на позначення віку або 
періоду життя виконавця дії. Репрезентуючи значення суб’єктивного часу, він 
реалізує темпоральні семантико-синтаксичні відношення щодо предикативного 
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центру речення, що зумовлює його підрядний детермінантний зв’язок у формі 
вільного поєднання з цим предикативним центром. Водночас цей компонент 
указує на актуалізовану нестатичну ознаку суб’єкта під час виконання дії та 
координує свої граматичні категорії роду й числа з підметом і тяжіє до дієслова 
через спільність їхнього модально-часового плану, що свідчить про його 
залученість до подвійного предикативного зв’язку – з субстантивом-підметом і 
дієсловом. У конструкціях структурної моделі S1+Vf+Adv морфологійна форма 
адвербіатива, який є дериватом ад’єктива якісної семантики й містить вказівку 
на стан особи, пристосована для підпорядкування дієслову. Але його значення, 
що характеризує стан діяча, зумовлює реалізацію предикативних семантико-
синтаксичних відношень щодо іменника-підмета, а отже, і встановлення 
предикативного синтаксичного зв’язку між ними.  

Синтаксичний зв’язок перехідного характеру – між подвійним власне-
предикативним та сумою одиничного предикативного та підрядного прислівного 
у формі узгодження – постає в конструкціях структурної моделі Vf+Adj1+S1, 
принциповим для яких є порядок розташування компонентів. У певних 
контекстуальних умовах ад’єктив, перебуваючи в інтерпозиції щодо 
субстантива-підмета та дієслова, з одного боку, має всі риси означення щодо 
підмета (характеризувальна семантика, повне узгодження з означуваним 
компонентом, препозиція щодо нього), а з другого – відповідає вимогам до 
недієслівного компонента подвійного присудка (з-поміж інших містить сему 
‘процесуальність’, перебуває в постпозиції щодо дієслова, речення може бути 
трансформоване в складнопідрядне з темпоральною підрядною частиною). 

У разі відокремлення ад’єктивного компонента синтаксичних трійок 
структурної моделі S1+Vf+Adj1,5 вони є сферою реалізації синтаксичного зв’язку, 
перехідного між подвійним предикативним та одиничним напівпредикативним. 

Підрядний опосередкований зв’язок є перехідним між подвійним та 
одиничним у конструкціях двох структурних моделей – 
Vf+(praep)+S2-6, (сonj)+(praep)+S2-6 та S1-7+S2, (сonj)+S2. Його перехідність 
спричинена тим, що синтаксичний зв’язок між уточнюваним і уточнювальним 
субстантивами може бути реалізований і без участі третього компонента – 
безпосередньої синтаксичної домінанти уточнюваного. 

Подвійний підрядно-предикативний зв’язок утворює перехідну зону з 
одиничним напівпредикативним, яку репрезентують синтаксичні трійки 
структурної моделі Vf+S4+Adj4,5 з відокремленим ад’єктивом. 

Зона синтаксичного зв’язку, перехідного між одиничним підрядним, 
закритим супідрядним та відкритим супідрядним зв’язками, сформована так 
званими псевдотрійками, що складаються з дієслів зі значенням єднання, 
роз’єднання та зіставлення або комплексом дієслова з семантикою розташування 
у просторі чи руху й аналітичного постфікса між, валентна об’єктна чи 
локативна позиція яких може бути заповнена як сурядним бінарним рядом з 
єднальним сполучником, так і субстантивом зі значенням множинності, 
соціативності або ж сурядним рядом з трьох і більше компонентів. Перехідна 
природа цього зв’язку зумовлена нестійкістю тричленної конструкції, її 
схильністю до перетворення на двочленну або багаточленну. Також зоною 
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поширення цього типу зв’язку є речення, ускладнені закритим рядом однорідних 
членів. На рівні складного речення перехідний між одиничним підрядним і 
закритим супідрядним синтаксичний зв’язок постає в трикомпонентних 
конструкціях з однорідною одночленною супідрядністю, між супідрядними 
предикативними частинами яких реалізовані умовно-наслідкові, причиново-
наслідкові, зіставно-протиставні, розділово-альтернативні або градаційні 
семантико-синтаксичні відношення. 
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АНОТАЦІЯ 
Кобченко Н. В. Явища подвійності й перехідності в системі 

синтаксичних зв’язків сучасної української мови. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційна праця є першим комплексним дослідженням подвійних 
синтаксичних зв’язків та їхніх перехідних виявів. З’ясовано їхню граматичну 
специфіку, що полягає у функціюванні лише на рівні речення в межах тричленних 
конструкцій – синтаксичних трійок, та у віддзеркаленні на мовному рівні 
одночасних відношень кожної з трьох реалій позамовної дійсності з двома іншими. 
Обґрунтовано концептуальні засади вивчення явищ подвійності та перехідності на 
синтаксичному рівні мовної системи, запропоновано теоретичну схему аналізу й 
опису подвійних синтаксичних зв’язків та їхніх перехідних виявів. 
Схарактеризовано диференційні риси подвійних синтаксичних зв’язків, критерії 
відмежування їх від суми двох одиничних, визначено принципи їх класифікації та 
вписано їх як підсистему в загальну матрицю синтаксичних зв’язків. Показано 
їхню взаємодію з іншими синтаксичними зв’язками в організації й трансформації 
центральної мовної одиниці – речення. Проаналізовано механізми реалізації 
кожного типу подвійного синтаксичного зв’язку та описано сфери їхнього 
функціювання, а також висвітлено зони розпаду подвійного синтаксичного зв’язку 
та його переходу до одиничного. 

Ключові слова: подвійний синтаксичний зв’язок, предикативний зв’язок, 
підрядний зв’язок, опосередкований зв’язок, прислівно-кореляційний зв’язок, 
синтаксична трійка, тяжіння, подвійний присудок, зв’язка, звертання, номінатив, 
інструменталь, акузатив, ад’єктив, синкретизм. 

АННОТАЦИЯ 
Кобченко Н. В. Явления двойственности и переходности в системе 

синтаксических связей современного украинского языка. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Работа – первое комплексное исследование двойных синтаксических связей и 
их переходных проявлений. Определена их грамматическая специфика, 
заключающаяся в функционировании только на уровне предложения в рамках 
трёхчленных конструкций – синтаксических троек, и в отображении на языковом 
уровне одновременных отношений каждой из трёх реалий внеязыковой 
действительности с двумя остальными. Обоснованы концептуальные принципы 
изучения двойственности и переходности на синтаксическом уровне, предложена 
теоретическая схема анализа и описания двойственных синтаксических связей и их 
переходных проявлений. Охарактеризованы дифференциальные признаки 
двойных синтаксических связей, критерии отграничения их от суммы двух 
единичных, определены принципы их классификации, они вписаны как подсистема 
в общую матрицу синтаксических связей. Показано их взаимодействие с другими 
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синтаксическими связями в организации и трансформации центральной языковой 
единицы – предложения. Проанализированы механизмы реализации каждого типа 
двойной синтаксической связи и описаны сферы их функционирования, также 
освещены зоны распада двойной синтаксической связи и её перехода в единичную. 

Ключевые слова: двойная синтаксическая связь, предикативная связь, 
подчинительная связь, опосредствованная связь, присловно-корреляционная связь, 
синтаксическая тройка, тяготение, двойное сказуемое, связка, обращение, 
номинатив, инструменталь, аккузатив, адъектив, синкретизм. 

ABSTRACT 
Kobchenko N. V. Double and transient phenomena in syntactic connections 

system of the modern Ukrainian language. – A manuscript.  
Thesis for a Doctoral Degree in Philology, Speciality 10.02.01 – Ukrainian 

language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first profound study of double syntactic connections and their 
transient manifestations in the Ukrainian linguistics. The study is based on a new 
approach to qualification of syntactic connection, which is interpreted as a formal 
expression of semantic relations between linguistic signs of extralinguistic world 
concepts. Realization of syntactic connections is considered not between word forms, but 
between syntaxemes’ positions in the structural scheme of a sentence. The analysis of the 
formal grammatical sentence level is consistently conducted regarding its semantic and 
syntactic as well as communicative organization. The typological features of the double 
syntactic connections are clarified; the criteria of their distinction from the sum of two 
single syntactic connections and from the syntactic homonyms are set; the principles of 
their classification are determined. The grammatical nature, modes of realization, and 
domains of extension of every type of double syntactic connection are cleared up. The 
factors predetermining the case of adjective in constructions with double predication and 
in constructions with double subordinate predication are elucidated in Ukrainian 
linguistics for the first time. On the one hand, double syntactic connections are 
characterized as a separate system in the Ukrainian grammatical system; on the other 
hand, they are inserted in the general system of syntactic connections as its subsystem. 
The interaction of double syntactic connections with other types of syntactic connection 
in making, extending, and complicating various sentences is described. The 
modifications of syntactic triplets caused by these types of interaction are analyzed. The 
double syntactic connections are a complex phenomenon, and like any complex 
phenomenon, they have a predisposition to splitting. Accordingly, a great attention is paid 
to surveying and describing the function scopes of syntactic connection with features of 
both single and double connections. At the same time, the development stages of the 
general theory of syntactic connections are outlined and the origin and development of 
the double-syntactic connections studies are observed.  

The results of this study have practical implications: in creating theoretical grammar 
based on functional principles, preparing handbooks and syllabuses for higher education, 
compiling grammar recommendations for teaching Ukrainian as a foreign language, 
making algorithms for automatic recognition and interpretation of texts, and in 
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undergraduate and graduate scientific researching as well. 
The double syntactic connection is qualified as a system comprising specific 

syntactic connections that function on the level of semantically nonelementary sentence 
in three-members constructions only, syntactic triplets, and mean realization of 
grammatical relations of every component with the two rest at the same time. These 
grammatical relations have three varieties, namely: 1) simultaneous interdependence of 
one component of a syntactic triplet with the other two; 2) simultaneous subordination of 
one component of a syntactic triplet to the other two; 3) subordination of one component 
on the second one and its interdependence with the third one.  

The typological features of the double syntactic connection are characterized. One 
of the most important of them is its syntactic derivation in the sentence structure, causing 
by its appearance as the result of integration of two elementary base sentences into a 
derived construction involving syntactic triplet – immediate scope of realization of 
double syntactic connection. Its other features include 1) closed path of extention; 2) 
complexity; 3) violation of closed nature; 4) single-type or contamination; 5) 
predictability; 6) optional nature; 7) direct or indirect way of extension. The double 
syntactic connection is used in both simple sentence and complex sentence. It arises in a 
combination of three forms. The specific one among these forms is nexus; the rest ones 
are the same as forms of predicate and subordinate single syntactic connections.  

The double connections are classified on single-type and contaminated according to 
the directions of syntactic dependences between the components of a syntactic triplet. 
Single-type consists of double predication and double subordination types. The double 
predication may have direct or semi-indirect nature and is used in a simple sentence only. 
The double subordination may have direct or indirect nature and is found both in a simple 
sentence and in a complex sentence. Contaminated types of double connection are 
represented by the subordination-predication and subordinate-interdependent syntactic 
connection. The double subordination-predication has indirect nature only, and is used in 
both simple sentence and complex sentences. The double subordinate-interdependent 
syntactic connection has indirect nature as well, it is possible in a simple sentence only.  

Syncretic single-double syntactic connection are explained, namely: 1) active 
grammaticalization of verb-related processes; 2) transpositional potential of the 
instrumental case comprising proliferation into predicate and into adverb as well; and the 
possibility of both syntactic and morphological conversion into an adverb; 3) the impact 
of word order and intonation on the syntactic function of sentence parts, especially 
determination of the attribute and predicate function of adjective by its position in a 
sentence structure; 4) asymmetry of semantic and formal-grammatical sentence 
structures determined by the secondary predication sign; 5) valency peculiarities of verbs 
of some semantic groups; 6) parataxis capability to make closed series.  

The thesis intends to fill one of the gaps of general theory of syntactic connections 
and completes traditional classifications. The theoretical model of analysis of double 
syntactic connections may be implemented to studying this category on the basis of the 
other languages of inflexional type.  

Keywords: double syntactic connection, predication, subordination, indirect 
connection, heard-word-coordination, syntactic triplet, nexus, double predicate, copula, 
allocution, nominative, instrumental, accusative, adjective, syncretism. 
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