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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Одним із магістральних напрямів розвитку сучасної лінгвістичної науки є 

дослідження комунікативно-прагматичної скерованості одиниць мови, мовлення 

і комунікації. У цьому контексті вагомим є комплексний аналіз складнопідрядного 

речення (далі СПР) з підрядним з’ясування на лексико-граматичному, семантичному 

та комунікативно-прагматичному рівнях актуалізації. 

Дослідження СПР з підрядним з’ясування вже було об’єктом 

уваги мовознавців (О. Вербицький, Ф. Буслаєв, О. Пєшковський, І. Вихованець, 

Н. Гуйванюк, В. Бєлошапкова, Ф. Бацевич, А. Загнітко, О. Поцепцов та ін.), однак низка 

питань семантики та прагматики цього типу речень ще залишається не зʼясованою. 

Актуальність теми дисертації визначається загальною спрямованістю 

сучасного мовознавства на дослідження лінгвопрагматичних характеристик одиниць 

та категорій спілкування. Оскільки в центрі уваги цієї праці є питання семантичних 

та прагматичних особливостей СПР з підрядним зʼясування, то зараховуємо її до 

мікропрагматичних студій, які зосереджуються на дослідженні комунікативної 

організації лексичних і граматичних одиниць та на аналізі суб’єктивного чинника 

в структурі цих одиниць. Натепер у вітчизняній лінгвістиці немає наукових праць у 

галузі мікропрагматики, в яких розглядалися б семантичні та прагматичні виміри 

складних речень у мові, мовленні та комунікації. Потребує опрацювання і метамова 

таких досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри прикладної лінгвістики 

Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного 

університету „Львівська політехніка” „Закономірності, складники, чинники та 

форми мовної комунікації” (номер державної реєстрації 0110U006855). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту комп’ютерних наук 

та інформаційних технологій Національного університету „Львівська політехніка” 

(протокол № 8-2011/2012 від 29 березня 2012 року) та уточнено 17 червня 2014 року 

(протокол № 10-2013/2014). 

Метою праці є виявлення семантичної та комунікативно-прагматичної 

структур СПР з підрядним з’ясування в англійській мові. 

Досягнення мети зумовило вирішення низки завдань: 

– узагальнити, систематизувати та порівняти теоретичний досвід аналізу 

синтаксичних, семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей 

з’ясувального підрядного речення (далі ЗПР) в українських та зарубіжних 

граматичних школах; 

 розробити комплексну методику аналізу структурної організації СПР 

з підрядним з’ясування у всіх модусах вияву мови: мові, 

мовленні, комунікації; 

 виявити семантичні особливості з’ясувального висловлення з опоровим 

предикатом на позначення розумової діяльності в сучасній англійській мові та 

показати вплив його семної структури на формування семантики цього 

типу висловлення; 
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 розглянути поняття комунікативної інтенції як компонента комунікативно-

прагматичної структури з’ясувального висловлення у мовленнєвих актах 

(далі МА); 

 дати лінгвопрагматичну характеристику МА, виражених на мовному рівні 

СПР з підрядним зʼясування, в сучасній англійській мові та визначити 

їхні комунікативно-прагматичні типи. 

Об’єктом дослідження є СПР з підрядним з’ясування в сучасній 

англійській мові. 

Предметом вивчення є структурні, семантичні та прагматичні особливості 

англійських СПР з підрядним з’ясування. 

Матеріалом дослідження слугували тексти останньої версії Британського 

національного корпусу (2007 рік випуску, на ліцензійних дисках). Загальний обсяг 

вибірки становить 39 091 речення з опоровими предикатами розумової діяльності. 

Методологічним підґрунтям дослідження є комплексний підхід до розгляду 

об’єкта дослідження на лексико-граматичному, семантичному та комунікативно-

прагматичному рівнях. Він забезпечує повноту аналізу і зумовлює вибір 

методів дослідження. Синтаксичні, семантичні та комунікативно-прагматичні 

особливості англійського СПР з підрядним з’ясування проаналізовано 

із застосуванням валентно-колігаційного, трансформаційного (розгорнутого), 

компонентного, валентно-колокаційного та інтент-аналізу. Дослідження валентності 

предиката головної частини СПР з підрядним з’ясування засвідчило, що саме 

предикат є ключовою синтаксемою СПР, утворюючи позицію для з’ясувальної 

актантної рамки. Трансформаційний (розгорнутий) аналіз прислужився для 

доведення того, що предикат головної частини об’єкта дослідження є первинним, 

а з’ясувальна актантна рамка – похідною. Компонентний аналіз сприяв визначенню 

семної структури предиката з’ясувального висловлення. Для доведення семантичної 

сумісності значень семантично опорового предиката та компонентів семантично 

залежної з’ясувальної сигніфікативної рамки застосовано валентно-

колокаційний аналіз. Метод інтент-аналізу спрямовано на виявлення інтенцій мовця, 

які втілюються в МА та виражаються на мовному рівні через ілокутивний опоровий 

предикат головної частини СПР з підрядним з’ясування. З метою встановлення 

частотності вживання аналізованих одиниць застосовано кількісні підрахунки. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження зумовлена тим, 

що вперше застосовано комплексний трирівневий підхід до аналізу СПР 

з підрядним з’ясування, встановлено його структурні, семантичні та комунікативно-

прагматичні риси та їхню взаємодію, запропоновано прагматичну класифікацію 

цього типу речень у сучасній англійській мові. Новим словом у мовознавстві є 

встановлення впливу комунікативної інтенції адресанта на формування 

з’ясувального висловлення у МА, виражених СПР з підрядним зʼясування. 

Теоретичне значення дисертації полягає в доповненні теоретичної та 

емпіричної бази досліджень з мікропрагматики. Теоретичний інтерес 

для лінгвопрагматики становлять: а) запропонований комплексний трирівневий 

підхід до аналізу англійського СПР; б) аналіз зʼясувальних висловлень 

з урахуванням комунікативної інтенції; в) встановлення звʼязку ілокутивного 
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предиката з типом МА, вираженого складним реченням; г) виокремлення опорових 

прагмем у комунікативній структурі складного речення. 

Практична цінність праці визначається можливістю використання 

її основних положень та ілюстративного матеріалу в навчальному процесі, під час 

опрацювання лекційних та практичних курсів із лексикології (розділ „Семантична 

структура слова”), теоретичної граматики (розділи „Дієслово”, „Структура речення”, 

„Семантика речення”, „Прагматика речення”), комунікативної лінгвістики (розділ 

„Мовленнєвий акт і його місце в системі категорій комунікації”) та лінгвістичної 

прагматики (розділ „Аспекти мікропрагматики та її категорій”). 

На захист винесено такі основні положення: 

1. У формуванні семантичної структури англійського СПР з підрядним 

зʼясування бере участь лексичне наповнення опорового предиката головної частини 

речення; семна структура опорового предиката надає інформацію про семантичну 

скерованість ЗПР. 

2. Ілокутивний опоровий предикат СПР є мовним вираженням прагмеми в МА. 

Залежно від його розташування в реченні він буде з’ясовуваним (головна частина) або 

з’ясувальним (підрядна частина) і актуалізуватиме з’ясовувану або з’ясувальну прагмеми. 

3. Смисл прагмеми є сукупністю мікросмислів опорового предиката, 

які актуалізують інтенції мовців у комунікативних ситуаціях. 

4. Поєднання мікросмислів прагмеми визначає комунікативно-прагматичну 

спрямованість ЗПР в англійській мові. У структурі комунікативно-інтенційного смислу 

опорової прагмеми потенційно закладено вияв комунікативної інтенції адресанта. 

5. Комунікативно-прагматична структура англійських СПР з підрядним 

з’ясування в МА поєднує з’ясовувану опорову прагмему головної частини речення 

та однієї чи кількох з’ясувальних прагмем його підрядної частини. 

6. У комунікативній ситуації адресант реалізує інформувальну, зобов’язувальну, 

змушувальну, декларувальну або емоційно-оцінювальну інтенцію, обираючи відповідну 

опорову прагмему для головної частини СПР з підрядним зʼясування. Інтенція адресанта, 

як важливий компонент його комунікативно-прагматичної структури, здійснює вплив 

на формування смислів цих речень і мотивує такі типи МА: репрезентативи, комісиви, 

директиви, декларативи та експресиви. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

практичні результати висвітлено в доповідях на таких конференціях: I Міжнародна 

конференція „Нова лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти” 

(Одеса, 2012); VII Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна 

комунікація: мова-культура-особистість” (Острог, 2013); I Міжнародна наукова 

конференція „Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2013); VII Міжнародна 

наукова конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2014); 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів 

„Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2015); 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та 

викладання” (Кіровоград, 2015); Scientific and Professional Conference Present and 

Future of Philology in the Era of Globalization – 2015 (Budapest, 2015). 
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Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 9 публікаціях, 

із них 5 – у фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів наукових 

досліджень та конференцій, 2 – у зарубіжних наукових виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(312 позицій, з яких 109 іноземними мовами) та 7 додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 189 сторінок (у тому числі 14 рисунків та 8 таблиць). 

Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено його актуальність, 

об’єкт і предмет, схарактеризовано фактичний матеріал і застосовані методи 

аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення праці, 

сформульовано положення, винесені на захист, наведено дані про апробацію та 

опублікування результатів дослідження. 

Перший розділ „Теоретичні засади аналізу семантико-синтаксичних та 

комунікативно-прагматичних характеристик речень з підрядним з’ясування” 
присвячено висвітленню теоретичних засад дослідження, на яких ґрунтується 

розгляд СПР з підрядним з’ясування у всіх модусах вияву мови. Розглянуто три 

принципи, за якими ЗПР виділяють в окремий граматичний тип. Показано динаміку 

розвитку поглядів на цей тип речень у вітчизняній та зарубіжних граматичних 

школах. Описано трирівневий підхід до аналізу об’єкта дослідження (лексико-

граматичний, семантичний і комунікативно-прагматичний). Охарактеризовано різні 

типи моделей комунікації. Уточнено визначення комунікативної інтенції, 

досліджено її вплив на формування СПР з підрядним з’ясування у МА і 

запропоновано її типологію. 

У вітчизняній та зарубіжних граматичних традиціях питання кваліфікації ЗПР 

у складі СПР розглядалося неоднозначно. У межах українських та російських 

граматичних шкіл ЗПР виділяли в окремий класифікаційний тип речень. 

Дослідники керувались логічним (Є. Тимченко, В. Виноградов, С. Форд та ін.), 

формальним (Л. Булаховський, П. Фортунатов, Н. Чомський та ін.) та комбінованим 

(М. Кобилянська, В. Богородицький, Х. Діссель та ін.) принципами, які уточнювались 

різними підходами. Підходи, які ґрунтувалися на логічному законі тотожності, 

зумовили розгляд підрядних речень у межах різних класів, але не виділяли серед 

них ЗПР. Проте вагомим внеском граматистів було виявлення здатності підрядних 

речень розгортати головну частину СПР. Дослідження підрядного речення з 

урахуванням його формальної організації здійснювалося українськими і 

російськими граматистами на підставі вивчення засобів зв’язку між частинами 

складного речення. Американські граматисти аналізували структурні схеми ЗПР, 

але не виділяли його в окремий граматичний тип. У диференціації СПР за 

комбінованими критеріями ЗПР виділяли в окремий класифікаційний тип речень 

в українських та російських граматичних школах. В англійській граматичній 

традиції такий різновид речень не виокремлювали, а розглядали в межах різних 

типів підрядних речень. 
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Комплексний підхід до аналізу з’ясувального речення як багатоаспектної 

синтаксичної одиниці забезпечує повноту його розгляду у всіх модусах 

вияву мови (Рис. 1). 

Лексико-граматичний (перший) рівень аналізу дає змогу визначити ЗПР 

як синтаксичну (статичну, конструктивну) одиницю, пов’язану здебільшого  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівні розгляду з’ясувального речення як об’єкта дослідження 

в сучасному мовознавстві 
 

з’ясувальним підрядним сполучним засобом з головною частиною СПР. 

Семантичний (другий) рівень забезпечує розгляд з’ясувального висловлення як 

мовленнєвої одиниці, у побудові якої бере участь лексичне наповнення 

з’ясовуваного опорового предиката його головної частини. На комунікативно-

прагматичному (третьому) рівні з’ясувальне висловлення втілюється в МА, 

який аналізуємо як комунікативно-прагматичну одиницю мовленнєвої діяльності, 

що спрямована на реалізацію інтенції у комунікативній ситуації. 

Аналіз моделей комунікації Г. Лассвелла, К. Шеннона, У. Вівера, Р. Якобсона, 

О. Кібрика, О. Почепцова, Г. Грайса, С. Ервін-Тріпп, І. Сусова, В. Карасіка, 

О. Селіванової та ін. дають змогу визначити місце комунікативної інтенції 

в актуалізації СПР з підрядним з’ясування в процесі спілкування. Інтенція й 

ілокутивний опоровий предикат головної частини речення визначають 

його ілокутивну силу, яка є визначальною для функціонування СПР 

з підрядним з’ясування. Лінгвістичний опис комунікативної ситуації взаємодії 

мовців потребує врахування параметрів комунікативного акту й ситуації в цілому: 

інтеракції, антропоцентричності, цілісності, дискретності, інформативності, 

континуальності, контекстуальності й інтенційності. 

На основі аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (Дж. Остіна, 

П. Стросона, Г. Грайса, Дж. Серля, М. Братмана, І. Сусова, Г. Колшанського, 

О. Москальської, О. Почепцова, Л. Кисельової, Н. Формановської, С. Шабат-Савки та ін.) 

комунікативну інтенцію тлумачимо у „широкому” значенні – комунікативно-

прагматична категорія, яка відображає суб’єктивний чинник у міжособистісному 

спілкуванні. У „вузькому” значенні (на рівні мікропрагматики) пропонуємо 
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визначити це поняття як суб’єктивну настанову змісту окремого висловлення, що 

скерована на управління мовленнєвими діями шляхом добору засобів мовного коду. 

У комунікативній ситуації адресант реалізує інтенцію, обираючи відповідний 

ілокутивний опоровий предикат для головної частини з’ясувального СПР. Він є 

одним із основних компонентів для визначення прагматики цілого речення. 

Мікросмисли, які виформовуються на основі ядрових ілокутивних сем ілокутивного 

опорового предиката, утворюють комунікативно-інтенційний смисл адресанта. 

Мікросмисловий склад (прагмемна структура) ілокутивного опорового предиката 

надає інформацію про комунікативно-прагматичне спрямування з’ясувального СПР. 

У структурі комунікативно-інтенційного смислу аналізованого  ілокутивного 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Співвідношення ілокутивного опорового предиката 

з типом мовленнєвого акту 
 

опорового предиката втілюється інформувальна, зобов’язувальна, змушувальна, 

емоційно-оцінювальна або декларувальна інтенція адресанта. Тип інтенції мовця та 

мовленнєва ситуація визначають комунікативно-прагматичний тип МА ― 

репрезентатив, комісив, директив, декларатив або експресив (Рис.2.). 

У другому розділі „Методика дослідження синтаксичної, семантичної та 

прагматичної структур речень з підрядним з’ясування в сучасному 

мовознавстві” запропоновано комплексну методику, яка дає можливість 

проаналізувати синтаксичну, семантичну структуру та функціонування СПР 

з підрядним з’ясування у МА в англійській мові. 

Дисертаційну працю виконано в антропоцентричній парадигмі сучасних 

лінгвістичних досліджень, яка передбачає пошук тих системних властивостей, 

які характеризують мовленнєву поведінку носія мови. Дослідження семантичного та 

комунікативно-прагматичних аспектів СПР з підрядним з’ясування в цій парадигмі 

доповнює опис функціонування мови як найважливішого засобу комунікативної 

взаємодії мовців, оскільки зосереджує увагу на кореляції одиниць „мовної системи 

координат” з відповідними ситуаціями комунікації. 

ЗАГАЛЬНИЙ СМИСЛ 
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У дисертаційній праці розроблено й застосовано методику всебічного аналізу 

СПР з підрядним з’ясування. На різних рівнях аналізу обʼєкта використано різні 

методи, які в сукупності забезпечують вичерпність його опису та достовірність 

отриманих результатів (Рис.3). Поетапний алгоритм дослідження синтаксичних, 

семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей англійського СПР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Методи аналізу на всіх рівнях розгляду центрального компонента 

СПР з підрядним з’ясування 
 

з підрядним з’ясування залучає конкретні методи, які доповнюють один одного на 

лексико-граматичному, семантичному і комунікативно-прагматичному рівнях 

аналізу: валентно-колігаційний, трансформаційний (розгортальний), компонентний, 

валентно-колокаційний та інтент-аналіз. 

Застосування валентно-колігаційного і трансформаційного (розгортального) 

методів для аналізу лексико-граматичної структури об’єкта дослідження дало змогу 

визначити найпродуктивніший його структурний тип, виділити ядрову мовну 

одиницю, яка утворює позицію для похідної з’ясувальної актантної рамки. 

За допомогою компонентного і валентно-колокаційного методів описано семну 

структуру ядрової предикативної одиниці СПР з підрядним з’ясування, яка позначає 

розумову діяльність. Виділено її семантичні ознаки, виявлено здатність 

цієї предикативної одиниці сполучатися з компонентами з’ясувальної 

сигніфікативної рамки і встановлено її вплив на формування цілого речення. 

Для дослідження СПР з підрядним з’ясування застосовано також інтент-аналіз. 

Останній дав змогу визначити комунікативно-прагматичні підтипи об’єкта 

дослідження з опорою на ілокутивну ядрову предикативну одиницю, виявити тип 

інтенції адресанта та виділити комунікативно-прагматичні типи МА. 

Для виявлення СПР з підрядним з’ясування застосовуємо лінгвістичний 

прикладний корпус (BNC), який автоматизує процес вибірки речень за заданою 

ядровою предикативною одиницею та з’ясувальним сполучним засобом. 

Наукову достовірність результатів забезпечують підрахунки, які дають змогу 

описати СПР з підрядним з’ясування у кількісному вимірі. 
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Третій розділ „Семантичні особливості складнопідрядних речень 

з підрядним з’ясування в англійській мові” присвячено вивченню семантики 

корпусу СПР з підрядним з’ясування. У процесі дослідження проведено аналіз 

семної структури з’ясовуваної ядрової предикативної одиниці головної частини 

цього типу речень, визначено основний компонент у семантичній структурі 

останнього, встановлено вплив значення сигніфіката ядрової предикативної одиниці 

на семантику цілих СПР з підрядним з’ясування і виділено їхні семантичні типи. 

У дисертаційній праці досліджено семну структуру 75 ядрових 

предикативних одиниць аналізованих СПР, які позначають розумову діяльність: 

accept, acknowledge, admit, advise, agree, allege, announce, appreciate, argue, ask, assert, 

assume, believe, claim, comment, complain, concede, conclude, confess, confirm, consider, 

declare, demand, deny, dictate, direct, dispute, doubt, emphasise (-ize), expect, explain, 

forget, gather, guarantee, guess, hint, imagine, imply, insist, know, learn, mention, object, 

observe, order, pledge, proclaim, promise, propose, realise (-ize), reason, recall, reckon, 

recognise (-ize), recommend, reflect, remark, remember, repeat, reply, request, say, see, 

speculate, state, stress, suggest, suppose, suspect, swear, teach, tell, think, understand, warn. 

Проаналізовано формування семантичної структури СПР з підрядним 

з’ясування, в яких беруть участь з’ясовувані опорові предикативні одиниці. 

Подані нижче приклади ілюструють хід аналізу семної структури предикативних 

одиниць та найхарактерніші шляхи формування цієї структури. 

Приклад 1. Для дослідження семної структури know аналізуємо 

першу дефініцію: to have information in your mind as a result of experience or because 

you have learned or been told it. На основі аналізу виділяємо семи HAVING, 

INFORMATION, MIND, RESULT, EXPERIENCE, LEARNINING і TALK. Вони описують 

смисл знати, який реалізується через аналізований сигніфікат в семантичній 

структурі СПР з підрядним з’ясування: 

e.g., I know that thousands of others have gained their freedom thanks to you. 

У другій дефініції to realize, understand or be aware of something наявні семи 

REALIZATION, UNDERSTANDING і AWARENESS. Їхнє поєднання у смисловому наповненні 

опорового сигніфіката сприяє формуванню семантики усвідомлення, розуміння, 

поінформованості, обізнаності в межах СПР з підрядним з’ясування: 

e.g., I know that I owe you both an explanation and an apology. 

Семи FEELING і CERTAINTY, виділені у компонентній структурі аналізованого 

сигніфіката на основі аналізу дефініції to feel certain about something, 

надають реченню адресанта твердого переконання в чомусь: 

e.g., We know that the roots of our faith can hold us firmly in all insecurities of 

the modern world. 

Приклад 2. Значення promise у СПР з підрядним з’ясування у 

лексикографічних джерелах фіксується як to tell somebody that you will definitely do 

or not do something, or that something will definitely happen. Шляхом компонентного 

аналізу виділяємо конкретні семантичні складові TELLING, FUTURE, DEFINITENESS, 

DOING і HAPPENING. На їхній основі визначаємо смисли обіцяння, запевнення в 

семантиці СПР з підрядним з’ясування: 

е.g., He promised that the government would fight to keep Finland. 
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Приклад 3. Семи з’ясовуваної опорової предикативної одиниці see в межах 

його різних значень утворюють неподільну єдність. Аналізуючи дефініцію цієї 

одиниці to become aware of somebody/something by using your eyes виділяємо семи 

BECOMING, AWARENESS та EYE, які сприяють реалізації смислу бачити у СПР 

з підрядним з’ясування: 

е.g., The visitor will see that much work has indeed been done at the south eastern 

side of Levers Water. 

У семантичній структурі see особливу вагу має сема UNDERSTANDING, яка 

вносить у семантику СПР з підрядним з’ясування смисли розуміння; усвідомлення: 

е.g., He saw that God personally exists and relates to us, with us, and in us. 

Зчеплення в значенні опорової одиниці see основної семи FINDING OUT і однієї 

з сем LOOKING, ASKING або WAITING вводить смисли дізнавання, з’ясовування 

в семантику СПР з підрядним з’ясування: 

е.g., We saw that children have more difficulty with deductive explanations than 

with empirical or intentional explanations. 

Семи MAKING SURE і DOING, вбудовані в структуру значення опорової 

предикативної одиниці see, наповнюють СПР з підрядним з’ясування директивною 

семантикою переконування; пересвідчування: 

е.g., See that they are well looked after, Davis. 

Приклад 4. Дослідження семантики teach показує, що в межах СПР з 

підрядним з’ясування реалізується його смисл to make somebody feel or think 

in a different way. На основі аналізу словникової дефініції визначаємо, що семну 

структуру аналізованої одиниці утворюють такі семантичні складові: MAKING, 

FEELING, THINKING та DIFFERENCE. Вони втілюються в смислах з’ясовуваного 

опорового дієслова teach і сприяють введенню семантики навчання, повчання в СПР 

з підрядним з’ясування: 

е.g., Christianity also teaches that man is a special creation, related but distinct 

from the animals, made in God's image and likeness. 

Приклад 5. Значення to formally write or say something, especially in a careful 

and clear way аналізованого сигніфіката state дає змогу виділити його усталені 

складники FORMALITY, WRITING, SAYING, CAREFULNESS, CLEARNESS і WAY. 

Вони мотивують утворення СПР з підрядним з’ясування зі смислом (формальне 

усне або письмове) заявляння (повідомлення): 

е.g., Jesus has just stated that he had to go through great suffering; to be rejected 

by the Jewish leaders; and to be put to death and to rise again. 

Приклад 6. У початковий момент формування смислу схвалювання адресант 

може обрати опоровий предикат confirm. У його значенні to state or show that 

something is definitely true or correct, especially by providing evidence 

виявляємо ставлення мовця до висловлюваного і намагаємося встановити, що він 

має на меті передати за його допомогою слухачеві. У результаті аналізу виділяємо 

семи STATING, SHOWING, DEFINITENESS, TRUTH, CORRECTNESS, ESPECIALLY, PROVIDING і 

EVIDENCE, які доповнюють СПР з підрядним з’ясування смислом схвалювання: 

е.g., Richard Dunwoody has confirmed that he will ride Won't Be Gone Long 

in the Martell Grand National next Saturday. 
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Всі проаналізовані дієслова на позначення розумової діяльності поділяються 

на три групи. Перша група „Thinking and remembering” налічує 44 семантичні 

компоненти у семній структурі 18 предикативних одиниць, а саме: think, reason, 

consider, reflect, speculate, assume, suppose, guess, reckon, imagine, conclude, gather, 

believe, accept, expect, remember, recall, forget. У результаті аналізу 15 664 СПР з 

підрядним з’ясування (отриманих із BNC) встановлено кількісні параметри цих 

одиниць: найчастіше у корпусі трапляються речення з опоровими предикативними 

одиницями think (4033  25,75 %), believe (3929  25,08 %) і remember 

(1744  11,13 %). 

Друга група „Кnowing and learning” налічує 39 семантичних складових 

у компонентній організації 8 предикативних одиниць, а саме: know, recognise (-ize), 

understand, realise (-ize), appreciate, see, learn, teach. Аналіз 6 173 речень 

з’ясувального типу BNC засвідчив, що найвищу продуктивність при формуванні 

речень цього типу в сучасній англійській мові мають опорові предикативні одиниці 

know (2687  43,53 %), see (1256  20,35 %), realise (-ize) (722  11,69 %) і 

recognise (-ize) (626  10,14 %). 

До третьої групи „Communicating, mainly by speaking and talking” належать 

49 предикативних одиниць головної частини речень з’ясувального типу: say, tell, 

remark, comment, observe, state, declare, assert, proclaim, claim, allege, announce, 

repeat, insist, demand, stress, emphasise (-ize), explain, argue, suggest, propose, hint, 

imply, mention, ask, reply, dispute, doubt, suspect, request, complain, object, 

acknowledge, admit, confess, concede, promise, pledge, swear, guarantee, order, direct, 

dictate, recommend, advise, warn, agree, confirm, deny. У семній організації 

предикативних одиниць цих речень виділено 124 семантичні складники. Ці речення 

вживаються 17 251 раз у межах BNC. Найпродуктивнішими в третій групі є опорові 

предикативні одиниці say (4568  26,48 %), suggest (2536  14,7 %), 

argue (1969  11,41 %) та agree (1143  6,62 %). 

У четвертому розділі „Лінгвопрагматика англійських з’ясувальних 

складнопідрядних речень” наведено результати аналізу комунікативно-

прагматичної структури СПР з підрядним з’ясування, описано мікросмисловий 

склад його ілокутивної ядрової предикативної одиниці в структурі конкретного 

комунікативно-інтенційного смислу останньої, виокремлено тип інтенції адресанта, 

яка вербалізується в конкретному МА. Логіку та результати аналізу обʼєкта в цьому 

розділі та їхнє співвідношення з логікою та результатами семантичного аналізу, 

проілюстровано у поданих нижче прикладах, в яких увиразнено мікропрагматичні 

характеристики тих одиниць, які було відібрано для ілюстрації положень третього 

розділу (с. 8 – 9 автореферату). 

Приклад 1. У формуванні комунікативно-прагматичної структури СПР 

з підрядним з’ясування бере участь опорова ілокутивна предикативна 

одиниця know. В її межах поєднуються мікросмисли її ядерних ілокутивних сем 

HAVING, INFORMATION і MIND, які формують комунікативно-інтенційний 

смисл знання. Він комплементується мікросмислом однієї з периферійних 

ілокутивних сем EXPERIENCE, LEARNING або TALK, який надає інформацію про спосіб 

набування знань адресантом. Мікросмисловий склад опорової ілокутивної 



11 

 

предикативної одиниці know надає інформацію, що СПР з підрядним з’ясування 

комунікативно-прагматично спрямовано на інформування адресата. У структурі 

комунікативно-інтенційного смислу знання аналізованої опорової ілокутивної 

предикативної одиниці відкладається вияв інформувальної інтенції адресанта. Отже, 

зараховуємо СПР з підрядним з’ясування з комунікативно-інтенційним смислом 

знання до комунікативно-прагматичного типу МА – репрезентатив: 

е.g., We know that all of us will eventually die from disease, natural disaster, 

accidents or whatever. (experience) 

Друге смислове навантаження to realize, understand or be aware of something 

базової ілокутивної предикативної одиниці know охоплює мінімальні смислові 

компоненти REALIZATION, UNDERSTANDING і AWARENESS. Вони забезпечують чітке 

усвідомлення належності аналізованої прагмеми до комунікативно-прагматичного 

типу репрезентатив. До нього належать речення з комунікативно-інтенційними 

смислами усвідомлення, розуміння, поінформованості, обізнаності: 

е.g., I know that in some way I've offended you. 

Мікросмисли FEELING і CERTAINTY виділяємо, аналізуючи смислове 

наповнення to feel certain about something пояснювальної ілокутивної предикативної 

одиниці know. У з’ясувальних СПР-експресивах, у головній частині яких вона 

наявна, адресант виражає цілковите переконання в своїй правоті та 

істинності сказанного: 

е.g., I know that you will all play your part with calmness and courage. 

Приклад 2. Особливістю СПР з підрядним з’ясування є експліцитність 

узагальнювальної ілокутивної предикативної одиниці promise у її комунікативно-

прагматичній структурі. Це увиразнюється в смисловому навантаженні останньої 

to tell somebody that you will definitely do or not do something, or that something will 

definitely happen. Поєднання мікросмислів ядрових та периферійних ілокутивних сем 

TELLING, FUTURE, DEFINITENESS, DOING, NAUGHT та HAPPENING аналізованої опорової 

ілокутивної предикативної одиниці надає інформацію, що: 1) адресант доносить до 

відома адресата своє зобов’язання виконати/не виконати щось; 2) адресант запевняє 

адресата, що подія відбудеться. Мікросмисловий склад узагальнювальної 

ілокутивної предикативної одиниці promise формує комунікативно-інтенційні 

смисли обіцяння, запевнення. У разі втілення у СПР з підрядним з’ясування воно не 

є спонтанним актом, а результатом тиску з боку адресата. В аналізі комунікативно-

інтенційної мікросмислової структури смислу обіцяння чітко простежується вияв 

зобов’язувальної інтенції адресата, тобто його бажання зобовʼязати адресанта 

виконати дію або дотримуватися певної лінії поведінки. Цей вияв дає підстави 

зарахувати такі речення до комунікативно-прагматичного типу МА – комісив: 

е.g., I promise that I will be there on time. 

Приклад 3. Якщо у головній частині комунікативно-прагматичної структури 

СПР з підрядним з’ясування є опорова ілокутивна предикативна одиниця наказового 

способу see, то в межах аналізованого типу речень активізація ядрового смислового 

сполучення MAKING SURE передає комунікативно-інтенційні смисли переконуватися, 

пересвідчуватися. Комплементація мікросмислу DOING „вкладає” у СПР 

з підрядним з’ясування пораду адресанта, яка є повідомленням, підказуванням чи 
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повчанням адресатові, як краще вчинити в певній ситуації. У мікросмисловому 

наповненні аналізованої предикативної одиниці відкладається вияв змушувальної 

інтенції адресанта. На підставі цього зараховуємо СПР з підрядним з’ясування, яке 

є носієм комунікативно-інтенційних смислів переконування, пересвідчування, 

до комунікативно-прагматичного типу МА – директив: 

е.g., Sее that your child has everything for ski school: lift pass, ski school tickets, 

boots, skis, poles and money for a hot drink. 

Приклад 4. Прагматична директива може виражатися прагматичною 

опоровою ілокутивною предикативною одиницею teach у стверджувальній формі. 

Її семантика to make somebody feel or think in a different way дає підставу виділити 

ядровий MAKING та периферійні мікросмисли FEELING, THINKING і DIFFERENCE, 

які стають релевантними в межах мікроконтексту. Актуалізація опорового 

мікросмислового поєднання в головній частині СПР з підрядним з’ясування залучає 

адресата до зміни світу та спонукає його до реакції на смисл речення. СПР з 

підрядним з’ясування наповнюється через аналізовану опорову ілокутивну 

предикативну одиницю інтенцією змушування. Її вияв у комунікативно-

прагматичній структурі цієї одиниці дозволяє виділити МА – директив: 

е.g., The Bible also teaches that God provides all men with certain common 

benefits — conscience, the recognition of right and wrong, and certain institutions (family, 

state, church) which encourage good and discourage evil. 

Таким чином, директивна прагматика речення зумовлена опоровою 

директивою в головній частині, а підрядна є лише її складовим елементом. 

Опорова директива виражається двома способами: 1) прагматичною опоровою 

ілокутивною предикативною одиницею у наказовому способі (е.g., See… .); 

2) прагматичною опоровою ілокутивною предикативною одиницею у 

стверджувальній формі (е.g., I recommend … .). 

Приклад 5. Групу СПР з підрядним з’ясування увиразнюють речення 

з’ясувального типу з стрижневою ілокутивною предикативною одиницею state. 

Відповідно до її смислового наповнення to formally write or say something, especially 

in a careful and clear way очевидним є посилене навантаження та інтенсивність 

мікросмислової активізації аналізованої ілокутивної предикативної одиниці. 

Аналіз мікросмислового складу опорової ілокутивної одиниці state засвідчує 

її своєрідність. Комунікативно-інтенційний смисл (формальне усне або письмове) 

заявляння (повідомлення) утворюється поєднанням мікросмислів FORMALITY, 

WRITING, SAYING, CAREFULNESS, CLEARNESS і WAY. Аналіз дає змогу виявити в 

структурі цього типу ілокутивної предикативної одиниці декларувальну 

інтенцію адресанта. Мікросмисл FORMALITY надає МА декларативної скерованості: 

е.g., In last year's report, we stated that we were working hard to win some 

significant maintenance contracts with power generation companies. 

Приклад 6. У межах мікроконтексту СПР з підрядним з’ясування 

комунікативно-прагматична узагальнювальна ілокутивна предикативна одиниця 

confirm бере участь у формуванні комунікативно-інтенційного смислу схвалювання. 

Застосувавши інтент-аналіз до її смислового навантаження to state or show that 

something is definitely true or correct, especially by providing evidence розкладаємо 
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досліджуваний комунікативно-інтенційний смисл на ядрові STATING, SHOWING, 

DEFINITENESS, TRUTH і CORRECTNESS та периферійні ESPECIALLY, PROVIDING і 

EVIDENCE. Зчеплення аналізованих мікросмислів узагальнювальної ілокутивної 

предикативної одиниці confirm в комунікативно-прагматичній структурі СПР 

з підрядним з’ясування сприяє вираженню адресантом свого позитивного ставлення 

до дії та поведінки адресата. У комунікативно-інтенційному смислі схвалення, 

актуалізованого через узагальнювальну ілокутивну предикативну одиницю в СПР 

з підрядним з’ясування, відкладається вияв емоційно-оційнювальної 

інтенції адресанта. На підставі цього вияву зараховуємо СПР з підрядним 

з’ясування з комунікативно-інтенційним смислом схвалення до комунікативно-

прагматичного акту – експресив: 

е.g., I can confirm that it was an excellent Commonwealth conference. 

У результаті аналізу корпусу англійських СПР з підрядним з’ясування 

виявлено такі комунікативно-прагматичні типи МА: репрезентативи (41,59 %), 

експресиви (32,48 %), директиви (21,52 %), декларативи (4,06 %) або 

комісиви (0,35%). Переважання репрезентативів ймовірно пояснюється 

спрямованістю цього типу МА на опис, пояснення чи уточнення мовцем стану справ. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Здійснено комплексний аналіз англійського СПР з підрядним з’ясування з 

урахуванням трьох рівнів його організації: лексико-граматичного, семантичного та 

комунікативно-прагматичного. Перший рівень аналізу (лексико-граматичний) дав 

змогу визначити ЗПР як синтаксичну одиницю, пов’язану з’ясувальним підрядним 

сполучним засобом з головною частиною СПР. Другий рівень (семантичний) 

забезпечив розгляд СПР з підрядним з’ясування як мовленнєвої одиниці, у побудові 

якої бере участь лексичне наповнення з’ясовуваної опорової предикативної одиниці 

його головної частини та ЗПР. На третьому рівні (комунікативно-прагматичному) 

СПР з підрядним з’ясування втілюється в МА, який розглянуто як комунікативно-

прагматичну одиницю мовленнєвої діяльності, що спрямована на реалізацію інтенції 

у комунікативній ситуації. 

Комунікативну інтенцію мовця розглянуто у „широкому” значенні як 

комунікативно-прагматичну категорію, яка відображає суб’єктивний чинник 

у міжособистісному спілкуванні, а у „вузькому” – як суб’єктивну настанову змісту 

речення, що скерована на ініціювання комунікативного процесу та управління 

мовленнєвими діями шляхом добору засобів мовного коду, ходів, стратегій і тактик 

спілкування в комунікативній ситуації. У ній адресант реалізує інформувальну, 

зобов’язувальну, змушувальну, декларувальну або емоційно-оцінювальну інтенцію, 

обираючи відповідну опорову ілокутивну предикативну одиницю для головної 

частини СПР з підрядним з’ясування. Інтенція адресанта як важливий компонент 

комунікативно-прагматичної структури об’єкта дослідження здійснює вагомий 

вплив на формування значень СПР з підрядним з’ясування і мотивує такі типи МА: 

репрезентативи, комісиви, директиви, декларативи та експресиви. 

Аналізуючи СПР з підрядним з’ясування, враховуємо лексико-граматичний, 

семантичний та комунікативно-прагматичний рівні його фукціонування. Кожен з 
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них досліджено детально й проілюстровано низкою прикладів і виявлено 

взаємозумовленість компонентів СПР з підрядним з’ясування. 

Аналіз об’єкта дослідження в англійській мові на лексико-граматичному рівні 

засвідчив, що для аналізованих речень продуктивною є постпозиція підрядних 

речень (структурнамсхема: (ПО1 ПСЗ  ПО2)). Прислівний підрядний зв’язок при 

з’ясовуваній опоровій предикативній одиниці головної частини об’єкта дослідження 

є передбачуваним та обов’язковим. Специфіку підпорядкування однієї з частин СПР 

з підрядним з’ясування окреслюють сполучники підрядності та сполучні слова. 

Дослідження синтаксичної структури об’єкта дослідження показало, що виділення 

опорової предикативної одиниці з правобічною об’єктною валентністю як основного 

елемента їхньої побудови є достатнім для проведення дослідження на наступному рівні. 

Аналіз семантики головної та підрядної частин об’єкта дослідження показав: 

а) предикативна лексема зі значенням розумової діяльності, яка функціонує 

у головній частині СПР з підрядним з’ясування, є опоровою для визначення 

загальної семантики об’єкта дослідження; 

б) семна структура опорової предикативної одиниці надає інформацію про 

семантичну скерованість підрядного речення СПР з підрядним з’ясування. 

Дослідження комунікативно-прагматичної структури СПР з підрядним 

з’ясування як інтенціональної мовленнєвої дії виявило: 

а) опорова ілокутивна предикативна одиниця головної частини об’єкта 

дослідження є основною для визначення прагматики СПР з підрядним з’ясування; 

б) мікросмисли ядрових ілокутивних сем ілокутивної предикативної одиниці 

формують комунікативно-інтенційний смисл адресанта; 

в) мікросмисловий склад опорової ілокутивної предикативної одиниці надає 

інформацію про комунікативно-прагматичну спрямованість СПР з 

підрядним з’ясування; 

г) у структурі комунікативно-інтенційного смислу аналізованої опорової 

ілокутивної предикативної одиниці відкладається вияв інформувальної, 

зобов’язувальної, змушувальної, декларувальної або емоційно-оцінювальної 

інтенцій адресанта; 

д) тип інтенції мовця та ситуація, за якої здійснюється її вербальна реалізація, 

визначають комунікативно-прагматичний тип МА – репрезентатив, комісив, 

директив, декларатив або експресив. 

На різних рівнях реалізації обʼєкта виявляється системний зв’язок у межах 

його основного компонента. Cкладниками з’ясовуваної опорової ілокутивної 

предикативної одиниці головної частини англійського СПР з підрядним з’ясування 

у МА є ілокутивна з’ясовувана сема (комунікативно-прагматичний рівень) та 

локутивна з’ясовувана сема: пропозиційна та фонетична семи (семантичний та 

лексико-граматичний рівні). Семний склад та семна організація з’ясовуваної 

опорової ілокутивної предикативної одиниці головної частини об’єкта дослідження 

дає можливість встановити комунікативно-прагматичну скерованість розгорнутої 

частини СПР з підрядним з’ясування в МА. Ілокутивна з’ясовувана опорова 

ілокутивна предикативна одиниця головної частини аналізованого речення є 

основним компонентом СПР з підрядним з’ясування, реалізованого в МА. 



15 

 

Досліджено семантичну структуру / прагмемну (прагматичну) структуру 

75 предикативних одиниць / прагмем головної частини цього речення / 

мовленнєвого акту. Встановлено, що перша група „Thinking and remembering” 

налічує 44 семантичні компоненти у семній структурі 18 предикативних одиниць. 

У базі даних цієї праці речення, що містять предикативні одиниці цієї групи, 

становлять 15 664. Найчастіше трапляються речення з’ясувального типу 

з опоровими предикативними одиницями think – 4033 (25,75 %), believe – 

3929 (25,08 %) і remember – 1744 (11,13 %). 

Друга група „Кnowing and learning” містить 39 семантичних складових 

у компонентній організації 8 предикативних одиниць. Аналіз 6 173 речень 

з’ясувального типу з BNC засвідчив, що найчастотнішими є СПР з підрядним 

з’ясування з опоровими предикативними одиницями know – 2687 (43,53 %), see –

1256 (20,35%), realise (-ize) – 722 (11,69 %) і recognise (-ize) – 626 (10,14 %). 

У третій групі „Communicating, mainly by speaking and talking” до тематичної 

групи розумової діяльності належать 49 предикативних одиниць головної частини 

речень з’ясувального типу. У семній організації предикативних одиниць цих речень 

виділено 124 семантичні складники. Ці СПР з підрядним з’ясування вживаються 

17 251 раз в межах BNC. До найчастотніших належать речення цього типу 

з опоровими предикативними одиницями say – 4568 (26,48 %), suggest –

2536 (14,7 %), argue – 1969 (11,41 %) та agree – 1143 (6,62 %). 

Опорові ілокутивні предикативні одиниці acknowledge, admit, advise, 

appreciate, assume, comment, concede, conclude, confess, conside, emphasise (-ize), 

expect, explain, forget, gather, guess, imagine, know, learn, mention, observe,  

realise (-ize), reason, recall, reckon,recognise (- ize), reflect, remark, remember, repeat, 

reply, say, see, speculate, stress, suppose, suspect, tell, think, understand, 

які висловлюють репрезентативність, формують такі комунікативно-

інтенційні смисли: (неохоче, формальне) визнання (допускання, приймання; 

впускання; вважання правильним, логічним тощо), (усне, писемне) зауважування, 

бачення, вважання, виправдання (пояснювання), висновок, відповідання, вказування, 

гадання, говоріння, дізнавання, довідування, здогадування, дотримання думки, 

думання, з’ясовування, забування, звертання уваги, (примічання), згадування, 

здогадка (припущення), зізнання, знання (поінформованість, обізнаність; розуміння; 

усвідомлення), зрозуміння, коментування, міркування, наведення на думку, 

наголошування, намір, натякання, обізнаність, ознайомленість, очікування, 

пам’ятання, підказування, підкреслювання, підозра, підраховування, підсумовування, 

повідомлення, повторювання, поінформованість, помічання, пояснювання 

(тлумачення), пригадування, призначання, припускання, роз’яснювання (вичерпне 

пояснення своєї думки про щось), роздумування, розмірковування, розповідання, 

розуміння (про випадок, подію; роботу, функціонування чогось; важливість, 

вагомість чогось), свідчення, промовляння, складання думки, стверджування, 

тлумачення, усвідомлення (про чиюсь поведінку), уявлення, чекання. 

Експресивність формується опоровими ілокутивними предикативними 

одиницями accept, agree, believe, complain, confirm, deny, dispute, doubt, know, object, 

say, think, в яких закладено такі комунікативно-інтенційні смисли: 



16 

 

(рішуче) заперечення (протестування), невпевненість, наявність такої самої думки, 

вагання, вважання, віра, думання, задоволення чи невдоволення, заперечення, 

згоджування, відсутність усталеної думки про що-небудь, погляду на щось, 

очікування, прийняття чогось, примирення з чимось, розуміння, промовляння, 

скарга, сподівання, ставлення під сумнів, сумнівання, схвалення, сумісність поглядів, 

тверде переконання в чомусь, уявлення, цілковите переконання у своїй правоті та 

істиності сказаного. 

Директивність є характерною рисою опорових ілокутивних предикативних 

одиниць advise, argue, ask, demand, dictate, direct, hint, imply, insist, observe, order, 

propose, recommend, remember, request, see, suggest, teach, tell, warn з такими 

комунікативно-інтенційними смислами: вимагання, відговорювання (відмовляння), 

внесення пропозиції, диктування (примушування; спонукання), запам’ятовування, 

застереження, зауваження, консультування ((настійне) прохання), наведення на 

думку, навчання, (офіційне) наказування, наполягання, натякання, переконування, 

пересвідчування, підказування, повчання, попередження, порада, пропонування, 

прохання, рекомендування, розпоряджання чимось, твердження. 

До декларативів належать опорові ілокутивні предикативні одиниці allege, 

announce, assert, сlaim, declare, proclaim, state, які є носіями таких комунікативно-

інтенційних смислів: (формальне усне або письмове) заявляння (повідомлення; 

стверджування), обнародування, оголошування (визнання), оприлюднювання, 

проголошування (визнання). 

Ознаками комісивності сповнені опорові ілокутивні предикативні одиниці 

guarantee, pledge, promise, swear з такими комунікативно-інтенційними смислами: 

бути порукою, гарантувати, давати слово, давати обітницю, запевняти, 

заприсягатися, обіцяти (з відтінком урочистості, формальності). 

СПР з підрядним з’ясування функціонують як мовленнєві дії різних типів. 

Вони призначені для реалізації репрезентативів (41,59 %), експресивів (32,48 %), 

директивів (21,52 %), декларативів (4,06 %) і комісивів (0,35 %). 

У дослідженні теоретично обґрунтовано взаємозалежність компонентів 

складнопідрядного речення з підрядним з’ясування на різних рівнях його реалізації 

та взаємозумовленість семантичного та прагматичного рівнів моделювання 

комунікативної ситуації. 

Пропоноване дослідження орієнтує мовознавців на подальший розгляд СПР 

з іншими типами підрядних та на матеріалі різних мов. Випрацювана методика 

аналізу об’єкта дослідження має потенціал для дослідження проблем теоретичної 

граматики, лексикології, комунікативної лінгвістики та лінгвістичної прагматики. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Стасів М. В. Семантика і прагматика складнопідрядного речення 

з підрядним з’ясування в сучасній англійській мові. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Міністерство освіти і науки України, Львів, 2016. 

У дисертаційній праці обґрунтовано доцільність виділення складнопідрядного 

речення з підрядним з’ясування як класифікаційного типу в англійській мові. 

Запропоновано комплексний підхід до аналізу об’єкта дослідження з урахуванням 

лексико-граматичного, семантичного і комунікативно-прагматичного рівнів 
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його організації. Відстежено системний зв’язок структурно-семантичних та 

комунікативно-прагматичних параметрів цього типу речення. 

Аналіз семантики складнопідрядного речення з підрядним з’ясування дав 

змогу встановити, що предикативна одиниця (на прикладі дієслів зі значенням 

розумової діяльності), яка функціонує у головній частині цього типу речень, є 

опоровою для формування загальної семантики об’єкта дослідження. Показано, що 

семна структура опорової предикативної одиниці надає інформацію про семантичну 

скерованість підрядної частини речення. 

У результаті аналізу комунікативно-прагматичної структури англійського 

складнопідрядного речення з підрядним з’ясування виявлено, що прагматика 

об’єкта дослідження зумовлена ілокутивною опоровою предикативною одиницею. 

Встановлено, що мікросмисли її ядрових ілокутивних сем формують комунікативно-

інтенційний смисл адресанта і дають змогу визначити комунікативно-прагматичну 

спрямованість цього речення. Відстежено вияв інформувальної, зобов’язувальної, 

змушувальної, декларувальної або емоційно-оцінювальної інтенції адресанта 

в структурі комунікативно-інтенційного смислу ілокутивної опорової предикативної 

одиниці. За типом інтенції мовця та комунікативною ситуацією визначено 

комунікативно-прагматичний тип мовленнєвого акту, вербалізованого 

у зʼясувальному підрядному реченні: репрезентатив, комісив, директив, декларатив 

або експресив. 

Ключові слова: складнопідрядне речення з підрядним з’ясування, 

ілокутивна опорова предикативна одиниця, сема, інтенція, комунікативно-

інтенційний смисл, мікросмисл, мовленнєвий акт. 

 

SUMMARY 
 

Stasiv M. V. Semantics and pragmatics of complex sentences with elucidative 

subordinate clauses in modern English. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Ivan Franko National University of Lviv. Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Lviv, 2016. 

The thesis is based on the modern anthropocentric paradigm of linguistic research and 

provides a comprehensive analysis of the complex sentence with the elucidative subordinate 

clause at the lexical-and-grammatical, semantic and communicative-and-pragmatic levels of 

its expression. It justifies the systemic relations of the structural-and-semantic and 

communicative-and-pragmatic parameters of this sentence and reflects its functional 

manifestations in speech acts. 

The research is focused on the study of the English complex sentence with the 

elucidative subordinate clause with the key predicate of mental activity. The latter has been 

defined at the lexical-and-grammatical level of analysis as a kind of complex sentences 

formed of two or more structures of predication that are syntactically unequal and are linked 

by elucidative subordinating conjunctions or conjunctive words. The analysis of this type of 

sentences at the semantic level is based on its definition as a speech unit, which combines the 

lexical load of the elucidative key predicate of the principal clause and the subordinate clause. 

It is claimed that at the communicative-and-pragmatic level the complex sentence with the 
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elucidative subordinate clause is embodied in the speech act, which is viewed as a 

communicative-and-pragmatic unit of speech activity aimed at the realization of the 

speaker’s intention. 

The analysis of complex sentences with elucidative subordinate clauses in English 

at the lexical-and-grammatical level testifies to the fact that the structural scheme (PU1 

SCT  PU2) is most productive for the analyzed sentences. The specific features of 

subordination of the principal clause with elucidative subordinate clause are outlined by 

subordinating conjunctions and conjunctive words. The analysis of the syntactic structure of 

the sentences under study confirms that the key predicate with right-sided valency is a key 

element of their construction and is the basic starting point for the analysis at the 

semantic level. 

A new approach to the analysis of the semantic organization of complex sentences 

with elucidative subordinate clauses in English has been suggested. The analysis of seme 

structure of elucidative key predicates of the principal part of this type of sentences has been 

conducted. The role of subordinating conjunctive tool as a link of semantic-and-syntactic 

subordination relations of the significata of the key predicates and the signifying frame of the 

complex sentences with elucidative subordinate clauses has been specified. A key component 

in the semantic structure of the latter has been indicated - key predicate of the sentence. 

The impact of the significata of the key predicates on the semantics of the whole elucidative 

complex sentence has been traced and their semantic types have been singled out. 

The research results allowed to conclude that the most productive among the semantic 

types of complex sentences with elucidative subordinate clauses are sentences with key 

predicates say (36.45 %), think (32.19 %), and believe (31.36 %). 

It is claimed that illocutionary key predicates of the sentences under study predetermine 

a particular type of speech act. The analysis of complex sentences with elucidative 

subordinate clauses has been conducted with the account of communicative-and-pragmatic 

structure of elucidative illocutionary key predicate of the principal part of elucidative complex 

sentence. The relationship of key and peripheral semes of the key illocutionary predicate with 

the microsenses in its composition has been clearly traced. The communicative-and-pragmatic 

unity of the components of complex sentences with elucidative subordinate clauses has 

been shown. The organization of communicative-and-intentional sense of analysed sentences 

has been found out and the significance of complementation of microsenses of illocutionary 

key predicates to reflect the subjective factor in the speech act has been proved. 

The communicative-and-pragmatic orientation of the researched type of sentences has been 

considered and the set of microsenses of the elucidative illocutionary key predicate has been 

described. For this purpose the type of the speaker’s intention has been singled out for this 

purpose in the structure of a particular communicative-and-intentional sense of the analyzed 

key predicate: informative, emotive-and-evaluative, compelling, declaratory, obligative. 

Predicates are verbalized in particular speech acts. The complex sentence with the elucidative 

subordinate clause with communicative-and-intentional sense in the English language refers 

to a particular communicative-and-pragmatic type of speech acts: assertive (41.59 %), 

expressive (32.48 %), directive (21.52 %), declarative (4.06 %) or commissive (0.35 %). 

Key words: complex sentence with elucidative subordinate clause, illocutionary key 

predicate, seme, intention, communicative-and-intentional sense, microsense, speech act. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Стасив М. В. Семантика и прагматика сложноподчиненного предложения 

с придаточным изъяснительным в современном английском языке. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 - германские языки. - Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко. Министерство образования и науки Украины, 

Львов, 2016. 

В диссертационной работе обоснована целесообразность выделения 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным как 

классификационного типа. Предложен комплексный подход к анализу объекта 

исследования с учетом лексико-грамматического, семантического и 

коммуникативно-прагматического уровней их организации. Отслежена системная 

связь между структурно-семантическими и коммуникативно-прагматическими 

параметрами этого типа предложения. 

Исследуется семантика сложноподчиненных предложений с придаточными 

изъяснительными в английском языке. Определено, что предикативная единица, 

функционирующая в главной части этого типа предложений (на примере глаголов 

со значением умственной деятельности), является опорной при определении общей 

семантики объекта исследования, а семная структура опорной предикативной 

единицы предоставляет информацию о семантической направленности придаточной 

части предложения. 

В диссертации представлен анализ коммуникативно-прагматической 

структуры английского сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным. Выясняется, что прагматика объекта исследования обусловлена 

иллокутивной опорной предикативной единицей, а микросмислы его ядерных 

иллокутивных сем формируют коммуникативно-интенционный смысл адресанта и 

позволяют определить коммуникативно-прагматическую направленность этого 

предложения. Отслеживается проявление информативной, обязывающей, 

принудительной, декларативной или эмоционально-оценочной интенции адресанта 

в структуре коммуникативно-интенционного смысла иллокутивной опорной 

предикативной единицы. По типу интенции говорящего и коммуникативной 

ситуации определяется коммуникативно-прагматический тип речевого акта – 

репрезентатив, комиссив, директив, декларатив или экспрессив. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным, иллокутивная опорная предикативная единица, сема, интенция, 

коммуникативно-интенционный смысл, микросмысл, речевой акт. 
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