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ВСТУП 

Поява нової категорії в парадигмі дієслова є важлимим предметом  

лінгвістичних досліджень у теоретичній граматиці.  

Синтаксис та семантика займають важливе місце у сучасних 

лінгвістичних працях. Вчені досліджували категорію стану у синхронії [1; 5; 

13; 17; 20; 21] та діахронії [2; 3; 6; 7; 8; 10; 12; 15]. Значний внесок був 

зроблений у розвиток вчення про речення та його окремі складники 

генеративістами, що дало змогу генеративній теорії досліджувати загальні 

проблеми синтаксису та його окремих синтаксичних конструкцій із нової 

позиції [4; 9; 11; 21; 22; 26; 29].  

У вчених-лінгвістів, які займаються дослідженням мови в діахронії, 

наприклад Р. М. Хогга, А. И. Смирницького, Б. А. Ильиша, не існує єдиної 

думки щодо періоду зародження та кінцевого становлення пасивних 

конструкцій. Стурктурно, пасивний стан дієслова розглядають як систему 

дієслівних форм, які містять поєднання дієприкметника минулого часу та 

будь-якої форми допоміжного дієслова to be. Семантична модель пасивних 

конструкцій передбачає існування певної сукупності семантичних ролей, які 

є аргументами цих конструкцій. 

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю вивчення 

історичної динаміки, структурних та семантичних характеристик пасивних 

конструкцій.  

Метою дипломної роботи є дослідження процесу становлення та 

особливостей функціонування категорії стану дієслова в 

ранньоновоанглійській та середньоанглійській мові.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 встановити особливості трактування категорії стану у сучасних 

лінгвістичних студіях; 

 проаналізувати розвиток та особливості функціонування пасивних 

конструкцій в давньоанглійській та середньоанглійській мовах; 
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 проілюструвати особливості вживання пасивних конструкцій у 

ранньоновоанглійській та середньоанглійській мові. 

Об'єктом дослідження є категорія стану дієслова в англійській мові. 

Предметом дослідження є структурні та семантичні особливості пасивних 

конструкцій в мові середньоанглійського та ранньоновоанглійського періоду. 

У даній роботі були використані наступні прийоми та методи: 

 індуктивний метод, метою якого є формування висновків на основі 

аналізу конкретного матеріалу, а теоретичні положення ілюструвати 

мовними даними; 

 метод лінгвістичного опису, який передбачає дослідження явища 

безпосередньо в тексті і на цій базі систематизацію та узагальнення 

особливостей функціонування перфектних конструкцій у 

середньоанглійській і ранньоновоанглійській мові;  

 порівняльно-історичний метод; 

 вибірковий метод; 

 метод критичного аналізу наукової літератури з даної теми; 

 описовий метод. 

Новизна нашої роботи полягає у дослідженні пасивних конструкцій в 

історичній ретроспективі англійської мови, зокрема визначено особливості 

граматикалізації та парадигматизації дієслівних категорій на прикладі 

розвитку форм пасивного стану дієслова. У роботі здійснено спробу пояснити 

структурну будову пасивних конструкцій з позицій генеративної граматики.  

Структура дипломної роботи, визначена метою та завданнями, 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг 

роботи – 96 сторінок. 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, 

завдання, методи, об’єкт та предмет дослідження, розкрито наукову новизну 

роботи. 
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Перший розділ нашої роботи "Теоретичні засади дослідження категорії 

стану в сучасній лінгвістиці" присвячено дослідженню тлумачення категорії 

стану дієслова в традиційних граматиках та генеративній граматиці, аналізу 

особливостей вживання пасивних конструкцій в англійському реченні VII—

XIV ст. Зокрема, розглянуто з позицій традиційних граматик визначення та 

структура пасивного стану дієслова в сучасній англійській мові, проблема 

розрізнення пасивних конструкцій та прикметників, проблема медіального 

значення активної форми дієслова. З позиції генеративної граматики пасивні 

конструкції розглядаються як результат трансформації "активний-пасивний 

стан", здійсненої за певними правилами. Зазначена трансформація 

розглядається на генотипному, або глибинному, рівні, оскільки фіксований 

порядок слів в англійській мові не дає можливості розглядати пасивний стан 

як універсальну властивість дієслова. У давньоанглійській мові розглянуто 

дієслово hātan та власне конструкції, які передавали пасивний стан, тобто 

beon\wesan + past participle та порівнюється з його аналогом у 

середньоанглійській мові.  

В другому розділі нашої роботи "Особливості вживання пасивних 

конструкції в середньоанглійських та ранньоновоанглійських текстах: 

структурний аспект" досліджуються структурні особливості вживання 

пасивних конструкцій у середньоанглійській (XІ  XV ст.) та 

ранньоновоанглійській мові (XV  XVII ст.). Було виявлено, що частотність 

вживання пасивних конструкцій у зазначений історичний період у Present, 

Past та Future (розташовані у порядку зниження частотності) є значно вищою, 

ніж у Present Perfect та Past Perfect. Крім того, пасивні конструкції у Past та 

Past Perfect вживаються частіше у середньоанглійських, ніж у 

ранньоновоанглійських текстах згідно з відносними та абсолютними 

показниками. Вживання дієслів у пасивному стані у Present є частішим у 

ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних показників, що є 

характерною рисою драматичних творів. Пасивні конструкції загалом 

вживаються частіше у середньоанглійській мові згідно відносних показників, 
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проте рідше, ніж у ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних 

показників. Також частотність вживання дієслів у пасивному стані 

корелюється із авторством тексту, літературними жанрами та 

функціональними стилями, що спостерігається у ранньоновоанглійській та 

середньоанглійській мовах.  

В третьому розділі нашої роботи "Особливості вживання пасивних 

конструкції в середньоанглійських та ранньоновоанглійських текстах: 

семантичний аспект" досліджуються семантичні особливості вживання 

пасивних конструкцій в у середньоанглійській (XІ  XV ст.) та 

ранньоновоанглійській мовах (XV  XVII ст.). Було виявлено, що частотність 

вживання агенса та інструмента є значно нижчою порівняно з частотністю 

вживання конструкцій з відсутнім додатком у ранньоновоанглійській та 

середньоанглійській мовах. Крім того, частотність вживання об'єкта та 

пацієнса є рівною. Пасивні конструкції із зазначеними аргументами 

вживаються частіше у середньоанглійській мові згідно відносних показників, 

проте рідше, ніж у ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних 

показників. Також були виявлені закономірності у вживанні пасивних 

конструкцій із всіма зазначеними аргументами. Зокрема, частотність 

вживання дієслів у пасивному стані корелюється із авторством тексту, 

літературними жанрами та функціональними стилями. 

У загальних висновках підведено підсумки проведеної роботи та 

узагальнюються результати дослідження. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Отже, граматична категорія стану розглядає дію з двох позицій, 

зберігаючи значення дієслова. Форма пасивного стану утворюється за 

допомогою допоміжного дієслова be та Participle ІІ головного дієслова. 

Якщо підмет є іменником, який, в свою чергу, є неістотою або речення вжито 

у будь-якому стилі, окрім офіційного, може вживатися дієслово get у позиції 

допоміжного дієслова. Форму пасивного стану дієслова можуть отримувати 

тільки перехідні дієслова, але існують виключення, наприклад: to have, to 

lack, to hold, to become, to fit, to suit, to resemble. У більшості англійський 

речень із пасивними конструкціями виконавець дії не виражений, оскільки 

він невідомий або зайвий. Форма Past Participle може вживатися для 

вираження прикметників; для розрізнення форми пасивного стану та 

прикметника необхідно застосовувати наступні правила:  

 прикметники можуть супроводжуватися прислівником very; 

 прикметники можуть мати інше сполучне дієслово, окрім be;  

 прикметники можуть сполучатися з іншими прикметниками.  

Також існує медіальне та рефлексивне значення. В їх основі лежить 

направленість дії. 

У генеративній граматиці існує X-штрих теорії, за допомогою якої 

розглядається структура речення. Трансформація "активний-пасивний стан"  

перетворює перехідне дієслово в неперехідне. "Поверхневий" підмет" у 

прикметникових конструкціях завжди був "глибинним" прямим додатком 

дієслова в "активній" конструкції. Крім того, дієслівна конструкція може 

мати у ролі підмета будь-який NP, який може бути додатком у відповідній 

активній конструкції. Це твердження базується на гіпотезі, що прикметникові 

конструкції утворюються за допомогою правила лексичного плеоназму, а 

дієслівні конструкції пов'язані із трансформаційним походженням. 

Дієслово hātan в давньоанглійській мові могло мати активне та пасивне 

значення. Категорії стану дієслова в цій мові не існувало, проте пасивне 
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значення виражалося за допомогою конструкції beon + Participle ІІ. Замість 

допоміжного дієслова могло вживатися дієслово weorþan із дієсловами для 

позначення зміни стану. Речення із займенником man мали пасивне значення, 

оскільки цей займенник не може вказувати на конкретного виконавця дії. 

Навідміну від пасивних конструкціях у середньоанглійській мові, у  

сучасній англійській мові дієслово можу мати підмет, що є непрямим 

додатком у активній конструкції. Також особливістю середньоанглійської 

мови є те, що в ній з'явилися фразові дієслова. Також деякі правильні 

дієслова сучасної англійської мови були неправильними дієсловами в 

середньоанглійській мові. Слід зазначити, що частотна залежність пасивного 

стану відносно активного стану у давньоанглійській та середньоанглійській 

текстах є сталою та становить ~ 0.298 та. Крім того, пасивні конструкції були 

поширеними в медичних текстах. 

За допомогою методу вибірки було здійснено дослідження структурних 

особливостей вживання пасивних конструкцій у середньоанглійській (XІ  XV 

ст.) та ранньоновоанглійській мові (XV  XVII ст.) у таких часових формах, як 

Present , Past , Future , Present Perfect, Past Perfect. Крім того, частотність 

вживання дієслів у пасивному стані була відображена у відносних та 

абсолютних показниках. Згідно з отриманими результатами, частотність 

вживання пасивних конструкцій у зазначений історичний період у Present, 

Past та Future (розташовані у порядку зниження частотності) є значно вищою, 

ніж у Present Perfect та Past Perfect. Крім того, пасивні конструкції у Past та 

Past Perfect вживаються частіше у середньоанглійських, ніж у 

ранньоновоанглійських текстах згідно з відносними та абсолютними 

показниками. Вживання дієслів у пасивному стані у Present є частішим у 

ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних показників, що є 

характерною рисою драматичних творів. Пасивні конструкції загалом 

вживаються частіше у середньоанглійській мові згідно відносних показників, 

проте рідше, ніж у ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних 

показників. Такі відмінності свідчать про те, що зростання об'єму текстів у 
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ранньоновоанглійській мові не відбувалося пропорційно зростанню 

частотності вживання пасивних конструкцій у зазначеному історичному 

періоді. Також частотність вживання дієслів у пасивному стані корелюється 

із авторством тексту, літературними жанрами та функціональними стилями, 

що спостерігається у ранньоновоанглійській та середньоанглійській мовах. 

На нашу думку, це свідчить про існування особливостей авторського 

унікального стилю та суттєвих відмінностей між жанрами, функціональними 

стилями, які можуть бути виявлені за допомогою кількісних та статистичних 

методів. 

Також за допомогою методу вибірки було здійснено дослідження 

семантичних особливостей вживання пасивних конструкцій та їх аргументів 

(агенс, пацієнс, інструмент, об'єкт) у середньоанглійській (XІ  XV ст.) та 

ранньоновоанглійській мові (XV  XVII ст.). Було встановлено, що частотність 

вживання агенса та інструмента є значно нижчою порівняно з частотністю 

вживання конструкцій з відсутнім додатком у ранньоновоанглійській та 

середньоанглійській мовах. Частотність вживання об'єкта та пацієнса є 

рівною. Пасивні конструкції із зазначеними аргументами вживаються 

частіше у середньоанглійській мові згідно відносних показників, проте 

рідше, ніж у ранньоновоанглійській мові згідно абсолютних показників, що 

свідчить про те, що зростання об'єму текстів у ранньоновоанглійській мові не 

відбувалося пропорційно зростанню частотності вживання пасивних 

конструкцій у зазначеному історичному періоді. Також були виявлені 

закономірності у вживанні пасивних конструкцій із всіма зазначеними 

аргументами. Зокрема, частотність вживання дієслів у пасивному стані 

корелюється із авторством тексту, літературними жанрами та 

функціональними стилями. На нашу думку, це свідчить, як вже зазначалося, 

про існування особливостей авторського унікального стилю, суттєвих 

відмінностей між жанрами, функціональними стилями, які можуть бути 

виявлені за допомогою кількісних та статистичних методів. 
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RESUME 

The emergence of a new category of the verb is an important subject of the 

linguistic research of theoretical grammar.  

Syntax and semantics takes an important part in modern linguistic studies. 

The scholars studied the category of voice synchronically [1; 5; 13; 17; 20; 21] and 

diachronically [2; 3; 6; 7; 8; 10; 12; 15]. A solid contribution was made by 

generativists to the syntax, which gave the generative grammar an opportunity to 

study syntax from the new point.  

The scholars, such as  R. M. Hogg, O. I. Smyrnytskyy, B. A. Ilyish, disagree 

in time of emergence and formation of the category of voice. Structurally the 

category of voice is considered as a system of verb forms, which consists of the 

combination of Participle II and an auxiliary verb to be. The semantic model of the 

verb postulate the existence of semantic roles, which are the arguments of the verb 

proper. 

Therefore, discrepancies in the linguistic literature devoted to this problem 

and accumulation of new approaches and methods of analysis contribute to 

necessity and possibility of further research work and they determine the topicality 

of this paper. 

The aim of our research is to analyze functional and structural propertiesof 

passive constructions in the Early Modern English and Middle English languages.  

To achieve the set aim we have highlighted a number of following tasks: 

 to analyze the categorical status of the category of voice; 

 to investigate functional range of passive constructions in the Old and in the 

Middle English languages; 

 to illustrate the structure of passive constructions in the Early Modern 

English and Middle English texts. 

The object of our research is passive constructions in the English language. 

The subject of our paper is semantic and structural characteristics of Passive 

in the Early Modern English language. 



12 

The novelty of our research work lies in the investigation of Passive in the 

Early Modern English and Middle English texts in indissoluble connection with 

the historical changes which occurred throughout the process of the development 

of the English language, in particular, the peculiarities of grammatisation and 

paradigmatisation of passive forms.  

The structure of this paper is determined by the aim and tasks. It consists of 

introduction, three chapters, conclusions and bibliography.  

Chapter 1 reveals the theoretical content of the project. The paper describes 

the place of Passive in the system of Voice in modern English language and from 

the standpoint of the Generative Grammar; the peculiarities of usage of the passive 

voice in the Old English texts. The traditional grammar reveals such problems, as 

the problem of the diferentiation between passive forms of adjectives; the problem 

of medial voice. The Generative Grammar consider Passive as a result of 

transformation, done with the set of rules. This transformation can only be revealed 

on the genotype or deep level as the fixed word order is an obstacle to the 

understanding of the Passive. In the Old English the passive meaning was 

conveyed with the help of the verb hātan and the structure  beon\wesan + past 

participle, which is compared with the Middle English in this paper. 

Chapter 2 deals with the investigation of the structural peculiarities of 

Passive, arrangement of the constituents in the sentences with passive 

constructions and the analysis of the sentence structure with passive constructions 

in the Early Modern English and Middle English. It was revealed that the verbs in 

passive voice were used in all tense forms, more frequently in Present, Past and 

Future though. Moreover, other patterns were discovered, such as the dependence 

between authorship, genres, functional styles and the frequency of passive usage.  

Chapter 3 deals with the investigation of the semantic peculiarities of 

Passive, arrangement of the constituents in the sentences with passive 

constructions and the analysis of the sentence structure with passive constructions 

in the Early Modern English and Middle English. It was revealed that the verbs in 
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passive voice were used with all suggested sematic roles (agent, patient, object, 

instrument). Moreover, other patterns were discovered, such as the dependence 

between authorship, genres, functional styles and the frequency of passive usage.  
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