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ВСТУП 

Функціонування ‘get-passive’ у системі пасивного стану займає важливе 

місце у сучасних лінгвістичних студіях, внаслідок розгалуженої системи 

вживання пасивних речень та їх смислового наповнення. 

Межі запропонованого наукового дослідження досить широкі, однак 

проблема є малорозробленою. Проблема ‘get-passive’ конструкції як однієї із 

периферійних пасивних конструкцій у сучасній англійській мові є актуальним 

та дискусійним у сучасній лінгвістиці. Категорія стану англійського дієслова та 

місце ‘get-passive’ у словозмінній парадигмі англійського дієслова 

досліджується представниками різних напрямків лінгвістики, зокрема з позицій 

структурної лінгвістики (І. П. Івановa [9], Б. О. Ільїш [10], Н. А. Кобріна [11], Н. 

М. Раєвська [14], Б. І. Роговська [16], І. О. Алєєксєєва [1], Дж. Пакік [40]), 

комунікативної (Домінік Томпсон [49], Діані Лі [35], Тоні МакЕрені [37]), 

когнітивної (П. Форчіні [], В. Крофт []) та корпусної лінгвістики (Хундт М. [], 

Вайнер І. []). Суттєвий науковий доробок зарубіжних лінгвістів (Картер Р. [], 

Медіна П. [], Бут Д. [], Хопер П. [], Ванреспейль М. []) підтверджує 

актуальність вивчення ‘get-passive’ конструкції у функціональному, 

діахронічному та семантичному аспектах. На сьогодні, вивчаючи проблему 

‘get-passive’ у сучасній англійській мові, зазначимо, що науковці приділяли 

увагу головним чином структурі та класифікації пасивних конструкцій, 

проблемі «перехідних» типів стану дієслова, оглядово розглядаючи сферу 

поширення ‘get-passive’ та морфолого-семантичні особливості конструкції.  

У контексті проблеми функціонування ‘get-passive’ досліджуються 

граматичні форми, семантична наповненість пасивних конструкцій, їх 

вживання у різних стилях мовлення. Функціонування ‘get-passive’ є на часі 

дискусійною проблемою, оскільки категорія стану завжди була і залишається 

специфічною граматичною категорією у сучасній англійській мові і налічується 

декілька класифікацій власне категорії стану та засобів її вираження зокрема. У 

зв’язку з тим, що ‘get-passive’ є порівняно новим засобом вираження пасивного 

стану, його функціонування заслуговує на особливу увагу.  
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Актуальність обраної теми зумовлена увагою сучасного мовознавства 

на вивчення периферійних граматичних категорій, зокрема ‘get-passive’ 

конструкцій. Необхідність ґрунтовного аналізу морфологічних, семантичних та 

функціональних характеристик ‘get-passive’, а також проведення тематичної 

класифікації дієслів, що сполучаються з ‘get’ та аналіз функціонування 

пасивної конструкції ‘get-passive’ у діахронічному аспекті доводять 

своєчасність проведення дослідження на матеріалі англомовного текстового 

корпусу BNC (British National Corpus) та історичного корпусу COHA (Corpus of 

Historical American English). Крім того, спираючись головним чином на 

реальний «живий» мовний матеріал, а не на мовну інтуїцію та інтроспекцію, 

здійснене корпусно-базоване дослідження дозволяє абстрагуватись від 

суб’єктивності аналізу мовного матеріалу і наблизитись до об’єктивного 

вивчення зазначеної пасивної форми. 

Мета наукового дослідження полягає в аналізі морфологічних та 

семантико-функціональних особливостей ‘get-passive’ конструкцій у сучасній 

англійській мові. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання наступних 

завдань: 

1) схарактеризувати граматичну категорію стану англійського дієслова, 

уточнити визначення ‘get-passive’ конструкції; 

2) окреслити особливості вживання периферійної форми пасивного стану, 

тобто ‘get-passive’ у діахронічному аспекті; 

3) проаналізувати частотність вживання ‘get-passive’ у текстах різних 

функціональних стилів та жанрів на основі корпусу BNC; 

4) здійснити тематичну класифікацію дієслів, що сполучаються з ‘get’ у 

досліджуваних пасивних конструкціях; 

5) провести аналіз особливостей реалізації словозмінних форм ‘get-passive’ 

на основі корпусу BNC; 

6) проаналізувати частотність вживання ‘get-passive’ у текстах різних 

функціональних стилів та жанрів на основі корпусу BNC та визначити 

причини, що зумовлюють такі характеристики. 
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Об’єктом дослідження є пасивні конструкції у сучасній англійській 

мові. 

Предмет дослідження – пасивні конструкції із ‘get-passive’, особливості 

їхнього вживання та функціонування у мовленні. 

Методи дослідження визначені поставленими метою та завданнями, 

специфікою об’єкта дослідження і мають комплексний характер. Під час 

роботи було використано загальнонаукові (абстрагування, узагальнення, 

формалізація, аналіз, синтез) та лінгвістичні методи: дескриптивний, 

дистрибутивний, контекстно-семантичний аналізи для опису структурних і 

семантичних особливостей аналізованих одиниць та для оцінки впливу 

контексту на їх семантику, метод вибіркового добору було застосовано під час 

добору ілюстративного матеріалу, зіставний метод спрямовано на виявлення 

схожості та розбіжності між вживанням пасивних конструкцій ‘be-passive’ та 

‘get-passive’. Крім того, працюючи з корпусом, було використано метод 

корпусного аналізу дослідження мовного матеріалу. 

Новизна наукового дослідження у тому, що в ньому вперше ньому 

вперше здійснено системний аналіз морфологічних, семантичних і 

функціональних характеристик ‘get-passive’ конструкції у текстах різних 

жанрів на основі Британського національного корпусу та Американського 

історичного корпусу, запропоновано власну тематичну класифікацію 

дієслівного компонента ‘get-passive’ конструкції, а також встановлено загальні 

тенденції розширення сфери вживання ‘get-passive’ у сучасній англійській мові.  

Теоретичною цінністю роботи є систематизація та узагальнення 

інформації про ‘get-passive’ конструкції, способи їх вираження, частотність 

вживання, шляхи вираження та функціонування у сучасній англійській мові. 

Результати проведеного дослідження є певним внеском у подальший розвиток 

функціональної граматики та корпусної лінгвістики. 

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання 

результатів дослідження у викладанні курсів з практичної і теоретичної 
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граматики (розділ «Дієслово. Пасивний стан англійського дієслова»), а також 

при написанні студентських наукових робіт. 

Апробація результатів дослідження. Окремі аспекти дослідження 

теоретичних та практичних результатів дипломної роботи висвітлено у 

доповідях «Жанрова специфіка вживання ‘get-passive’ у сучасній англійській 

мові на матеріалі British National Corpus» на VII Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні 

філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної 

комунікації» (Житомир, 2015), у наукових статтях «Порівняльна 

характеристика пасивних конструкцій із ‘be-passive’ та ‘get-passive’ (на 

матеріалі British National Corpus)» представленій на І Всеукраїнській науково-

практичній конференції інтернет-конференції студентів, аспірантів та молоих 

учених «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні 

аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури» (Маріуполь, 

2015) та наукових статтях «Семантична класифікація дієслів, що вживаються у 

конструкції ‘get-passive’ (на матеріалі Британського національного корпусу)» 

на VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної 

мови в контексті міжкультурної комунікації» (Житомир, 25 березня 2016 року) 

та «Поширеність конструкції ‘get-passive’ та реалізація її словозмінних форм 

(на матеріалі Британського національного корпусу)» на Дев’ятій 

Всеукраїнській студентській науковій конференції «Умань-2016. Наука. Освіта. 

Молодь» (Умань, 28 квітня 2016 року), здійснено доповідь «Morphological, 

semantic and functional peculiarities of the English ‘get-passive’ construction (based 

on the British National Corpus)» і прийнято участь у Четвертій міжнародній 

лінгвістичній он-лайн конференції для молодих науковців (Житомир-Варшава, 

20 квітня 2016 року). За період лютого-березня 2016 року окремі аспекти 

дипломної роботи було висвітлено у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі 

«Романо-германські мови і літератури» із дослідженням на тему «Морфологічні 
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та функціональні особливості ‘get-passive’ у сучасній англійській мові». За 

період листопада 2015 року-березня 2016 року прийнято участь у програмі 

підтримки молоді «Завтра. UA» сприянням благодійного Фонду Віктора 

Пінчука із науковим проектом на тему: «Get-passive в системі словозмінних 

форм англійського дієслова (на матеріалі British National Corpus)». 

Структура роботи. Наукова робота складається із вступу, двох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використанних 

джерел. 

У вступі розглядається сутність і стан наукової проблеми, 

обґрунтовується необхідність проведення дослідження, окреслюється 

актуальність роботи, визначається її мета та завдання; 

У Розділі 1 аналізується категорія стану англійського дієслова, основні 

етапи вивчення проблеми. У наведеному розділі досліджуються 

функціонування конструкцій із ‘get-passive’, аналізуються підходи науковців до 

його трактування та розглядаються аспекти, що не отримали належного 

висвітлення і які будуть вивчені у запопонованій науковій роботі. 

Розділ 2 присвячений дослідженню функціонування пасивних 

конструкцій із ‘get’ у діахронічному, морфологічному та семантичному 

аспектах на матеріалі British National Corpus.  

У загальних висновках викладено основні результати, одержані у 

дипломній роботі, а також окреслено перспективи наукових розробок із 

зазначеної проблематики.  

Список джерел включає 56 позицій, з яких іноземною мовою – 40, серед 

яких підручники, спеціалізована література, електронні джерела, автореферати. 

Обсяг наукової роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 

теоретичних джерел праць вітчизняних та зарубіжних авторів (56 найменувань, 

із них 40 – іноземною мовою), 2 джерела ілюстративного матеріалу. Загальний 

обсяг роботи становить 71 сторінку друкованого тексту. 
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RESUME 

Functioning of ‘get-passive’ is a very important aspect for research in the 

development of modern linguistic studios because of the branchy system of passive 

sentences and their notional feeling. 

The issue of ‘get-passive’ was substantially discussed by such linguists as I. P. 

Ivanova, B. A. Ilyish, N. A. Kobrina, N. M. Raevskaya, B. I. Rogovskaya, I. O. 

Alekseeva, O. I. Phedorenko, S. M. Suhorolskaya, R. Murphy, Dominic Thompson, 

Dianyu Li, O. A. Jaeggli, Jerome Puckica and others. It is important to mention, the 

scientists focused their attention on the problem of the structure and classification of 

‘get-passive’ constructions, but not on its functioning that’s why this aspect should be 

studied deeply. The problem of ‘get-passive’ forming and functioning wasn’t the 

object of special studying. The problem of ‘get-passive’ constructions is considered 

to be widespread as it investigates the form, semantic peculiarities of passive 

constructions, their usage in different language styles. However, in this particular 

research, the attention is focused on the system of passive constructions, regularities 

in their usage and genre functioning. Nowadays the problem of ‘get-passive’ usage is 

quite controversial as the category of voice always was the most specific verbal 

category in the English language. The category of voice numbers a lot of 

classifications to the sphere of functioning, particularly the expression of passive 

constructions. Due to the fact that ‘get-passive’ is quite a modern means of passive 

voice expression, that’s why this research paper is devoted mainly to its forming and 

functioning in different language styles.  

Topicality of the research is presented that the functioning of peripheral 

grammatical categories, in particular the ‘get-passive’ constructions is of particular 

interest in the development of modern linguistics. Opening the main morphological, 

functional characteristics and semantic features of ‘get-passive’ as well as the 

thematic classification of verbs, combined with a ‘get’ forming passive constructions 

are considerable in the learning of a language. 

The research aim is analysis and systematization of ‘get-passive’ functioning 

peculiarities, which makes it possible to study the usage and operation frequency of 
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passive constructions with ‘get’ in Modern English. Realization of this aim expects to 

solve the following research objectives: 

1) to analyze the linguistic studies and set the value of voice category of the 

English verb; 

2) to determine the grammatical opposition of English verb classes and to 

explain the problem of  ‘transitional’ types of voice; 

3) to determine the specific use of the peripheral type of passive voice, mainy 

‘get-passive’ functioning in diachronic perspective; 

4) to compare specific functioning of passive constructions with ‘get’ and ‘be’; 

5) to develop the thematic classification of verbs according to their 

compatibility with ‘get’ in passive constructions and to characterize the frequency of 

their use;  

6) to analyze word-changing forms of ‘get-passive’ and explain the frequency 

of their use; 

7) to identify the frequency of ‘get-passive’ constructions in the texts of 

different genres and to determine the reasons for such characteristics. 

The object of investigation is passive constructions in Modern English. 

The subject of the research is constructions with ‘get-passive’ and the main 

peculiarities of its functioning in speech. 

The methods which are used in the work are of complex character. During the 

work there were used General scientific (abstraction, generalization, formalization) 

methods, methods of finding, collecting and interpreting facts. In addition, was 

applied analytical, empirical (descriptive) and system information analysis. In the 

work carried out a comprehensive analysis of selected linguistic material: the 

comparative method aims to identify the similarities and differences between passive 

constructions ‘be-passive’ and ‘get-passive’; contextual analysis was used to assess 

the impact of context on the semantics of linguistic units. It should be noted that in 

the practical part of the study were applied comparative and structural methods. 

Moreover, we also applied descriptive, structural and contextual methods. 



11 

 

The novelty of the research is that it first carried out a systematic analysis of 

morphological, semantic and functional characteristics in the texts of different genres 

based on British National Corpus. Apart from this, we have developed criteria and 

classification of differentiation ‘get-passive’ constructions in thematic groups. 

The theoretical value is systematization and summarizing of information about 

‘get-passive’, ways of expression, frequency of use and functioning in modern 

English. The results of the study provide a specific contribution to the further 

development of functional grammar and corpus linguistics. 

The practical value is presented by the fact that the results of the work can be 

used in writing projects, scientific articles, diploma thesis in functional and 

constructive grammar.  

Grounds of the work structure. The scientific work consists of: 

Introduction, in which the main points of the work such as object, subject, 

actuality of research and methods of investigation are described; 

The first chapter, which is theoretical, where the main aspects of learning this 

problem are studied and described, namely of the functioning of the ‘get-passive’ 

structures, examines the scientific approaches to its treatment and considers aspects 

that were not properly covered and what will be studied in this research work; 

The second chapter, which is empirical and deals with functioning examples 

of passive constructions with ‘get’ basing on the material of British National Corpus 

and the reasons that cause such use; 

General conclusions, where the most important findings are determined and 

discussed; 

List of sources has 56 positions, among them 40 are in written in English, 

including textbooks, specialized literature, electronic sources, and abstracts. 

The volume of scientific work. Thesis consists of an introduction, two 

sections with the conclusions to each of them, general conclusions, list of theoretical 

sources of works by native and foreign linguists (56 items, there are 40 of them 

written in a foreign language), 2 sources of illustrative material. The overall number 

of pages is 71.  
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