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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ПЕРЕДМОВА 

Наукові мовознавчі розвідки прагнуть дати відповідь на три питання: 

"Що?', "Як?" і "Чому?". Щоб дати відповідь на перші два, достатньо звернутися 

до фактів, приступних для безпосереднього спостереження (у синхронії), 

відповідь на третє питання вимагає більш серйозного підходу, а саме – 

діахронічного. Нині мовознавчі студії зосереджені на з’ясуванні природи 

мовних явищ, відтак завжди вітаються фундаментальні дослідження, які 

покликані не лише інвентаризувати та класифікувати мовні факти, а й пролити 

світло на їхню генезу, встановити закономірності еволюції будови мови.  

Унікальність англійської мови визначається історією її становлення та 

розвитку і полягає, по-перше, у відсутності традиційної граматики зі звичною  

багатою морфологією іменних частин мови, по-друге, у парадоксально 

великому словниковому складі, по-третє, у провідній ролі її синтаксису. 

Окремішність сучасної англійської мови зокрема полягає і в тому, що спосіб 

утворення питальних речень шляхом зміни порядку слів вживається лише у 

1,4% мов світу. Тож актуальним є окреслення тенденцій і шляхів розвитку цієї 

мови, що зокрема зумовили таке аранжування питальних речень.  

Посібник створено на теоретичних засадах двох парадигм – генеративної 

граматики й історичної прагматики, що уможливить отримати висновки з 

високою пояснювальною силою. На відміну від давньоанглійського, який 

вирізняється відсутністю помітних новацій на синтаксичному рівні, середньо- 

та новоанглійський періоди визначнаються серйозними зрушеннями, які 

торкнулися всіх мовних рівнів, включаючи і синтаксичний, тож основна увага 

звернена до фактів англійської мови XII–XХІ ст.  

Посібник розраховано на студентів-філологів старших курсів, які вже 

вивчили дисципліни "Вступ до германського мовознавства", "Історія 

англійської мови", "Теоретична граматика англійської мови".   

 


