
 



 

 



 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Важливу роль у граматичному ладі сучасної 

української мови відіграють прийменники, які в поєднанні з іменниками 

виконують функцію посутнього маркера синтаксичних зв’язків і семантико-

синтаксичних відношень. Прийменники належать до класу тих лексичних 

одиниць, які постійно перебувають у центрі уваги мовознавців. Дослідження 

цього розряду слів пов’язане з іменами українських (Г. Балабан, 

Л. Булаховський, І. Вихованець, С. Галаур, К. Городенська, Л. Дерев’янко, 

М. Жовтобрюх, А. Загнітко, З. Іваненко, А. Колодяжний, І. Кучеренко, Н. Кущ, 

А. Лучик, О. Межов, О. Мельничук, Г. Ситар, М. Степаненко, І. Щукіна та ін.) і 

зарубіжних (В. Бондаренко, Р. Будагов, М. Всеволодова, М. Конюшкевич, 

Є. Курилович, М. Нікольський, Є. Черкасова та ін.) учених. Натепер немає 

єдиного погляду на лексико-граматичну природу прийменників. Одні лінгвісти 

не вважають їх лексемами й розглядають з-поміж аналітичних синтаксичних 

морфем (Є. Курилович, І. Вихованець, О. Межов), інші наділяють прийменники 

повноцінним лексичним значенням (І. Кучеренко) або ж так званим 

послабленим семантичним наповненням, співвідносним із релятивною сферою 

об’єктивної дійсності (А. Колодяжний, О. Мельничук). Незважаючи на 

відмінність трактування статусу прийменників, їхню релятивну функцію 

визнають майже всі лінгвісти. Цінними видаються спостереження 

А. Колодяжного, який з’ясував проблеми значеннєвої еволюції 

прийменникових конструкцій із локативним, темпоральним, каузальним, 

інтенційним типом детермінації, установив їхні семантико-синтаксичні зв’язки, 

В. Бондаренка, який звернув основну увагу на походження, морфологійний 

склад, значеннєву специфікацію та особливості функціювання прийменників, 

Є. Черкасової, яка послідовно простежила явище переходу повнозначних слів у 

прийменники, З. Іваненко, яка різновекторно схарактеризувала прийменникові 

конструкції адвербіального значення, виявила їхній синонімійний ресурс, 

особливості стильового ранжування, внутрішньосистемні взаємозв’язки та 

функційні можливості, І. Вихованця, який ґрунтовно дослідив семантико-

граматичну природу прийменників, здійснив їхню семантичну класифікацію, 

проаналізував взаємовідношення прийменника й відмінка у складі 

прийменниково-відмінкової форми, А. Загнітка, який із нових позицій 

проінтерпретував статус, семантику й функційні вияви прийменника, 

Г. Балабан, яка зафіксувала важливі моменти препозиціоналізації нових форм 

та словосполук в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ сторіч, 

І. Мейзерської, яка доповнила реєстр прийменників складеними одиницями, 

здійснивши їхній лексикографічний опис. 

Винятково актуальною залишається проблема динамічного розвитку 

прийменникового складу мови. Це зумовлено тим, що прийменники – 

найвідкритіший тип службових слів, що постійно поповнюється новими 

одиницями. Досить поширеним мовним явищем сьогодні є процес утворення 

складених прийменників шляхом поєднання простого прийменника з 

повнозначним компонентом. Деякі прийменникові одиниці вже пережили 

процес препозиціоналізації, інші ж, залежно від контексту, побутують то як 

прийменники, то як сполучення прийменника з повнозначною частиною мови, 



 

здебільшого іменником. У різні періоди кількісний та якісний склад 

прийменників української мови з формально-граматичного, семантико-

синтаксичного, власне-синтаксичного, семантико-стилістичного й інших 

поглядів досліджували вже згадувані А. Колодяжний, О. Мельничук, 

І. Вихованець, Г. Балабан, І. Мейзерська. У рамках міжнародного проєкту 

«Прийменники в синхронії і діахронії : морфологія і синтаксис» проблемна 

група Донецького національного університету в складі А. Загнітка, 

І. Данилюка, Г.Ситар та І. Щукіної підготувала «Словник українських 

прийменників» (2007). До нього ввійшли 1705 прийменників та їхніх 

еквівалентів. Автори цієї лексикографічної праці розмежовують власне-

прийменники, слова, ужиті в значенні прийменника, слова, що постають у 

функції прийменника, слова, які за аналогією є прийменниками, слова, що 

побутують оказіонально як прийменники. Увесь цей лексичний корпус 

поділено на 16 семантичних груп, із яких 9 є адвербіальними. Немає достатніх 

підстав уважати запропонований перелік вичерпним передусім через ту 

причину, що всі вичленувані типи значень зазнають удокладненішої 

внутрішньої диференціації, отже, потребують мотивованішої лінгвістичної 

інтерпретації.  

Недостатньо вивченим залишається питання адвербіальної 

прийменникової семантики загалом і конкретних її репрезентантів зокрема. 

Цінними у зв’язку з цим є праці М. Степаненка, який представив семантичну 

ієрархію просторових прийменників, здійснив комплексний і багатоаспектний 

аналіз природи просторових відношень, Л. Дерев’янко, яка системно 

схарактеризувала кореляцію первинних і вторинних темпоральних 

прийменників із позицій функційної граматики, С. Романюк, яка окреслила 

структуру категорії темпоральності, А. Габай, яка системно проаналізувала 

прийменники із цільовою семантикою, А. Загнітка й Н. Загнітко, які виняткову 

увагу приділили синтагматиці прийменників зі значенням мети, А. Загнітка й 

Г. Ситар, які різнобічно висвітлили прийменники зі значенням умови у 

функційному аспекті, І. Щукіної, яка вивчила структуру й функції 

прийменників причинової семантики, Н. Кущ, яка зосередила свої дослідницькі 

зусилля довкола значеннєвої типології причиново-наслідкових 

прийменникових еквівалентів і сучасних українських прийменникових 

еквівалентів із семантикою умови, О. Межова, який системно описав 

мінімальні синтаксичні одиниці умови в простому ускладненому реченні, 

Р. Христіанінової, яка з новітніх семантико-синтаксичних позицій розкрила 

специфіку реалізації значення умови у складному реченні.  

В українському мовознавстві немає комплексного дослідження, у якому б 

прийменники (зокрема ті, що репрезентують адвербіальне значення) 

групувалися за семантичними відтінками. На сучасному етапі розвитку 

граматичної теорії потребують висвітлення й такі важливі аспекти, як 1) статус 

прийменника, 2) роль і місце прийменників з адвербіальним значенням у 

загальній препозиціональній системі, 3) особливості семантичної диференціації 

локативних та темпоральних прийменників, 4) семантична окремішність 

логічних прийменників (цільових, причинових, умовних і допустових). 

Передусім вирізнені проблемні орієнтири визначають актуальність 

дисертаційної праці. 



 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми «Речення як багаторівнева мовна 

одиниця» (ДРН 0116U002585), яку опрацьовують члени кафедри української 

мови Полтавського національного педагогічного університету імені  

В. Г. Короленка. Тему дослідження затвердила вчена рада університету 

(протокол № 2 від 24.09.2015 р.), схвалила Наукова координаційна рада 

«Українська мова» Інституту української мови Національної академії наук 

України (протокол № 76 від 28.02.2017 р.). 

Мета дослідження – схарактеризувати особливості семантики 

просторових, часових і логічних (цільових, причинових, умовних, допустових) 

прийменників, установити їхню мотиваційну базу, виявити їхній функційний 

потенціал, з’ясувати синтагматичний ресурс прийменникових мовних засобів – 

репрезентантів адвербіальних семантико-синтаксичних відношень. 

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань :  

1) обґрунтувати лінгвістичний статус прийменника; 

2) визначити місце адвербіальних прийменників та їхніх еквівалентів у 

загальній системі українських прийменників; 

3) установити семантичне співвідношення між первинними і вторинними 

прийменниками адвербіальної семантики; 

4) схарактеризувати закономірність семантичного взаємозв’язку між 

вторинними локативними й темпоральними прийменниками, здійснити їхню 

семантичну класифікацію; 

5) розкрити роль і місце логічних (цільових, причинових, умовних, 

допустових) прийменників та їхніх еквівалентів у загальній системі 

адвербіальних прийменників; 

6) здійснити семантичну класифікацію логічних прийменників; 

7) з’ясувати особливості семантичної кореляції між вторинними 

прийменниками логічної семантики. 

Об’єктом дисертаційної роботи є адвербіальні просторові, часові й 

логічні прийменники та їхні еквіваленти. 

Предмет дослідження – семантична типологія й синтагматичний 

потенціал адвербіальних прийменників та їхніх еквівалентів. 

Методи дослідження. Поставлені в дисертації завдання та специфіка її 

об’єкта зумовили комплексний підхід до вибору адекватних загальнонаукових 

методів. Метод абстрагування застосовано в процесі аналізу корпусного 

матеріалу для встановлення мотиваційних зв’язків між окремими значеннями. 

Метод порівняння вможливив виявлення подібності й відмінності 

прийменників у синонімійних та антонімійних парах. За допомогою методу 

аналогії розкрито способи еволюції деяких прийменникових значень. 

Застосування методу узагальнення сприяло зведенню всіх отриманих 

результатів спостережень та аналізу прийменників до єдиної системи 

семантичних відношень і комплексного способу їхнього представлення. 

Використання методу індукції дало підстави на основі корпусних даних 

сформувати цілісну картину про семантичні відношення прийменників, а 

методу дедукції – теоретично обґрунтувати отримані індуктивним шляхом 

висновки. Зі спеціальних лінгвістичних методів і прийомів використано 

загальнофілологічну аргументацію, яка дала змогу методом логічного 



 

зіставлення проаналізувати різні погляди на досліджувану проблему, з’ясувати 

причини й мотиви чинних суперечностей та обґрунтувати запропоновану в 

роботі наукову гіпотезу. Також активно застосовано структурні методи, 

методики та прийоми аналізу прийменникових одиниць. Зокрема, 

контекстологічний і дистрибутивний аналіз забезпечили виявлення 

сполучувальних потенцій прийменників, а контекстно-ситуативний аналіз 

дискурсу – дослідження специфіки функційних характеристик прийменників у 

текстах різних видів. Для визначення семантичної структури прийменника 

використано метод компонентного аналізу, для порівняння значень 

прийменників відповідного семантичного типу, ідентифікування їхніх 

диференційних ознак – метод зіставлення. Метод суцільного добору сприяв 

укладанню картотеки вторинних адвербіальних прийменників, а елементи 

квантитативного аналізу – установленню їхньої кількості. 

Джерельна база дисертації. Матеріалом для аналізу слугували художні 

твори українських письменників ХVIII – початку ХХІ століть, наукові та 

публіцистичні тексти, зразки офіційно-ділового стилю, Корпус текстів 

української мови, Словник українських прийменників, Словарь української 

мови за редакцією Б. Грінченка, Словник української мови в 11 томах. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в українському 

мовознавстві системно досліджено адвербіальні семантико-синтаксичні 

відношення прийменників, розкрито глибинний зв’язок між похідними 

прийменниками та їхніми мотиватами (іменниками, прислівниками, 

прикметниками, дієсловами [дієприслівниками]), уточнено й доповнено 

лексичний репертуар локативних, темпоральних і логічних прийменників, 

представлено синтагматичний потенціал адвербіальних прийменників, уведено 

до наукового обігу поняття «помірна близькість / віддаленість», «фіксована 

відстань», «значне віддалення» «умова-сприяння», «умова-протистояння», 

«локалізована умова», «умова-наявність / відсутність», «умова-обстановка», 

«умова-розрахунок», «допуст-різноспрямованість», «допуст-несумісність», 

«допуст-незалежність». 

Теоретичне значення дослідження визначає те, що воно поглиблює 

відомі та формує нові знання про прийменникову систему сучасної української 

мови, розширює уявлення про зовнішні і внутрішні семантичні зв’язки, які 

охоплюють адвербіальну зону прийменників загалом та її окремих значеннєвих 

сегментів. Спостереження й висновки дисертації спрямовані на розвиток 

семантичного синтаксису, вони відкривають перспективи для нових студій із 

проблем диференціації семантико-синтаксичних відношень прийменників. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлене можливістю 

використання їх для подальших досліджень прийменникової системи 

української мови, для створення теоретичних курсів із морфології, написання 

підручників, навчальних посібників із граматики української мови, проведення 

спецкурсів та спецсемінарів із морфології й синтаксису у вищій школі, а також 

у науково-пошуковій роботі студентів, магістрантів, аспірантів філологічних 

спеціальностей. Зібраний матеріал прислужиться лексикографам для укладання 

словника прийменників. 



 

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист положення та 

результати дисертації розроблені здобувачем самостійно. Усі публікації 

одноосібні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Дисертаційні 

матеріали апробовано на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Північний вітер : скандинавський світ в освіті, науці та культурі України» 

(Полтава, 2017 р.; 2019 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (Полтава, 2018 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зарубіжні письменники і Україна» 

(Полтава – Львів, 2018 р.), International Scientific and Practical Conference 

«Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine 

and EU» (Бая-Маре, 2019 р.), Scientific and Professional Conference «Urgent 

problems of Philology and Linguistics – 2019» (Будапешт, 2019 р.), International 

Scientific and Practical Conference «Issues of Modern Philology in the Context of 

the Interaction of Languages and Cultures» (Венеція, 2019 р.), VІІ Всеукраїнській 

науковій конференції «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, 

2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «ХІІІ Гоголівські 

читання» (Полтава, 2017 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Х Короленківські читання» (Полтава, 2017 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми дослідження української мови й 

методики її навчання в загальноосвітній та вищій школі» (Полтава, 2018 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Співвідношення семантики і 

структури в системі мовних одиниць» (Полтава, 2020 р.), IV Міжнародному 

науково-практичному семінарі «Гуманітарні науки : сучасна наукова 

парадигма» (Полтава, 2019 р.), Всеукраїнському науковому форумі (із 

міжнародною участю) «Херсонський державний університет у контексті 

вітчизняної та європейської вищої освіти» (Херсон, 2017 р.). 

Публікації. Проблематику та основні положення дисертації висвітлено в 

9 одноосібних статтях (5 – у фахових виданнях України, 1 – у нефаховому 

виданні України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 2 – тези в зарубіжних 

виданнях), з них 5 – у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus. 

Структура роботи й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури 

(321 позиція) та списку використаних джерел (496 позицій), 7 додатків. Повний 

обсяг дисертації – 300 сторінок, основного тексту – 203 сторінки (9,3 д. а.). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

й основні завдання роботи, окреслено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність 

одержаних результатів, схарактеризовано джерельну базу, наведено відомості 

про апробацію основних положень дисертаційної праці та публікації, а також 

про структуру роботи. 



 

У першому розділі «Теоретико-методологійні засади вивчення 

прийменника» узагальнено основні підходи мовознавців до визначення 

лінгвістичного статусу, значеннєвої своєрідності прийменника, розмежування 

власне-прийменників та прийменникових еквівалентів, ідентифікування їхньої 

семантичної спеціалізації. 

Для прийменника характерна тривала історія дослідження. З-поміж 

чинних поглядів на лінгвістичну сутність прийменника (від морфеми до 

повнозначного слова) у дисертації обрано традиційну концепцію, базовану на 

семантико-синтаксичних відношеннях : прийменник є тією службовою 

частиною мови, яка разом із граматичним має й лексичне значення. Граматичне 

значення полягає у вираженні синтаксичного підрядного зв’язку. Лексичне ж 

значення прийменників тісно пов’язане з їхнім походженням. У первинних 

(непохідних) прийменників воно виражене імпліцитно, актуалізоване в 

поєднанні з відмінковими формами іменників і часто детерміноване їхнім 

планом змісту. Значення вторинних (похідних) прийменників мотивоване 

семантикою повнозначних частин мови, на базі яких вони постали. Тому 

вторинні прийменники експліцитно репрезентують індивідуальні лексичні 

значення, не програмовані контекстом. Семантична своєрідність прийменників 

полягає в тому, що вони, на противагу лексичній структурі повнозначних слів, 

не наповнені реальним змістом. Виконуючи певні службові функції в реченні, 

прийменники виражають такі ж значення, як і іменні граматичні форми, однак 

із тією різницею, що вони точніше, конкретніше й різноманітніше об’єктивують 

відношення між членами речення. За прийменниками закріплено ніби подвійну 

функцію : вони а) сигналізують про формальний зв’язок між членами речення, 

виражений граматичними засобами певної мови, і б) указують на конкретний 

вид цього зв’язку, на його матеріально-значеннєвий вияв. Цей дуальний 

характер прийменників і заманіфестовує складність їхнього семантичного 

статусу. Важливо не випускати з поля зору того моменту, що в будь-якому 

прийменникові іманентно закладене лексичне значення : над, під, навколо 

означають простір, після, протягом, раніше – час, завдяки, унаслідок – причину, 

для, заради – мету. Воно передбачає в синтаксичній конструкції певний 

відмінок іменникового компонента або його субститута. Залежно від 

семантичної наповнюваності одні прийменники вживаються з одними 

відмінками, а інші – з іншими. Так формується граматичне значення 

прийменника. Воно не корелює із планом змісту тих слів, які поєднує 

прийменник, а лише вказує на характер синтаксичних відношень між словами. 

Підтвердженням наявності в прийменників лексичного значення є синонімія й 

антонімія. 

Непроста природа прийменника спричинила з’яву класифікаційної 

різнорідності цього розряду слів. Прийменники об’єднують в окремі 

мікросистеми за різними критеріями. За походженням їх диференційовано на 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні), за ступенем значеннєвої 

наповнюваності – на інформативно недостатні та інформативно достатні. Згідно 

з класифікацією М. Конюшкевич, в основу якої покладено характер 

препозиціоналізації, до власне-прийменників уналежнено всі традиційно 

виділювані одиниці : біля, на, перед. Більшість вторинних прийменникових 

одиниць потрактовано як прийменникові еквіваленти. Корпус слів, ужитих у 



 

значенні прийменника, становлять ті лексичні одиниці, що мають відповідники 

з-поміж власне-прийменників, але містять додаткові елементи з узагальненою 

конкретною семантикою, без будь-яких конотаційних характеристик : в 

інтересах, по дорозі від. Слова, ужиті у функції прийменника, – це такі 

елементи, які можуть бути опущені без відповідної заміни власне-

прийменником, але значення вислову в такому разі залишиться тим самим : на 

ім’я, під кінець. Слова, що за аналогією є прийменниками, – досить обмежене 

коло лексем, основний масив яких репрезентують структури з кількісним 

значенням певних вимірів (довжина, ширина, висота тощо) :  на відстані не 

більше аніж, на глибину понад. Розряд слів, ужитих оказіонально як 

прийменники, конституюють такі утворення, у яких супровідною постає певна 

образність і які використано як прийменники в поодиноких випадках : на порозі 

в, на світанку. За специфікою семантичних відношень вичленувано просторові, 

часові й логічні прийменники, з-поміж останніх виокремлено цільові, 

причинові, умовні та допустові. 

Прийменникові еквіваленти мають низку функційних особливостей і цим 

протиставлені первинним прийменникам. Їм притаманне спеціалізованіше, 

конкретніше значення, вони виразніше експлікують семантико-синтаксичні 

відношення, здебільшого адвербіальні. План змісту повнозначного слова, яке 

входить до структури прийменникового еквівалента, може накладати 

обмеження на їхню сполучуваність, тому вони поєднуються лише з певними 

лексико-семантичними групами слів. Крім того, за кожним таким еквівалентом 

закріплений один відмінок.  

Вторинні прийменники та їхні еквіваленти зберігають тісний 

семантичний зв’язок зі словами, на базі яких сформувалися : прислівниками, 

прикметниками, іменниками, дієсловами (дієприслівниками). Ця генетична 

детермінованість може бути безпосередньою й опосередкованою. Безпосередня 

залежність виникає тоді, коли значення прийменника мотивоване омонімійним 

прислівником, іменником (двокомпонентний ланцюг : прийменник поряд ← 

прислівник поряд, прийменник кінець ← іменник кінець). Про опосередковану 

залежність ідеться тоді, коли значення прийменника випливає із плану змісту 

дієслова, прикметника за посередництвом дієприслівника, прислівника 

(трикомпонентний ланцюг : прийменник побачивши ← дієприслівник 

побачивши ← дієслово побачити, прийменник близько ← прислівник близько 

← прикметник близький). Більшість вторинних одиниць утворені шляхом 

поєднання первинного прийменника з іменником. Унаслідок цієї взаємодії 

колишня препозиціонально-субстантивна сполука вже з новим значенням 

набуває статусних властивостей прийменника. Непохідний прийменник, 

поєднавшись із повнозначним словом, змінює своє первісне значення. 

Реалізовувана похідним іменником семантика в такій прийменниковій 

структурі також може суттєво різнитися від його первинного плану змісту. 

Прийменник (прийменниковий еквівалент) разом із дієсловом та відмінковою 

формою іменника конституюють комплексний засіб вираження семантико-

синтаксичних відношень, унаслідок чого лексичне значення прийменника 

взаємодіє із семантикою вербативного й субстантивного компонентів. 

У другому розділі «Просторові й часові семантико-синтаксичні 

відношення прийменників» з’ясовано філософську та лінгвістичну сутність 



 

простору й часу, проаналізовано локативні, темпоральні прийменники і їхні 

еквіваленти із семантичного й синтагматичного поглядів. 

Локативні прийменники становлять основний семантичний тип, що 

об’єднує, за різними даними, від 130 до понад 700 лексичних одиниць. У роботі 

виокремлено 332 власне-прийменники, 171 еквівалент у значенні прийменника, 

20 еквівалентів у функції прийменника, 214 еквівалентів, уживаних за 

аналогією, 10 оказіонально використовуваних у ролі прийменника лексичних 

одиниць, 4 новотвори. Просторові прийменники диференційовано за ознаками 

динамічності / статичності, контактності / дистантності на групи зі значенням 

місця дії, шляху руху, вихідного пункту руху, кінцевого пункту руху, у кожній 

із яких вичленувано підгрупи. Група контактних статичних прийменників 

об’єднує обмежене коло лексичних одиниць, які можуть указувати на контакт із 

внутрішньою частиною просторового орієнтира, із його поверхнею 

(локалізацію в межах просторового орієнтира й локалізацію в його центральних 

межах) або із внутрішньою частиною предмета чи його поверхнею 

недиференційовано. Дистантні статичні прийменники визначають п’ять видів 

дистантної локалізації щодо просторового орієнтира : 1) загальну дистантну 

локалізацію; 2) локалізацію за ознакою близькості / віддаленості 

(безпосередньої близькості, помірної близькості / віддаленості, фіксованої 

відстані, значного віддалення); 3) локалізацію по колу; 4) локалізацію між 

просторовими орієнтирами; 5) локалізацію щодо горизонтальної або 

вертикальної осі (місце перед просторовим орієнтиром або симетричне 

розташування предметів один до одного, місце за просторовим орієнтиром, 

місце з бічної сторони поблизу просторового орієнтира, точне визначення 

бічної сторони просторового орієнтира, місце з обох боків предмета й місце на 

близькій відстані від кінцевої частини або самого краю предмета, місце з бічної 

сторони на невеликій віддалі від просторового орієнтира, місце над 

просторовим орієнтиром, місце під просторовим орієнтиром, місце на 

однаковій висоті з просторовим орієнтиром). 

Контактні прийменники із маркером «шлях руху» сигналізують про 

наскрізний рух у межах просторового орієнтира та шлях руху поверхнею або в 

межах чого-небудь. Дистантні прийменники визначають чотири основних 

різновиди шляху руху : 1) динамічну локалізацію позаду рухомого предмета; 

2) лінійну динамічну локалізацію близько від просторового орієнтира; 

3) динамічну локалізацію щодо просторового орієнтира, який рухається в 

протилежному напрямку; 4) динамічну локалізацію в напрямку перетину руху 

предмета, який править за просторовий орієнтир. 

Значення динамічної локалізації вихідного пункту руху об’єднане 

підгрупами контактних (вихідної точки руху, що міститься в межах 

просторового орієнтира, усередині предмета, і вихідної точки руху, що 

міститься на поверхні предмета) та дистантних прийменників (початкової межі 

руху, загального напрямку руху від предмета, руху з місця, розташованого з 

протилежного боку предмета, перед предметом, з боку від предмета, над 

предметом, під предметом, оточеного кількома предметами). 

Просторові прийменники динамічної локалізації кінцевого пункту руху 

поділено на контактні (кінцева точка руху, що міститься всередині предмета, і 

кінцева точка руху, що міститься на поверхні предмета) та дистантні 



 

прийменники (рух у бік предмета, рух у простір за предметом, рух у простір із 

переднього боку предмета, рух у простір вище від предмета, рух у простір 

нижче від просторового орієнтира, рух у простір, обмежений двома або 

кількома предметами). 

Типовим для статичних прийменників є поєднання з дієсловами 

місцеперебування, місцеположення об’єкта в просторі (сидіти, перебувати), 

фізичного буття (жити, бути), зорового, слухового сприйняття (бачити, чути) 

та конкретними іменниками на позначення будівель і їхніх частин (будинок, 

вікно), меблів (стіл, шафа), предметів побуту (віник, дзеркало), людей (лікар, 

Петро), населених пунктів (село, Київ), внутрішніх органів і частин тіла (серце, 

голова), природних просторів (ліс, пагорб), установ та організацій (лікарня, 

готель) : … сиділи на порозі літньої кухні осоловілі коти… (Н. Сняданко); 

… підочноямковий нерв знаходиться в безпосередній близькості від слизової 

оболонки гайморової пазухи (В. Півторак); Жила вдова поодаль від села… 

(В. Барка). 

Динамічні прийменники сполучаються насамперед із вербативами 

цілеспрямованого або нецілеспрямованого руху, просторового переміщення 

(іти, летіти), зміни місцеположення об’єкта в просторі (скочити, встати), 

динамічної дії, спрямованої на об’єкт (кинути, жбурнути), та субстантивами – 

найменуваннями населених пунктів (Полтава, село), людей (Андрій, сестра), 

об’єктів природи (поле, печера), будівель (сарай, дім). Характерною 

особливістю утворених за аналогією прийменникових еквівалентів, які 

передають значення відстані, висоти, глибини, є семантико-синтаксичний 

зв’язок з іменниками на позначення відстані в числовому вираженні (5 метрів, 

2 милі) : … я йду навперейми Адьці… (О. Забужко); В такій масці в теплу воду 

легко можна спускатися на глибину до сорока метрів (М. Трублаїні). 

Часові прийменники кількісно поступаються перед просторовими. 

Дослідники нараховують від 28 до понад 200 лексичних одиниць. У дисертації 

розмежовано 126 власне-прийменників, 65 еквівалентів у значенні 

прийменника, 17 еквівалентів у функції прийменника, 13 еквівалентів, 

уживаних за аналогією, 1 оказіонально використовуваний у ролі прийменника, 

23 новотвори. 

Основним критерієм виокремлення семантичних груп темпоральних 

прийменників є одночасність / різночасність. У системі часових відношень 

прийменників вирізнено семантичні групи одночасності, різночасності й 

часової межі. Значення одночасності почленовано на неозначену (часткову) 

одночасність та означену одночасність. У межах різночасності вияскравлено 

семантичні модифікати неозначеної різночасності або поєднання часової 

наступності й попередності, означеної та неозначеної часової попередності, 

означеної й неозначеної часової наступності. Часову межу диференційовано на 

початкову та кінцеву. Крім того, ідентифіковано момент часу, рівновіддалений 

від початкової й кінцевої часових меж. 

Семантику одночасності репрезентують прийменники, поєднані 

насамперед із дієсловами здійснення (відбутися, статися), ментальної 

діяльності (вчити, забувати), фазовості (розпочинати, завершувати) та 

іменниками – найменуваннями святкових подій (хрестини, іменини), 

історичних періодів (панщина, кріпацтво), різноманітних дій і процесів 



 

(будівництво, настання), власне-темпоральних понять (початок, 

година) : … під час Аллоччиних іменин … стався конфуз (В. Нестайко); Та 

істота зникла водночас з настанням тиші… (В. Савченко). 

Різночасність експлікована прийменниками в сполученні з вербативами 

руху, просторового переміщення (підійти, приїхати), здійснення (відбуватися, 

статися), зустрічі, прощання (зустрітися, розлучитися), виникнення 

(виникати, постати), біологічного буття (народитися, померти) та 

субстантивами – назвами темпоральних проміжків (рік, епоха), пір року (зима, 

літо), частин доби (ранок, ніч), циклів життя (народження, смерть), 

транспортних засобів (поїзд, літак), різноманітних дій і процесів (розмова, 

мітинг), людей (мати, учитель) : Недовго перед різдвом зчинився рух 

(І. Франко); … помер слідом за матір’ю… (С. Васильченко). 

Значення часових меж прийменники виражають у поєднанні з дієсловами 

виникнення (виникати, з’являтися), інтелектуальної діяльності (вчити, знати), 

руху, просторового переміщення (їхати, ходити), міжособистісних дій, 

взаємин (дружити, ворогувати) та іменниками – найменуваннями часових 

понять (рік, століття), місяців (лютий, липень), частин доби (день, ніч), 

різноманітних суспільних дій і процесів (молитва, війна), міжособистісних 

взаємин (зустріч, прощання) : А на світанку життя ніхто із нас не знає, що 

буде на його заході (М. Матіос); … я нишком пришкандибав до хостелу в 

розпал ночі (М. Кідрук). 

Третій розділ «Логічні семантико-синтаксичні відношення 

прийменників» присвячено дослідженню інтенційних, каузальних, умовних і 

допустових прийменників та їхніх еквівалентів.  

Група інтенційних прийменників об’єднала 120 лексичних 

одиниць : 31 власне-прийменник, 69 еквівалентів у значенні прийменника, 

2 еквіваленти у функції прийменника, 3 еквіваленти, уживані за аналогією, 

15 новотворів. Цільові прийменники поділено на групи власне-мети і мети з 

відтінком присвяти, а в межах останньої виокремлено підгрупи мети-пошани, 

мети-користі, мети-шкоди, мети-догоди, мети-допомоги, мети-підтримки, мети-

віддяки, мети-відшкодування, мети-відповіді, мети-переконання, мети-пам’яті.  

Прийменники власне-мети регулярно сполучаються з дієсловами 

творення, різних видів діяльності (будувати, працювати), руху, просторового 

переміщення (іти, нести), узгоджених міжособистісних дій (боротися, 

голосувати) та іменниками – назвами різноманітних дій (отримання, 

перевірка), їжі, напоїв (закуска, вода), проявів почуттів, психічних станів (воля, 

любов) : Гарує і працює … на здобуття засобів до науки для сина… 

(О. Кобилянська); … самі ж суїцидники проходжалися міжряддям у пошуках 

закуски… (Є. Пашковський). 

Для прийменників із семантичними відтінками присвяти характерне 

поєднання з вербативами номінування (назвати, наректи), творення, різних 

видів діяльності (ставити, будувати), руху, просторового переміщення 

(привести, занести), придбання (придбати, отримати) та субстантивами – 

найменуваннями населених пунктів (Вербівка, місто), людей за різними 

ономасіологічними характеристиками (баба, лікар), їхніх сукупностей (група, 

народ), почуттів (повага, пошана), різноманітних дій і процесів (дійство, 



 

прибуття) : … вона поставить великий храм … во славу Спасителя нашого… 

(Р. Іванченко); … ти чесно працюєш на благо народу… (О. Гончар). 

Група каузальних прийменників налічує 145 лексем : 33 власне-

прийменники, 85 еквівалентів у значенні прийменника, 14 еквівалентів у 

функції прийменника, 1 оказіонально використовуваний еквівалент, 

12 новотворів. Каузальні прийменники розподілено між групами власне-

причини і причини з різноманітними семантичними відтінками (причина-

підстава [підґрунтя], причина-походження явища, причина-відплата 

[винагорода], причина-претензія, причина-перешкода [негативна причина], 

результативна причина, імперативна причина, причина-сприяння реалізації 

явища, причина-взаємозв’язок явищ, причина-привід [мотив], причина-

урахування [обґрунтування], причина-розрахунок [очікування], причина-намір).  

Типовий головний компонент у сполуках із каузальними прийменниками 

репрезентований дієсловами руху, просторового переміщення (рухатися, 

пиряти), мовлення (говорити, казати), статичної або динамічної контактної дії 

(взяти, хапати), творення, різних видів діяльності (робити, здійснювати), 

зміни фізичного стану (хворіти, в’янути), впливу на об’єкт (примусити, 

прислати). Функцію придієслівного конституента виконують іменники – 

найменування явищ природи (погода, протяг), людей (дід, керівник), 

документів та їхніх частин (закон, стаття), установ, організацій (завод, 

банк) : У порожній аудиторії під владою протягу пиряли листки недочитаних 

лекцій (А. Чех); … мене сюди взяли з ласки начальства (І. Роздобудько); 

… хлопець в’янув під враженням оповідання (О. Кобилянська). 

Групу прийменників умови сформували 46 лексичних одиниць : 4 власне-

прийменники, 23 еквіваленти в значенні прийменника, 2 еквіваленти у функції 

прийменника, 1 уживаний за аналогією до прийменника, 16 новотворів. 

Прийменники умови диференційовано на такі окремі семантичні 

групи : власне-умова, умова з різноманітними семантичними відтінками 

(умова-сприяння, умова-протистояння, локалізована умова, умова-

наявність / відсутність, умова-обстановка, умова-розрахунок). 

Для прийменників умови характерним є поєднання з дієсловами зі 

значенням допомоги (допомагати, сприяти), прохання (просити, молити), 

просторового переміщення (прибувати, бігти), застосування, використання 

(використовувати, застосовувати), мисленнєвої діяльності (розуміти, 

пізнавати) та іменниками – назвами суспільних дій, процесів, явищ 

(поліпшення, війна), людей за різними ознаками (камердинер, брат) : З 

останніх сил доплівся за підтримки камердинера до столу… (Т. Пахомова); 

… нервово-паралітичний газ … застосовують лише в умовах війни… 

(Л. Костенко). 

Допустові прийменники (13 лексичних одиниць, з них 9 власне-

прийменників, 4 еквіваленти в значенні прийменника) розподілено між трьома 

групами : допуст-різноспрямованість, допуст-несумісність і допуст-

незалежність. Вони регулярно сполучаються з вербативами ментальної 

діяльності (знати, думати), мовлення (говорити, співати), руху, просторового 

переміщення (іти, бігти), боротьби чи її відсутності (боротися, змирятися), 

погодження й відмови (погоджуватися, відмовлятися) та субстантивами – 

найменуваннями явищ природи (сутінки, спека), вольових, результативних та 



 

інших дій (прохання, бажання), генетичних особливостей, рис характеру 

(походження, хоробрість) : Незважаючи на вечірні сутінки, Марко впізнав 

свою супутницю… (М. Трублаїні); … ноги, здається, рухаються … незалежно 

від її [Людки] бажання (В. Нестайко). 

У висновках підсумовано результати дослідження. 

1. Прийменник є службовою частиною мови зі своєрідним граматичним і 

лексичним значенням, він виконує низку демаркаційних функцій,  

як-от : а) диференціювання просторових, часових та інших типів адвербіальних 

відношень, б) переведення субстантива в прислівникову позицію, в) взаємодія з 

одиницями долексемного рівня (відмінковим закінченням і дієслівним 

префіксом), г) вплив на формування синтагматичних та парадигматичних 

зв’язків. Значення прийменника зведене головно до вираження певних 

відношень між частинами прийменникового висловлення. Його не слід 

ототожнювати з поняттям синтаксичного відношення. Прийменники мають 

здатність передавати семантику відношень між різними синтаксичними 

одиницями (словами, словосполученнями, реченнями). Поняття відношення є 

результатом абстракцій конкретних зв’язків між предметами на компаративних 

засадах : в основі просторових відношень лежить порівняння за локалізацією 

об’єкта в просторі, часових – порівняння за часом дії, причинових – порівняння 

дії та її джерела тощо. Індивідуальне значення прийменника властиве лише 

йому одному, воно незмінне в кожному конкретному випадкові вживання того 

самого прийменника й полягає в послідовному ідентифікуванні притаманного 

йому типу відношень.  

2. В основу класифікації прийменників покладено семантичний критерій. 

Домінувальними з-поміж них є об’єктні, атрибутивні й адвербіальні. Група 

адвербіальних прийменників найчисленніша. Вона об’єднала лексичні одиниці, 

що виражають локативні, темпоральні й логічні (цільові, причинові, умовні, 

допустові) відношення. 

Динамічні процеси в прийменниковій системі спричинили розмежування 

власне-прийменників і прийменникових еквівалентів. До власне-прийменників 

зараховано всі традиційно виокремлені препозиціональні лексичні одиниці. 

Прийменникові новотвори уналежнено до розряду еквівалентів, характерну 

особливість яких становить те, що вони здебільшого є репрезентантами 

адвербіальних семантико-синтаксичних відношень, позбавлені полісемії, 

наділені здатністю корелювати з одним відмінком. 

3. Адвербіальні відношення прийменників утворюють струнку систему, у 

якій виділено підсистеми зі значенням локативності, темпоральності, 

інтенційності, каузальності, умовності й допустовості. У кожній із них 

збережено пропорційність на рівні традиційно виокремлюваних і нових 

лексичних одиниць : 137 і 751 локативних, 38 і 245 темпоральних, 14 і 120 

цільових, 14 і 145 причинових, 8 і 46 умовних, 6 і 13 допустових. 

4. Локативні відношення найдиференційованіші в системі адвербіальних 

відношень. За ознаками динамічності / статичності й 

контактності / дистантності виокремлено семантичні групи місця, шляху, 

вихідного та кінцевого пунктів руху. У межах кожної групи вирізнено 

семантичні модифікати.  



 

Темпоральні прийменники інтегровано у дві групи : семантично похідні 

від локативних і суміжні з ними та сформовані незалежно від просторової 

сфери. На основі семантичних протиставлень одночасність / різночасність та 

означена тривалість / неозначена тривалість у системі темпоральних відношень 

виокремлено семантичні групи одночасності, різночасності й часової межі, 

кожну з яких диференційовано на підгрупи.  

5. Логічні прийменники є особливим семантичним утворенням, одиниці 

якого виражають такі типи заснованого на законах логіки зв’язку між 

предметами, явищами реальності, як мета, причина, умова, допуст. Аналізовані 

прийменники утворюють кількісно вужчий порівняно з локативними та 

темпоральними корпус одиниць (відповідно до традиції виокремлено 46 

одиниць). У роботі досліджено 324 лексичні одиниці (прийменники, 

прийменникові еквіваленти, новотвори) із логічною семантикою. 

6. Для логічної зони характерна кількісна перевага вторинних 

прийменників. Більшість первинних прийменників є полісемантичними, їхні 

значення імпліцитні. Вторинні ж прийменники чітко передають той чи той тип 

семантико-синтаксичних відношень, оскільки послідовно зберігають зв’язок із 

мотиватом. Окремим прийменникам притаманний значеннєвий синкретизм. Це 

стосується насамперед тих одиниць, які репрезентують каузальні й інтеційні 

відношення.  

У складі прийменників мети виокремлено дві групи : власне-мети й мети 

з відтінком присвяти. У межах другої групи вияскравлено семантичні 

модифікати пошани, користі, шкоди, догоди, допомоги, підтримки, віддяки, 

відшкодування, відповіді, переконання, пам’яті.  

Каузальні прийменники диференційовано на групи власне-причини і 

причини з семантичними відтінками підстави (підґрунтя), походження явища, 

відплати (винагороди), претензії, негативності, результативності та 

імперативності, сприяння реалізації та взаємозв’язку явищ, приводу (мотиву), 

урахування (обґрунтування), наміру та розрахунку. 

Прийменники зі значенням умови розподілено між групами власне-умови 

й умови із семантичними відтінками сприяння, протистояння, 

наявності / відсутності, обстановки, розрахунку, локалізованої умови. 

У розряді допустових прийменників вирізнено 3 групи : допуст-

різноспрямованість, допуст-несумісність і допуст-незалежність. 

7. Досліджувані лексичні одиниці утворюють окрему чітко ієрархізовану 

систему, органічними складниками якої є власне-прийменники та 

прийменникові еквіваленти. У ній домінують вторинні лексичні одиниці, що 

пройшли характерний для цього класу слів шлях препозиціоналізації. Кожен 

прийменник є носієм певної семантики. Вторинні прийменники та еквіваленти 

зберігають потенційний зв’язок із мотиватами. Регулярним для них є 

відіменникове та відприслівникове походження, іррегулярним – віддієслівне. 

Локативні прийменники утворені від лексем із просторовою семантикою 

(напрямок, відстань), темпоральні постали частково на базі локативних 

мотиватів (посеред, дорога), частково – на основі лексем із часовим значенням 

(час, проміжок). Логічні прийменники мають ширше коло мотиватів. Вони 

походять як від лексем із цільовою (мета, догода), причиновою (причина, 

підстава), умовною (умова, обставина), допустовою (відповідно, залежно) 



 

семантикою, так і від тих абстрактних лексичних одиниць, для яких ця 

семантика є індиферентною (ім’я, пам’ять, зіткнення). 

Перспективним видається дослідження семантико-синтаксичних 

відношень прийменників у напрямку впорядкування, унормування лексичного 

складу, а також створення оновленого словника прийменників та їхніх 

еквівалентів. 
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АНОТАЦІЯ 

Кисла Н. В. Диференціація адвербіальних семантико-синтаксичних 

відношень прийменників у сучасній українській літературній мові. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України, Харків, 2020. 

У роботі на основі опрацювання значної за обсягом джерельної бази й 

залучення до аналізу репрезентативного мовного матеріалу здійснено системне 

дослідження адвербіальних семантико-синтаксичних відношень прийменників 

сучасної української літературної мови, розкрито глибинний зв’язок між 

похідними прийменниками та їхніми мотиватами (іменниками, прислівниками, 

прикметниками, дієсловами [дієприслівниками]), уточнено й доповнено 

лексичний репертуар локативних, темпоральних і логічних прийменників, 

здійснено їхню семантичну класифікацію, представлено синтагматичний 

потенціал адвербіальних прийменників, уведено до наукового обігу поняття 

«помірна близькість / віддаленість», «фіксована відстань», «значне віддалення», 

«умова-сприяння», «умова-протистояння», «локалізована умова», «умова-

наявність / відсутність», «умова-обстановка», «умова-розрахунок», «допуст-

різноспрямованість», «допуст-несумісність», «допуст-незалежність». 

Ключові слова : прийменник, вторинний прийменник, прийменниковий 

еквівалент у значенні прийменника, прийменниковий еквівалент у функції 

прийменника, уживаний за аналогією до прийменника еквівалент, оказіонально 

використовуваний у ролі прийменника еквівалент, семантико-синтаксичні 

відношення, локативні відношення, темпоральні відношення, логічні 

(інтенційні, каузальні, умовні, допустові) відношення. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кислая Н. В. Дифференциация адвербиальных семантико-

синтаксических отношений предлогов в современном украинском 

литературном языке. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Харьковский 

национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды МОН 

Украины, Харьков, 2020. 

В работе на основании обработки значительной базы источников и 

привлечения к анализу репрезентативного языкового материала осуществлено 

системное исследование адвербиальных семантико-синтаксических отношений 

предлогов в современном украинском литературном языке, раскрыта глубинная 

связь между производными предлогами и их мотиватами (существительными, 

наречиями, прилагательными, глаголами [деепричастиями]), уточнен и 

дополнен лексический репертуар локативных, темпоральных и логических 

предлогов, осуществлена их семантическая классификация, представлен 

синтагматический потенциал адвербиальных предлогов, введены в научный 



 

оборот понятия «умеренная близость / удаленность», «фиксированное 

расстояние», «значительное удаление», «условие-содействие», «условие-

противостояние», «локализованное условие», «условие-наличие / отсутствие», 

«условие-обстановка», «условие-расчет», «уступка-разнонаправленность», 

«уступка-несовместимость», «уступка-независимость». 

Ключевые слова : предлог, вторичный предлог, предложный эквивалент 

в значении предлога, предложный эквивалент в функции предлога, 

употребляемый по аналогии с предлогом эквивалент, окказионально 

используемый в качестве предлога эквивалент, семантико-синтаксические 

отношения, локативные отношения, темпоральные отношения, логические 

(интенционные, каузальные, условные, уступительные) отношения. 

 

ABSTRACT 

Kysla N.V.. Differentiation of the adverbial semantic-syntactic preposition 

relations in the modern Ukrainian literary language. – Qualification scientific 

work. Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.02.01 – Ukrainian 

language. – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The thesis examines a great number of resources and analyses linguistic 

material in which the systematic research of adverbial semantic-syntactic relations of 

prepositions in the modern Ukrainian literary language and reveals deep connection 

between derived prepositions and their motive words (nouns, adverbs, adjectives, 

verbs). The lexical repertoire of locative, temporal and logical prepositions has been 

clarified and supplemented, the syntagmatic potential of adverbial prepositions has 

been presented, the concepts of “moderate proximity / distance”, “fixed distance”, 

“considerable distance”, “condition-assistance”, “condition-opposition”, “localized 

condition”, “condition-presence / absence”, “condition-situation”, “condition-

calculation”, “tolerance-diversity”, “tolerance-incompatibility”, “tolerance-

independence” have been introduced into scientific circulation. 

The preposition as a lexical-grammatical class of words has a long research 

history. Scholars interpret its linguistic status in different ways : from an analytical 

morpheme to a full word. Among the current views on the partial linguistic status of 

the preposition there are arguments to consider the traditional ones as the most 

convincing, which is based on semantic and syntactic principles : the preposition is 

an official part of language with a peculiar grammatical and lexical meaning, it 

performs a number of demarcation functions.  

Prepositions are classified by semantic types. The main ones are object, 

attributive and adverbial. Dynamic processes in the prepositional system have led to 

the distinction between proper prepositions and prepositional equivalents.  

Adverbial relations of prepositions form a coherent system in which 

subsystems with the meaning of locativeness, temporality, intentionality, causality, 

conditionality and admissibility are distinguished.  

Locative relations are the most differentiated in the system of adverbial 

relations. On the grounds of dynamism / statics and contact / distance, the semantic 

groups of place, path, starting and ending points of movement are distinguished. 

Semantic modifications are distinguished within each group.  



 

Temporal prepositions are combined into two groups : 1) semantically derived 

from locatives and adjacent to them, 2) formed independently of the spatial sphere. 

On the basis of semantic oppositions simultaneity / diversity and defined 

duration / indefinite duration in the system of temporal relations the semantic groups 

of simultaneity, diversity and time limit are distinguished, each of which is 

differentiated into subgroups.  

Logical prepositions are a special semantic formation, the units of which 

express such types of logical connection between objects, phenomena of reality, as 

purpose, reason, condition, tolerance. Their core is formed by those who convey the 

target and causal relationships. The logical zone is characterized by a quantitative 

advantage of secondary prepositions. There are two groups of prepositions of the 

purpose : the purpose and the purpose with a shade of dedication. Causal prepositions 

are differentiated into two groups : the actual causes and causes with different 

semantic nuances. Prepositions with the meaning of the condition are distributed 

between the groups actually conditions and conditions with different semantic 

nuances. Admissible prepositions combine a small number of lexical items 

distributed between the groups of tolerance-diversity, tolerance-incompatibility and 

tolerance-independence.  

Secondary prepositions and equivalents retain a potential connection with 

motives (noun, adverb, adjective or verb [adverb]). Regular for them is the noun and 

adverbial origin, irregular – verb. Each distinguished semantic group of prepositions 

is characterized syntagmatically, and it has been established the lexical-syntactic 

composition of the main carrier of valence and the valence partner. 

Key words : preposition, secondary preposition, prepositional equivalent in the 

meaning of the preposition, prepositional equivalent in the function of the 

preposition, used by analogy with the prepositional equivalent, occasionally used as a 

prepositional equivalent, semantic-syntactic relations, locative relations, temporal 

relations, logical (intentional, causative, conditional, admissible) relations. 
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