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ВСТУП 

Мова не є сталим поняттям і постійно видозмінюється. Відстеження змін 

у мові є необхідністю під час її вивчення. Незважаючи на жвавий інтерес 

науковців-теоретиків довкола цієї проблеми, вона не є повністю дослідженою і 

розкритою, а тому продовжує активно вивчатися і сьогодні, оскільки ще 

залишилось багато питань, які потребують дослідження та уточнення з боку 

граматистів.  

Проблеми становлення граматичної системи англійської мови і її 

сучасний стан розглядаються в працях з історії мови та теоретичної граматики в 

роботах В.Д. Аракіна, О.В. Ахманової, Л. Блумфілда, К. Бруннера, Н. 

Хомського, Дж. Лайонза, Дж. Ліча, Р. Квірка, С. Грінбаума, Д. Росса, Р. 

Клейборна, О.І. Смирницького, О.А. Смирницкої, В.Н. Ярцевої і ін.  

Проте одним з найбільш суперечливих аспектів вивчення англійської 

мови є вживання граматичної категорії перфекта. У вчених-лінгвістів не існує 

єдиної думки щодо періоду зародження та кінцевого становлення категорії 

перфекта. Дана категорія розглядається як дієслівна форма, що означає 

попередню дію, будь-яким чином релевантну до теперішнього часу.  

У давньоанглійський період категорія часу виражалась лише як притеріт і 

нон-притеріт, але з часом у системі дієслова починають з’являтися окремі 

аналітичні утворення. У середньоанглійський період відзначається повна втрата 

особистого лексичного значення дієслова «habban» і перетворення його в 

допоміжне дієслово. В ХVІ –XVІII столітті відбувається кінцеве становлення 

категорії перфекта.  

Дослідженням даної проблеми докладно займалися такі видатні 

дослідники-лінгвісти як Аракін В.Д., Бархударов Л. С., Віссер Ф. Т., Денісон Д., 

Ільїш Б.А., Кашкін В.Ф., Смирницький О.І., Расторгуєва Т.А., Фрідрен Г., 

Ярцева В. Н. та ін. Однак наявність у сучасній науці розбіжності думок з даної 

проблеми, а також накопичення нових фактів, підходів і методів аналізу 

зумовлюють постійну необхідність подальших розвідок. 
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Актуальність цієї роботи визначається загальною спрямованістю 

сучасних граматичних студій на вивчення проблем функціонування й розвитку 

мовних систем. Невизначеність питань, пов’язаних з відсутністю інтегрального 

підходу до дослідження перфекту в історії англійської мови, зумовлює 

необхідність вивчення його особливостей у давньо-, середньо- та 

ранньоновоанглійській мові в контексті розв’язання загальної проблематики їх 

походження, формування й розвитку. 

Отже, недостатня розробленість проблеми як в теоретичному, так і в 

практичному плані зумовили вибір теми дипломної роботи: «Становлення 

перфектних форм загального і подовженого видів у мові новоанглійського 

періоду XVI-XVIII століття». 

Метою магістерського дослідження є визначення шляхів становлення та 

напрямів розвитку форм перфекта загального і подовженого видів  у мові 

новоанглійського періоду з  XVI-XVIII століття з урахуванням їх основних 

структурних та синтаксичних особливостей.  

          Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

1) виявити історичні умови формування перфектних форм у давньо-, 

середньо- та ранньоновоанглійській періоди з урахуванням 

особливостей попередніх етапів розвитку мови; 

2) визначити граматичний стан аналітичних утворень у давньо-, середньо-   

та ранньоновоанглійській періоди; 

3) висвітлити особливості вживання перфектних форм протягом історії 

англійської мови; 

4) окреслити мовні та позамовні чинники, які вплинули на розвиток  

досліджуваної категорії у період із XVI-XVIII ст.  

Наукова новизна  представленої роботи полягає, що в ній вперше була 

зроблена спроба систематизувати дані про походження та становлення 

перфектних форм у новоанглійській мові в різних за жанрами текстах. Це 

передбачає вивчення системних відношень в англійській мові на певному етапі 

їхнього розвитку, позначеного, з одного боку, відносною стабільністю, 
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відсутністю кардинальних змін, а з іншого – поступовими якісними 

зрушеннями, які посилюються наприкінці середньоанглійського періоду і на 

початку новоанглійського. Новими є результати аналізу основних засобів 

реалізації категорії перфекту в англійському реченні XVI-XVIII ст. 

Об’єктом дослідження є категорія загального та подовженого видів 

перфекта у новоанглійській мові. 

Предметом дослідження є перфектні форми загального і подовженого 

видів у мові новоанглійського періоду XVI-XVIII століття та їх становлення з 

урахуванням взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників мовного розвитку. 

Матеріалом дослідження слугували  форми перфекта, зібрані методом 

суцільної вибірки з творів, що входять до давньоанглійського, 

середньоанглійського та новоанглійського періодів. Пам’ятки були відібрані 

таким чином, щоб вони охоплювали названі вище періоди. Зазначимо, що 

прикладами слугують речення або фрагменти речень, які є репрезентативними 

та найвагомішими. Загальна кількість розглянутих одиниць становить для 

давньоанглійського періоду 30, для середньоанглійського 43 та 

ранньоновоанглійського 61. Кількість проаналізованих пам’яток – 5. 

Методи дослідження зумовлені метою, завданнями та специфікою 

аналізу писемного мовлення XVI-XVIII ст. Відтворення еволюційних процесів 

у граматичній системі англійської мови ґрунтується на прийомах порівняльно-

історичного аналізу, елементах компонентного аналізу, індуктивного та 

дедуктивного методів аналізу. Використовується описовий метод для 

встановлення особливостей функціонування перфектних утворень у текстах 

давньо-, середньо- та ранньоновоанглійських пам’яток. Звернення до елементів 

кількісного аналізу мовних фактів дозволило встановити тенденції вживання та 

розвитку категорії в англійській мові XVI-XVIII ст. 

Апробація результатів. Основні положення й результати дослідження 

викладено в публікаціях, що увійшли до збірників наступних наукових 

конференцій: студентської наукової Інтернет-конференції «Сучасні проблеми 

лінгвістики, літературознавства та методики викладання мови і літератури» (м. 
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Вінниця, 21 грудня 2015 р.), XIV міжнародної студентської Інтернет-

конференції «МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному 

світі» (м. Вінниця, 17-18 березня 2016 р.), Всеукраїнської науково-теоретичної 

конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних 

мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (м. Вінниця, 14 квітня 2016 р.) 

та конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов «Актуальні 

проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому 

навчальному закладі та школі» (м. Вінниця, 20 квітня 2016 р.). 

Теоретичне значення роботи зумовлене новим підходом до  проблеми 

виникнення та розвитку категорії перфекту у давньо-, середньо- та 

ранньоновоанглійському періодах. Виявлення тенденцій еволюції форм 

перфекту сприяє подальшій розбудові теорій синтаксичних змін, варіативності 

мовних одиниць, мовних універсалій. Результати дослідження є внеском у 

порівняльно-історичне, загальне й германське мовознавство. Результати та 

висновки дослідження можуть бути використані в подальших теоретичних 

розробках у царині не тільки історичної граматики, але й у працях з 

проблематики загальної теорії мовної еволюції та механізму розвитку мовних 

систем. 

Практична значущість роботи полягає в можливості використання її 

результатів, основних положень, висновків та ілюстративного матеріалу в 

навчальних курсах з історії англійської мови,  у лекційних курсах, семінарських 

заняттях з граматики англійської мови. 

Загальний обсяг роботи. Обсяг тексту магістерської роботи складає 77 

сторінок, загальний обсяг праці разом з бібліографією становить 85 сторінок. 

Список використаної літератури містить 81 позицію, із них 19 іноземними 

мовами, список лексикографічних джерел нараховує 2 позиції. 

Структура роботи. Дана робота  складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблематики, окреслено 

мету й завдання роботи, визначено її об’єкт та предмет, зазначено наукову 
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новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, визначено 

методи дослідження, сформульовано основні положення, що виносяться на 

захист, наведено відомості про апробацію результатів. 

Перший розділ “Концептуально-теоретичні засади вивчення перфектних 

форм у сучасній англійській мові” присвячено аналізу сучасних зарубіжних та 

вітчизняних поглядів щодо аналітизму та перфектних конструкцій.  

У другому розділі “Особливості перфектних форм загального і 

подовженого видів у мові новоанглійського періоду” досліджено загальний 

напрям розвитку перфектних форм в історичній перспективі, висвітлено 

основні правила вживання даних форм у мові давньоанглійського, 

середньоанглійського та новоанглійського періодів. 

У загальних висновках підведено підсумки проведеного дослідження й 

окреслено перспективи подальших наукових розробок. 
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