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ОБОВ’ЯЗКОВІ АТРИБУТИВНІ ПОШИРЮВАЧІ У СКЛАДІ 

ПРИЙМЕННИКОВО-СУБСТАНТИВНИХ ТЕМПОРАТИВІВ 

Роль семантичного маркера в часових прийменниково-іменникових 

структурах регулярно виконують атрибутивні поширювачі. 

Обов’язковість / факультативність останніх мотивована значущістю 

репрезентованої ними інформації. Традиційною в мовознавстві є думка про те, 

що в синтаксичних конструкціях атрибутиви функціюють на засадах 

факультативності [2, с. 11]. Проте існує й інший погляд, згідно з яким за ними 

закріплено роль обов’язкових конституентів [1, с. 13; 3, с. 94]. У такому разі 

вони вживаються у специфічних синтаксичних умовах, зокрема у складі 

синтаксем, для яких характерна інформативна недостатність, тобто вони через 

причину синсемантичності реалізують свій план змісту лише в сполученні з 

детермінувальними компонентами – репрезентантами тієї інформації, яка 

необхідна для їхньої автосемантичності. 

Обов’язковість  атрибутивів пов’язана із семантикою іменника, який 

уходить до складу прийменниково-субстантивної конструкції. Якщо первинний 

часовий прийменник сполучається з іменником нетемпорального значення, 

зокрема з девербативом – назвою соціальних відносин (відвідини, зустріч), 

інтелектуальної (згадка, пам’ять, спомин) чи комунікативної (розмова, 

спілкування, обговорення) діяльності, дії-звучання  (гудок, стукіт), атрибутив 

компенсує відсутність часової семи в такому іменникові: …Перший автограф 

був при перших відвідинах майстерні. (О. Забужко). Отже, такі атрибутиви є 

обов’язковими в прийменниково-іменникових темпоративах, оскільки їхнє 

вилучення спричиняє інформативну недостатність описаних структур.  

Щодо іменників-часоназв, які сполучаються з первинними 

темпоральними прийменниками, то простежено тенденцію функціювання 



облігаторних означень у складі структур із субстантивами – найменуваннями 

загальних часових понять (епоха, ера, мить, момент, період, пора, проміжок, 

термін, час). Виокремлені іменники потребують уточнення, тому що 

експлікують темпоральну семантику надто широко, узагальнено. Їхню 

інформативну недостатність послідовно компенсують атрибутиви у вигляді 

прикметників: У старі, давні часи на селах статистичної графи – народився – 

не заповняли (О. Ковінька). Кожен із таких субстантивів програмує свій набір 

обов’язкових атрибутивних компонентів. Так, іменники з темпоральним 

значенням мить, момент є авалентними стосовно прикметників довгий, 

тривалий. Натомість вони регулярно сполучаються з обов’язковим означенням 

на взірець єдиний, короткий, наступний, останній, щасливий тощо: [Сердюки] 

в останній момент приєдналися до заробітчан (О. Гончар). Найвищу 

функційну активність у темпоративах із первинними прийменниками виявляє 

лексема короткий: Все це Ксенія побачила в коротку мить  (В. Бабляк). 

Отже, атрибутивні поширювачі як органічні компоненти прийменниково-

іменникових темпоративів можуть виконувати роль семантичного маркера, 

конкретизувати потрібною інформацією їхній значеннєвий обсяг, тобто 

входити до складу прийменниково-субстантивних конструкцій на засадах 

облігаторності. Їхнє обов’язкове вживання зумовлене передусім 

інформативною недостатністю іменника – компонента прийменниково-

відмінкового темпоратива, а подеколи й загальними умовами висловлення. 
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