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Ар ты кул пры све ча ны вы ву чэн ню кан струк цый з сін так січ най не паў на той у бе ла рус кай, ан глій скай і кі тай скай мо вах, 
пра ве дзе ны ана ліз лі та ра ту ры па пы тан нях су час ных сін так січ ных ты па ло гій – пра цы А. я. кіб ры ка, Г. П. мель ні ка ва, 
А. У. Цы мер лін га і інш. Вы яў ле ны і ўпа рад ка ва ны кі рун кі дас ле да ван няў су час на га ты па ла гіч на га сін так сі су.
На ас но ве ана лі зу фак тыч на га ма тэ ры я лу вы яў ле ны по ліп рэ ды ка тыў ныя і звыш фра за выя ты пы ня поў ных кан струк-
цый у бе ла рус кай, ан глій скай і кі тай скай мо вах, а так са ма сін так січ ныя ад но сі ны, на ас но ве якіх кам пен су ец ца се ман-
ты ка апу шча на га чле на – аб’ек тныя, ат ры бу тыў ныя і ака ліч нас ныя. 
Клю ча выя сло вы: сін так січ ная не паў на та, уні вер саль ныя і спе цы фіч ныя па ра мет ры ты па ло гіі, по ліп рэ ды ка тыў ны 
і звыш фра за вы ты пы ня поў ных кан струк цый, аб’ек тныя, ат ры бу тыў ныя і ака ліч нас ныя сін так січ ныя ад но сі ны.
The paper is dedicated to studying the constructions with syntactic incompleteness in Belarussian, English and Chinese. The 
The article is devoted to studying the constructions with syntactical incompleteness in the Belarusian, English and Chinese 
languages, the analysis of literature on the questions of modern syntactical typologies (works by A. Kibryk, G. Melnikau, 
A. Tsymerling and others) has been conducted. The directions of research of modern typological syntax are revealed and 
arranged. The analysis of factual material reveals polypredicative and superphrasal types of incomplete constructions in the 
Belarusian, English and Chinese languages as well as syntactical relations, on the base of which the semantic of the omitted 
member is compensated – object, attributive and adverbial.
Keywords: syntactical incompleteness, universal and specific parameters of typology, polypredicative and superphrasal types 
of incomplete constructions, object, attributive and adverbial syntactical relations.

Сін так січ ныя сіс тэ мы роз ных моў не па рыў на раз-
ві ва юц ца, што спры яе па шы рэн ню адзі нак ды на міч на-
га сін так сі су – сін так січ най не паў на ты, рэ дук цыі, 
кампрэ сіі, пар цэ ля цыі, ім плі ка цыі, пе раўтва рэн няў. Іх 
шы ро кае фун кцы я на ван не пад па рад ка ва на ўні вер-
саль ным за ко нам ак ту а лі за цыі пат рэб най ін фар ма цыі. 
Ды на міч ныя моў ныя пра цэ сы на су час ным эта пе абу-
моў ле ны ан тра па цэн трыч ным ха рак та рам ка му ні ка цыі 
ў цэ лым, вы ба рам моў ных срод каў для яе ў пры ват-
нас ці. Та му ты па ла гіч нае дас ле да ван не моў ных з’яў 
ста но віц ца пры яры тэт ным кі рун кам у лін гвіс ты цы. 

Су час ныя сін так січ ныя ты па ло гіі прад стаў ле ны 
шмат лі кі мі нап рам ка мі дас ле да ван няў моў ных з’яў, 
у ас но ву якіх пак ла дзе ны нас туп ныя тэ а рэ тыч ныя 
пры нцы пы ты па ла гіч на га мо ваз наў ства:

 ● пры нцып сін таг ма ты ка-па ра дыг ма тыч на га ўзгад-
нен ня фор мы – фун кцыі ва ры я тыў ных сін так січ ных 
адзі нак (А. Я. Кіб рык) [1];

 ● пры нцып абу моў ле нас ці ты па ла гіч на га па да бен ства 
і ад роз нен ня сіс тэм нас цю і іма нен тнас цю (А. Я. Кіб-
рык, Г. П. Мель ні каў) [1; 2];

 ● пры нцып іе рар хіч най упа рад ка ва нас ці аб’ек таў 
ты па ла гіч най ха рак та рыс ты кі (А. У. Цы мер лінг) [3].

Ці ка вы мі з’яў ля юц ца лін гвіс тыч ныя кан цэп цыі, 
што на кі ра ва ны на вы яў лен не струк тур на-сін так січ най 
ты па ло гіі ма ды фі ка ва ных кан струк цый у роз ных мо-
вах. Ха рак та рыс ты кі аб’ек та дас ле да ван ня выс ту па-
юць па ра мет ра мі пры іх упа рад ка ван ні. Гэ та мо гуць 
быць ге а мет рыч ныя і та па ні міч ныя фор мы аб’ек таў 
(Н. У. Шма та ва) [4], кла сы дзе яс ло ваў з се ман ты кай 
кру чэн ня (В. А. Круг ля ко ва) [5], се ман ты ка і дыс тры бу-

цыя дзе яс лоў на га прэ ды ка та (С. А. Важ нік) [6], ста-
таль нас ці і ды на міч нас ці (І. А. Неў ская) [7]. У дас ле да-
ван нях пра соч ва ец ца тэн дэн цыя да ўпа рад ка ван ня 
кла саў аб’ек таў на ас но ве за ка на мер нас цей фун кцы я-
на ван ня. 

У не ка то рых пра цах выз на ча юц ца ты па ла гіч на іс-
тот ныя пры кме ты для сіс тэ ма ты за цыі лін гвіс тыч ных 
з’яў унут ры ад ной мо вы (А. У. Цы мер лінг М. Эн сці, 
П. Сі міч) [3; 8; 9]. За да ча па доб ных дас ле да ван няў – 
вы я віць па ра мет ры ты па ло гіі для ўпа рад ка ван ня 
струк тур на-сін так січ ных ма ды фі ка цый у ад па вед ныя 
кла сы.

Раз нап ла на васць і су пя рэч лі васць су час ных кан-
цэп цый свед чаць пра не аб ход насць якас на но ва га па-
ды хо ду да ана лі зу з’яў ды на міч на га сін так сі су, які ад-
па вя даў бы на кі ра ва нас ці на ву ко ва га паз нан ня но ва га 
ча су, ад люс троў ваў сут насць сін так січ ных з’яў і за ка-
на мер нас ці іх фун кцы я на ван ня з улі кам ан тра па цэн-
трыч на га ха рак та ру сін так січ ных пра цэ саў. Ін тэг ра ва-
ная кан цэп цыя струк тур на га і фун кцы я наль на-се ман-
тыч на га сін так сі су даз ва ляе ад па вед ным чы нам 
ква лі фі ка ваць ва ры я тыў ныя ма ды фі ка цыі і сіс тэ ма ты-
за ваць іх на ас но ве ты па ла гіч на іс тот ных пры кмет.

Як бач на, пра бле ма ты ка дас ле да ван ня з’яў ля ец-
ца за пат ра ба ва най, сво е ча со вай і но вай. Гэ та абу моў-
ле на не аб ход нас цю вы ву чэн ня сін так січ ных пра цэ саў 
як вы ні ку ды на міч ных пра цэ саў унут ры кож най мо вы. 
Ак ту аль насць дас ле да ван ня абу моў ле на пры на леж-
нас цю яе да но ва га пер спек тыў на га нап рам ку – су пас-
таў ляль на-ты па ла гіч на га дас ле да ван ня моў з роз най 
ар га ні за цы яй; важ нас цю су пас таў ляль на-ты па ла гіч на-
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га вы ву чэн ня ва ры я тыў ных сін так січ ных адзі нак, а так-
са ма ад сут нас цю ў на ву ко вай лі та ра ту ры кан цэп ту-
аль на га апі сан ня струк тур на-сін так січ ных ма ды фі ка-
цый у бе ла рус кай, ан глій скай і кі тай скай мо вах, 
не аб ход нас цю вы я віць ква лі фі ка цый ныя, кла сі фі ка-
цый ныя і сіс тэ маў тва раль ныя па ра мет ры іх ты па ло гіі. 

Мэ та дас ле да ван ня ў ар ты ку ле – вы я віць струк-
тур ныя ты пы ня поў ных кан струк цый у бе ла рус кай, 
анг лій скай і кі тай скай мо вах. 

Спе цы фі ка струк тур най ар га ні за цыі ня поў ных кан-
струк цый у бе ла рус кай, кі тай скай і ан глій скай мо вах 
вы яў ле на з улі кам ты па ла гіч на іс тот ных пры кмет – уз-
роў ню сін так січ най ар га ні за цыі, ха рак та ру гра ма тыч-
най сіс тэ мы і па рад ку слоў. Сін так січ ны ўзро вень, на 
якім ажыц цяў ля ец ца про пуск кам па нен та, даз ва ляе 
па дзя ліць кан струк цыі на два вя лі кія кла сы – по ліп рэ-
ды ка тыў ны і звыш фра за вы.

У струк ту ры по ліп рэ ды ка тыў най сін так січ най 
адзін кі про пуск кам пен су ец ца на ас но ве ад но сін аб’ек т-
ных, ат ры бу тыў ных, ака ліч нас ных, так са ма мо жа 
ажыц цяў ляц ца ана фа рыч ная за ме на. Апус ка юц ца 
ў та кіх кан струк цы ях прэ ды ка ты: Ка лі Чар вя коў аб’явіў, 
што сло ва мае та ва рыш Ка рась, Аніс ся ў пер шы мо-
мант не па ве ры ла, што гэ та – ёй (І. Ме леж). Ды фе-
рэн цы яль ную фун кцыю ў да дзе ным вы пад ку вы кон вае 
прэ ды ка тыў ная час тка – яна ад мя жоў вае ла ка тыў ад 
рэ цы пі ен та: У Ан гліі ў яго не вы га ра ла, дык ён да нас 
(А. Ма ка ё нак).

У ан глій скай мо ве ў па доб ных кан струк цы ях на зі-
ра ец ца за мя шчэн не апу шча на га дзе я ло ва се ман тыч-
на то ес ным: As the summer progressed, so did our 
game. (лі тар. Як прайшло ле та, так і на ша гуль ня 
(прайшла)) (H. Lee). У дру гой час тцы кам па нент so за-
мя шчае кам па нент progressed, пры гэ тым гра ма тыч ны 
па каз чык вы каз ні ка did зас та ец ца эк сплі цыт на вы ра-
жа ным, мар кі ру ю чы пры гэ тым зна чэн не тэм па раль-
нас ці. 

Ін шая сі ту а цыя на зі ра ец ца ў ка тай скай мо ве. Фік-
са ва ны па ра дак слоў у іх і аў та ном ная сін так січ ная па-
зі цыя абу моў лі ва юць вык люч на эк сплі цыт ны спо саб 
вы ра жэн ня кам па нен таў. Гэ та зна чыць, што апу шча ны 
кам па нент бу дзе дуб лі ра вац ца ў кан тэк сце:   他考虑的
从来都是家人，而不是自己（家，《巴金》，第27页）(лі тар. 
Ён заў сё ды ду мае вык люч на пра чле наў сям’і, а пра 
ся бе не (ду мае)) або 我的叔叔和姐姐回来了，叔叔从印度加
尔各答，姐姐从英国（阿来，《尘埃落定》，第72页) (лі тар. 
Мае дзя дзь ка і ста рэй шая сяс тра вяр ну лі ся з Каль ку-
ты, ста рэй шая сяс тра (вяр ну ла ся) з Ан гліі). Ві да-
воч на, што ня поў ныя кан струк цыі ў бе ла рус кай, ан-
глій скай і кі тай скай мо вах ма юць у цэ лым ана ла гіч ную 
бу до ву, ад нак іза ля ва насць сін так січ ных па зі цый у кі-
тай скай мо ве ўно сіць свае ка рэк ты вы ў ты па- і ві да-
ўтва рэн не. 

Ня поў ныя кан струк цыі з аб’ек тны мі ад но сі на мі 
фун кцы я ну юць у бе ла рус кай мо ве дас тат ко ва шы ро-
ка. У іх на зі ра ец ца ад ме жа ван не аб’ек та маў лен чай 
дзей нас ці ад аб’ек та каг ні тыў ных пра цэ саў: Князь пра 
тое, што мы сваё па сольс тва да сва іх во ра гаў… 
(М. Ма ту коў скі) або ад да на ты ва: Не маў чы – што 
яшчэ? (А. Пет раш ке віч). Мар кі роў ка се ман ты кі ў па-
доб ных кан струк цы ях кан стан тная, што абу моў ле на 
струк тур на-сэн са вай ад нап ла на вас цю: А ба зар – як 
ста ды ён, / Пту шак, пэў на, там міль ён. / Дзе бя роз кі – 
там кі ёс кі. / Дзе ду боч кі, там ла роч кі (А. Пы сін). Прэ-
ды кат у ад ной з час так кан струк цыі паў та ра ец ца, што 

ад кры вае сін так січ ныя па зі цыі для да паў нен ня: За кі-
нуў сець – дзве пло тач кі. Дру гі раз – ні ча гут кі (Л. Ле-
ва но віч). У па доб ных кан струк цы ях у роў най сту пе ні 
мо жа мар кі ра вац ца се ман ты ка ста таль най ла ка лі за-
цыі або пе ра мя шчэн ня, што тлу ма чыц ца кан стан тным 
ха рак та рам кам пен са тор на га кам па нен та: Ад ка жы, 
смуг лян ка, ка лі лас ка, / Ці на доў га к нам з зям лі каў-
каз скай? (А. Пы сін); Па ўсіх да ро гах – вой скі, вой скі: / 
Вёў нас туп лен не Ра ка соў скі (А. Пы сін); Яна збя жыць, 
ні бы па вод ка, / І зноў раз лу чыць бе ра гі: / На пра вым – 
шчас ця хмель са лод кі, / На ле вым – ха ла док ту гі 
(С. За кон ні каў).

У кі тай скай мо ве ня поў ныя кан струк цыі з аб’ек т-
ны мі ад но сі на мі фун кцы я ну юць дас тат ко ва шы ро ка. 
Гэ та абу моў ле на фак та рам іза ля ва нас ці сін так січ ных 
па зі цый, а зна чыць, шы ро кім фун кцы я наль ным ды я па-
зо нам кам па нен таў. Пры гэ тым уліч ва ец ца яшчэ фік-
са ва насць сін так січ ных па зі цый у ска зе, у вы ні ку ча го 
вы дзя ля юц ца кан струк цыі прэ па зі цый ныя: 我从来没有和
别人说过这想法，而且和父亲也没有说（宗璞，《东藏记》，第
45页） (лі тар. Я ні ко лі не ска заў аб гэ тым ні ко му, і не 
ска заў баць ку (аб гэ тым)); 碧初将收入分为四份，李太太
两份，自己和惠枌各一份（刘玉民，《骚动之秋》，第82页）
(лі тар. Бі Чжу раз дзя лі ла да ход на ча ты ры час ткі, Міс 
Лі дзве час ткі (да хо ду), са бе і Ху эй Фэн – па ад ной 
(час ткі да хо ду)). Не аб ход на адзна чыць, што ў кі тай-
скай мо ве па доб ныя ска зы ўтва ра юць два роз ныя ві-
ды, што абу моў ле на та кім ты па ла гіч на іс тот ным па ра-
мет рам, як па ра дак слоў у мо вах іза ля ва на га ты пу.

Спе цы фіч най асаб лі вас цю ан глій скай мо вы з’яў-
ля ец ца тое, што ра зам з да паў нен нем апус ка ец ца се-
ман тыч ны па каз чык вы каз ні ка. Пры гэ тым гра ма тыч ны 
па каз чык вы каз ні ка вы ра жа ец ца эк сплі цыт на: Stop 
blushing. I’m not needling, really I’m not (R. Bradbury) (лі-
тар. Пе ра стань чыр ва нець. Я не раб лю ўкол. Я не 
(раб лю ўкол)), што зноў-та кі абу моў ле на ана лі тыч-
ным ха рак та рам ан глій скай мо вы і не маг чы мас цю пра-
ецы ра ваць гра ма тыч нае зна чэн не на ўзро вень тэк сту.

На звыш фра за вым уз роў ні па між ін ва ры ян тнай 
і ва ры ян тнай струк ту ра мі ўста лёў ва юц ца так са ма роз-
ныя сін так січ ныя ад но сі ны, з да па мо гай якіх кам пен су-
ец ца струк тур на-се ман тыч ны нуль. У якас ці па ра мет-
ра ты па ло гіі выс ту пае ха рак тар ад но сін па між кам па-
нен та мі ў струк ту ры звыш фра за ва га адзін ства. 
Най больш час та ўліч ва ец ца рэ фе рэн тная су ад не се-
насць прэ ды ка таў, іх уза е ма дзе ян не або пе ра емнасць: 
эле мен ты з па доб ным знчэн нем, якія ад но сяц ца да 
роз ных мнос тваў, «пе ра кры жоў ва юц ца» ў кан тэк сце. 
Ад но сі ны ўклю чэн ня прад выз на ча юць не толь кі змес-
та вую кан крэ ты за цыю, але і струк тур на-гра ма тыч ную 
ква лі фі ка цыю ска за з про пус кам кам па нен таў: Тут – 
зак лю чэн не пра ектна га ін сты ту та! Гэ та – з мі ніс-
тэр ства! Гэ та – док тар на вук са ста лі цы! (А. Дзя-
лен дзік). Так са ма вы яў ле ны ў бе ла рус кай мо ве звыш-
фра за выя адзін ствы, кам па нен ты ў якіх ус ту па юць 
у ад но сі ны то ес нас ці. Фун кцы я на ван не па доб ных кан-
струк цый прад выз на чае ана фа рыч ны паў тор са зме-
най се ман ты ка-сін так січ ный фун кцыі кам па нен та: Не-
каль кі ка мі сій за ты дзень! І кож най – ува гу, тран-
спарт... (А. Дзя лен дзік).

У ад но сі ны час тко вай не ад па вед нас ці ўсту па юць 
прэ ды ка тыў ны і тэм па раль ны кам па нен ты: Ні чо га, 
ува жу! Не ка неш не – на ва ша га п’яна га Мі ка лая! 
(І. Ме леж), кам пен са цыя змес ту ў та кіх кан струк цы ях 
на зі ра ец ца на ас но ве пе ра емнас ці кам па нен таў без 
зме ны лек сі ка-гра ма тыч на га кла са слоў. 
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У кі тай скай мо ве ў струк ту ры звыш фра за ва га 
адзін ства на зі ра юц ца ад но сі ны ўклю чэн ня, абя вяз ко-
вай умо вай пры якіх з’яў ля ец ца эк сплі цыт ны спо саб 
вы ра жэн ня дзей ні ка ў ад ной з час так. Та кія сін так січ-
ныя ад но сі ны вы кон ва юць у кі тай скай мо ве ды фе рэн-
цы яль ную фун кцыю – ад мя жоў ва юць ня поў ныя ска зы 
ад не суб’ек тна-прэ ды ка тыў ных, якія ўтва ра юць асо бы 
тып у іза ля ва ных мо вах:  当然，这对我来说自然是天大的好
事。那时候上大学不但不要钱，还给生活费呢（李佩甫，«生命
册»，第33页） (лі тар. Бе зу моў на, гэ та для мя не доб рая 
спра ва. Ка лі (я) ву чыў ся ва ўні вер сі тэ це, не про ста 
не пла ціў гро шы, яшчэ і да ва лі на роз ныя пат рэ бы).

Па доб ным чы нам па бу да ва ны кан струк цыі ў струк -
ту ры звыш фра за ва га адзін ства з ад но сі на мі пас ля-
доў нас ці па між кам па нен та мі: 嵋有些累了，慢慢下坡。觉
得有什么跟着，回头见是柳，它轻轻摇着尾巴，脸上的表情极温
顺，似乎在问：“让我送一程 (宗璞，《东藏记》，第61页) 
(лі тар. Мэй кры ху ста мі ла ся, ма руд на сы хо дзя чы 
з га ры. Рап там (Мэй) ад чу ла, што нех та ру ха ец ца 
за ёй, па вяр ну ла ся і ўба чы ла Люй (са ба ку): яна, па-
мах ва ю чы хвас том, лас ка ва гля дзе ла ў во чы, быц-
цам ха це ла ска заць: «Да вай я пра вя ду!»). Асаб лі вас-
цю та кіх кан струк цый з’яў ля ец ца тое, што зна чэн не 
пер са наль нас ці мо жа мар кі ра вац ца фор май дзе яс ло-
ва про шла га ча су. Гэ та абу моў ле на ад сут нас цю ў кі-
тай скай мо ве фар маль на га вы ра жэн ня гра ма тыч ных 
зна чэн няў, што іс тот на ад роз ні вае яе ад бе ла рус кай 
мо вы, у якой фор ма про шла га ча су дзе яс ло ва са ма па 
са бе не мар кі руе зна чэн не пер са наль нас ці. Струк тур-
на-сэн са вае па паў нен не ў та кіх кан струк цы ях ажыц-
цяў ля ец ца за кошт уза е ма дзе ян ня кам па нен таў.

Шы ро ка фун кцы я ну юць у кі тай скай мо ве кан струк-
цыі, па між які мі на зі ра юц ца суп ра ціў ныя ад но сі ны: 塔
娜在这里时，我爱她，被她迷得头昏脑胀。但一离开，时间一
长，我这脑子里，连她的样子的轮廓都显不出来了（阿来， 
《尘埃落定》，第169页）(лі тар. Ка лі Та ня бы ла тут, 
я ка хаў яе, быў за ча ра ва ны ёю. Але як толь кі (яна) 
з’еха ла, на ват не змог ус пом ніць, як яна выг ля дае). 
Фун кцы я на ван не па доб ных кан струк цый у бе ла рус кай 
мо ве не маг чы ма, па коль кі фор ма прэ ды ка та з’еха ла 
па тэн цы яль на мо жа ўказ ваць на зна чэн не пер шай, 
дру гой і трэ цяй асо бы. Іза ля ва насць сін так січ ных па зі-
цый у мо вах іза ля ва на га ты пу даз ва ляе пра ецы ра-
ваць се ман ты ку на ўзроў ні звыш фра за ва га адзін ства 
без пра мо га ўка зан ня на гра ма тыч ную фор му. 

Кам пен са цыя сін так січ най не паў на ты ў ан глій скай 
мо ве ажыц цяў ля ец ца так са ма на ўзроў ні звыш фра за-
ва га адзін ства. Ана лі тыч ны ха рак тар ана лі зу е май мо-
вы даз ва ляе вы но сіць за ме жы прэ ды ка тыў най адзін кі 
мар ке ры гра ма тыч на га зна чэн ня, эк сплі цыт на вы ра-
жа юц ца пры гэ тым толь кі сэн са выя ка тэ го рыі: “I think 
Atticus knows it anyway.” “No he don’t. If he did he’d say 
he did.” (H. Lee) (лі тар. Я ду маю, Аты кус усё роў на гэ-
та ве дае. Не, ён не (ве дае). Каб ён ве даў, ён бы ска-
заў, што ён (ве дае)). Спе цы фі ка ан глій скай мо вы 
ў да дзе ным вы пад ку пра яўля ец ца ў тым, што ад моў-
ная час тці ца не мо жа выс ту паць кам пен са тор ным 
кам па нен там і мар кі ра ваць се ман ты ку цэ лай прэ ды ка-
тыў най адзін кі. 

Та кая спе цы фіч ная ўлас ці васць гер ман скіх моў як 
на яў насць скла да на га дзей ні ка (сomplex Subject) даз-
ва ляе пра пус каць чле ны ска за, а кан струк цыю ска ра-
чаць да про стай з ін фі ні тыў най час ткай за мест прэ ды-
ка тыў най: I’m very sorry to have spoilt your evening 
(I. Murdoch) (лі тар. Пра шу пра ба чэн ня, (што) сап са-
ваў (дас лоў на – сап са ваць) Ваш ве чар).

Ана ла гіч ная сі ту а цыя на зі ра ец ца і ў кан струк цы ях 
са скла да ным да паў нен нем (complex object), дзе кам-
пен са цыя апу шча на га кам па нен та ажыц цяў ля ец ца за 
кошт кам прэ сіі скла да най кан струк цыі ў про стую: 
I want a little of my cowardice to be distilled in you tonight 
(R. Bradbury) (лі тар. Я ха чу, (каб) кры ху тва ёй бо я зі 
ад люс тра ва ла ся ў та бе сён ня вке ча рам). У па доб-
ных пры кла дах на мес цы скла да най кан струк цыі ўтва-
ра ец ца про стая, дзей нік да да най час ткі пе раўтва ра ец-
ца ў да паў нен не, вы каз нік да да най час ткі – у ін фі ні-
тыў. Па доб ная гра ма тыч ная асаб лі васць ан глій скай 
мо вы даз ва ляе шы ро ка фун кцы я на ваць ска зам з сін-
так січ най не паў на той і рэ дук цы яй, бо ад кры ва юц ца 
знач ныя маг чы мас ці для кам пен са цыі сін так січ най не-
паў на ты. 

Яшчэ мож на вы лу чыць ад ну асаб лі васць ан глій-
скай мо вы – маг чы масць про пус ку злу чаль на га сло ва. 
Кам пен са цыя про пус ку ажыц цяў ля ец ца на ас но ве кан-
тэк сту аль на га ўза е ма дзе ян ня кам па нен таў, якія змя-
ня юць пры гэ тым сін так січ ную фун кцыю: I just can’t be 
one of those people he wants me to be (S. Collins) (лі тар. 
Я не ма гу быць ад ным з тых лю дзей, (кім) ён хо ча мя-
не ба чыць). Пры про пус ках злуч ні ка ў ан глій скай мо ве 
мар кі роў ка се ман ты ка-сін так січ ных ад но сін ажыц цяў-
ля ец ца не з да па мо гай кан тэк сту аль ных срод каў: 
Caesar tells a few jokes to warm up the audience but then 
gets down to business (S. Collins) (лі тар. Цэ зар рас каз-
вае не каль кі жар таў, (каб) «ра заг рэць» пуб лі ку, але 
по тым пры сту пае да спра вы); I want you to go to 
Roger and tell him I’m sorry (I. Murdoch) (лі тар. Я ха чу, 
(каб) ты пай шла (дас лоў на – пай сці) да Ро джэ ра і ска-
за ла яму, (што) мне шка да); I haven’t said I wanted you 
back at all (B. Shaw) (лі тар. Я не ска заў, (што) я ха цеў, 
(каб) ты вяр нуў ся). Вы ка рыс тан не ў ан глій скай мо ве 
про стай кан струк цыі з дзей ні кам і вы каз ні кам I’m going, 
да паў нен нем father, дзе еп ры мет ні кам married даз ва-
ляе сва бод на фун кцы я на ваць кан струк цы ям з сін так-
січ най кам прэ сі яй: I’m going to the church to see your 
father married, Eliza (B. Shaw) (лі тар. Я іду ў цар кву, 
(каб) уба чыць, як твой баць ка бя рэ шлюб, Элі за). 

Та кім чы нам, ня поў ныя кан струк цыі ў бе ла рус кай, 
ан глій скай і кі тай скай мо вах ма юць пэў ныя струк тур-
ныя і фун кцы я наль ныя па да бен ствы. Пры кла сі фі ка-
цыі ана лі зу е мых кан струк цый уліч ва лі ся па ра мет ры іх 
ты па ло гіі – уз ро вень сін так січ най ар га ні за цыі, ха рак-
тар гра ма тыч най сіс тэ мы і па ра дак слоў. 

У ад па вед нас ці з уз роў нем сін так січ най ар га ні за-
цыі вы дзя ля юц ца ня поў ныя кан струк цыі по ліп рэ ды ка-
тыў ныя і звыш фра за выя. По ліп рэ ды ка тыў ныя сін так-
січ ныя адзін кі ўклю ча юць ві ды з ад но сі на мі аб’ек тны-
мі, ат ры бу тыў ны мі і ака ліч нас ны мі, пры гэ тым мо жа 
на зі рац ца ана фа рыч ная за ме на. Пра пус ка юц ца ў па-
доб ных кан струк цы ях вы каз ні кі. Спе цы фіч най асаб лі-
вас цю ан глій скай мо вы з’яў ля ец ца эк сплі цыт ны спо саб 
вы ра жэн ня гра ма тыч на га кам па нен та, што прад  вы-
зна ча ец ца ана лі тыч ным яе ха рак та рам. Аў та ном насць 
сін так січ ных па зі цый у кі тай скай мо ве прад выз на чае 
аба вяз ко вае дуб лі ра ван не кам па нен таў у кан тэк сце, 
а іх іза ля ва насць знач на па шы рае фун кцы я наль ны 
ды я па зон. Пры гэ тым уліч ва ец ца яшчэ фік са ва насць 
сін так січ ных па зі цый у ска зе, у вы ні ку ча го вы дзя ля юц-
ца ты пы прэ па зі цый ныя і пос тпа зі цый ныя.

У бе ла рус кай мо ве выз на ча ны ня поў ныя кан струк-
цыі з се ман ты кай маў лен чых і каг ні тыў ных пра цэ саў, 
ста таль най або ды на міч най ла ка лі за цыі, у ня поў ных 
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по ліп рэ ды ка тыў ных кан струк цы ях вы яў ле на ад ме жа-
ван не аб’ек та маў лен чай дзей нас ці ад аб’ек та каг ні-
тыў ных пра цэ саў, дэ на та ты ва, на зі ра ец ца іх струк тур-
ная ад нап ла на васць.

Пры сіс тэ ма ты за цыі ня поў ных кан струк цый звыш-
фра за ва га ты пу ўліч ва ец ца рэ фе рэн тная ад не се насць 
прэ ды ка таў – уза е ма дзе ян не або пе ра емнасць і то ес-
насць, не ад па вед нас ці (у бе ла рус кай мо ве), ук лю чэн-
ня (у кі тай скай мо ве), пас ля доў нас ці, суп ра ціў ныя. 
У кі тай скай мо ве на ўзроў ні звыш фра за ва га адзін ства 
ад мя жоў ва юц ца ня поў ныя ска зы ад не суб’ек тна-прэ-

ды ка тыў ных, якія ўтва ра юць асо бы тып у іза ля ва ных 
мо вах. Асаб лі вас цю ня поў ных кан струк цый звыш фра-
за ва га ты пу ў ан глій скай мо ве з’яў ля ец ца не аб ход-
насць вы ня сен ня мар ке раў гра ма тыч на га зна чэн ня за 
ме жы прэ ды ка тыў най адзін кі, што абу моў ле на на яў-
нас цю ў ёй скла да на га дзей ні ка і скла да на га да паў-
нен ня. Па доб ная з’ява прад уцы руе знач ную коль касць 
выт вор ных кан струк цый у ан глій скай мо ве, якія ўяў ля-
юць сін так січ ныя дэ ры ва ты пе раўтва рэн няў скла да-
ных кан струк цый у про стыя. 
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