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інших умовних конекторів, які найчастіше є десемантизованими вербаліями на 
кшталт provided, providing (that), assuming (that), given (that), granted, granting 
(that), considering (that), admitting (that), presuming (that), яким сучасні граматики 
англійської мови приділяють мало уваги. Такі сполучні слова з семантичної точки 
зору часто прирівнюють до сполучника if, таким чином перед мовцем постає 
вибір правильного умовного конектора відповідно до контексту. Таке 
різноманіття умовних сполучних елементів вважають невипадковим, його 
пояснюють тим фактом, що у мові не може бути абсолютної синонімії: кожен 
умовний конектор повинен бути закріплений за певною властивою йому умовною 
ситуацією, відтворюючи диференційовані граматичні відносини.  

Так, наприклад, сполучники assuming (that), given (that), considering (that) 
мають стильову приналежність і перш за все характерні для писемного мовлення. 

Неоднорідність умовного значення відзначають такі лінгвісти, як Тірадо 
Р.Гусман, Хорнбі А.С., Храковський В.С.. Така неоднорідність пояснює 
неоднозначність трактування вищезазначених умовних конекторів. Наприклад, у 
традиційній граматиці англійської мови Р. Кверка сполучники given (that) і 
assuming (that) описують як синонімічні: їх використовують для вираження 
прямої відкритої умови, яка, на думку мовця, була або буде виконана, і на основі 
якої роблять припущення чи висновок [2]. Однак словникові дефініції не завжди 
визначають ці сполучники як умовні. 

Сполучник assuming (that) в одному з словників трактується як один із 
варіантів if і передбачає, що подія відбудеться тільки в тому випадку, що 
зазначена умова буде реалізована. All we have to do is to explain the problem to her, 
assuming that she is prepared to listen [4]. 

Інший словник визначає assuming (that) як сполучник, що вводить 
інформацію, яку приймають як факт без питань та доказів. Assuming that this 
painting really is a Van Gogh, how much do you think it's worth? [3]. 

У ще одному словнику зазначено, що assuming (that) використовується на 
позначення вихідної умови, на якому ґрунтується твердження. Assuming that the 
treaty is ratified, what is its relevance? [5]. 

А given (that) визначають як сполучник, що передбачає наявність певного 
факту, який приймають без жодних сумнівів, і на основі якого роблять висновки. 
Given that a prospective student is bombarded by prospectuses, selecting a suitable 
course is not easy [3]. 

Сполучник considering (that) у більшості випадків має значення враховуючи, 
що…; зважаючи на те, що … і передбачає наявність завершеної дії You did very 
well to lift all those books considering how small you are. Однак якщо порівняти його 
зі сполучником given (that), можна помітити, що речення з considering (that) часто 
містять оцінку мовця: Her figure is wonderful considering that she eats so much 
chocolate [5].  

Отже, для вираження категорії умовності, окрім поширеного сполучника if, 
існують інші умовні конектори. Проаналізувавши умовні конектори assuming 
(that), given (that), considering (that), можна зробити висновок, що їх інтегральною 
ознакою є наявність певного факту, який приймають без доказів. Центром 
функціонально-семантичного поля умовності є ситуація, за якої подія, що 
обумовлює цю ситуацію, породжує інший стан речей.  

 


