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Встановлено синонімічні відношення префіксів у межах дієслівного словотвору. Визначено пара-

метри синонімічних рядів, утворених дієслівними словотворчими префіксами. Окреслено основні ме-
жі синонімічних рядів, виявлено найхарактерніші закономірності дієслівних префіксів у межах спіль-
ного словотвірного значення. 
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Актуальним питанням словотвору, зокрема аналогії й словотворчої моделі, вза-

ємодії питомих і запозичених словотворчих афіксів та виявленню відношень між 
ними, приділяли чималу увагу видатні мовознавці, а саме: Ф.О. Нікітіна [7-8], 
І.І. Ковалик [6], В.М. Русанівський [9], Н.Ф. Клименко [5], К.Г. Городенська [2-3], 
О.К. Безпояско [2], Г.В. Чернецька [10] та інші. Різні словотворчі афікси в межах 
певної частиномовної належності можуть виступати як дублетні форманти, вира-
жати різні відтінки спільного словотвірного значення. Проблема синонімічних від-
ношень між словотворчими афіксами залишається дискусійною. Питання встанов-
лення відношень між словотворчими афіксами актуальне і з погляду словотвору, і 
лексичної інтеграції. Оскільки префіксація є основним способом творення дієслів, 
то, відповідно, синонімія словотворчих префіксів найширше представлена у префі-
ксальному словотворенні дієслів. Мета статті – визначити параметри синонімічних 
рядів, утворених дієслівними словотворчими префіксами. 

Об'єктом дослідження у рамках статті є виявлення синонімічних відношень між 
дієслівними префіксами. Предмет дослідження – словотвірні дієслівні префікси в 
контексті синонімічних відношень. Наукова новизна дослідження полягає в окрес-
ленні меж синонімічних рядів, утворених дієслівними префіксами.  

Явище префіксальної синонімії властиве не тільки східнослов'янським мовам, 
воно можливе в будь-якій мові, яка характеризується певною мірою полісемією 
префіксів [Никитина 1973, 182]. Семантичний підхід до вивчення дієслівних префі-
ксів дає змогу по-іншому інтерпретувати їхні функції, розглядати їх як активних 
виразників різних словотвірних значень. Саме у функціональному синкретизмі, у 
поєднанні словотвірної і граматичної функцій вбачають визначальну рису функціо-
нального аспекту дієслівних префіксів [Безпояско, Городенська 1989, 163].  

Характерно, що на вираженні кожного словотвірного значення спеціалізується 
кілька префіксів, що зумовлює їхнє семантичне зближення. Саме тому синонімічні 
префікси дієслів є близькозначними, бо виражають спільне словотвірне значення, 
надаючи йому певних відтінків. Як зауважують дослідники, префіксальні дієслівні 
основи поділяються на основи з просторовим, кількісним, темпоральним та об'єкт-
ним значеннями, причому кожна з груп основ характеризується обов'язковою пара-
лельною вживаністю ряду префіксів [Русанівський 1971, 205]. 
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У межах локативного значення "напрям руху", об'єднуються префікси в-(у-), ви-, 
від-, до-, з-, за-, на-, над-, о-/об-, перед-, під-, при-, по-. Усі значення префіксальних 
дієслів у полі простору групуються навколо двох центрів – віддалення об'єкта і йо-
го наближення до нерухомої точки. Аналіз парадигматичних дієслівних відношень 
підводить до думки, що синтагматичні характеристики свідчать про ступінь семан-
тичної наближеності різнопрефіксальних утворень та сигналізують про зміни сема-
нтичної структури слова у процесі його функціонування [Аминова 1988, 18-19]. 

Префікси в-(у-, уві-), за-, про- конкретизують словотвірне значення "напрям ру-
ху", пор.: вбігти, забігти або пробігти тощо. Абсолютно синонімічними ці префік-
си вважати не можна, бо локативне значення префікса за- тісно переплітається з 
темпоральним, що конкретизується як "ненадовго".  

Вказуючи на шлях руху, префікси ви-, з-/с-, під- по-різному визначають його на-
прям. Префікси ви-, з-/с- вказують на рух по поверхні вертикального просторового 
об'єкта, пор.: вибігти, вилізти; збігти, злізти. Виражаючи значення руху знизу 
вгору, префікс під- нейтралізує значення шляху та увиразнює значення кількості, 
пор.: підкинути – кинути вгору на певну відстань. Префікси з-/с- та під- виражають 
спільне словотвірне значення "рух зверху вниз", але по-різному визначають на-
прям, пор.: зійти – рухатися вниз по поверхні просторового об'єкта і піднирнути – 
рухатися вниз і під об'єкт.  

На вираженні дистантної локалізації кінцевої точки руху спеціалізуються префі-
кси до-, при-, під-, над-, надаючи спільному значенню свого семантичного відтінку. 
Так, префікс до- акцентує на прибутті до кінцевого пункту, пор.: доїхати. У префі-
кса при- словотвірне значення "прибути до місця призначення" переплітається з 
темпоральним, пор.: приїхати. Префікс під- вказує на локалізацію кінцевої точки 
руху біля потрібного просторового об'єкта, пор.: під'їхати. Темпорального відтінку 
локативному значенню надає і префікс над-, конкретизуючи його як часову наступ-
ність, пор.: над'їхати.  

Префікси від- і по- вказують на "рух із вихідного пункту". Це словотвірне зна-
чення префікс від- реалізує як контактну локалізацію руху із зовнішніми межами 
вихідного пункту, тоді як префікс по- вказує на рух у певному просторовому на-
прямку, причому на це локативне значення нашаровується темпоральне фазисне 
значення початку руху. У дієсловах із префіксом по- широко виявлене видове озна-
чення (форми доконаного виду) початку дії, але тільки в дієсловах активного руху 
або пов'язаних з ідеєю руху через переносне вживання [Ільїн 1953,138], пор.: З-під 
кожної сосни поповз туман … (Ю. Яновський). Префікс від-, на відміну від по-, вка-
зує на віддалення від просторового орієнтира на певну віддаль, пор.: відбігти – від-
далитися на певну відстань і побігти – почати бігти на невизначену відстань.  

Дієслівні префікси роз- і по- об'єднує словотвірне значення "рух у різні боки". 
Вони вказують на різнобічний рух та місце дії, пор.: розкидати, покидати. Префік-
си о- та об- виступають як дублети, виражаючи спільне словотвірне значення "рух 
навколо статичного просторового орієнтира з метою відмежування його від інших 
об'єктів", напр.: Господар огородив дім парканом і Навесні задумав [Андрій] обго-
родити садибу високим плотом … (Р. Іванчук). 
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Префікси об-/обі- та пере- надають дієсловам руху словотвірного значення "ви-
передження одного об'єкта іншим", пор.: оббігти – перебігти, обігнати – перегна-
ти, обіграти – переграти. Спільне словотвірне значення "рух зсередини чого-
небудь назовні" виражають префікси ви- та по-, що диференціюються за регулярні-
стю вживання. Якщо для префікса ви- значення "рух за межі певного простору" є 
найтиповішим, то в цьому значенні префікс по- виступає значно рідше. Напр.: 
У воду кинувся, пливе, Аж хвиля синяя реве. І, ревучи, на той берег Козака вино-
сить і Як понесе [Дніпро] з України У синєє море Кров ворожу .. Отоді я І лани, і 
гори – Все покину (Т. Шевченко). 

Дієслівні префікси пере- та про- вживаються на означення різних параметрів 
шляху руху. Так, префікс пере- вказує на рух через певний простір, пор.: перейти, 
перепливти. Іноді в цьому значенні вони бувають взаємозамінні, пор.: Василина .. 
перейшла через залу .. як походжають по горницях панни і Єремія .. пройшов через 
світлицю й навіть .. не глянув .. на Тодозю (І. Нечуй-Левицький). Префікс про- час-
тіше визначає шлях руху через внутрішню частину чого-небудь. Дієслова з префік-
сом про- передають значення "спрямовувати дію крізь щось, пропустити один об'-
єкт крізь інший".  

Префікси над-, при-, на- вказують на локалізацію дії, проте виражають її по-
різному, пор.: надбудувати – будувати зверху, прибудувати – збоку об'єкта, накле-
їти – на поверхню, аналогічно надписати, примурувати, наліпити.  

Синонімічні префікси до-, при-, під- виражають словотвірне значення "додати до 
чого-небудь певну кількість чогось". Префікс до- вказує на додаткову кількість без-
відносно до тієї, що вже наявна (пор.: докупити трохи землі), або на таку, яку потріб-
но до наявної, щоб вистачило (пор.: докупити метр тканини, щоб вистачило на плат-
тя). Префікси при-, під- визначають додаткову кількість чого-небудь як "небагато, в 
невеликій кількості", пор.: прикупити, підлити. Префікс під- виступає також вираз-
ником значення місця у тих дієсловах, що вказують на спрямування дії на поверхню 
об'єкта [Безпояско, Городенська 1989, 179], пор.: підсолити, підпудрити, підперчити. 
На відміну від префіксів до-, при-, під-, що надають дієсловам словотвірного зна-
чення "додати невелику кількість чогось, небагато, трохи", префікс на- спеціалізу-
ється на вираженні кумулятивного словотвірного значення "нагромадити велику 
кількість чого-небудь", напр.: Дід насадив і калину, і бузину, і рожу гожу з Михай-
лом, а Мелася насіяла всячини, і усе прийнялося (Марко Вовчок). 

Різні відтінки кількісно-дистрибутивного значення виражають префікси ви-, 
на-, пере-, по-. Маючи спільний семантичний контекст, вони не дублюють один 
одного, не взаємодіють функціонально, бо по-різному представляють значення 
дистрибутивності [Городенська 1987, 27]. Так, префікс ви- акцентує увагу на пов-
ному вияві дії на багатьох об'єктах, пор.: вибити, висмикати. Префікс на- висту-
пає насамперед виразником чисельності об'єктів дії, пор.: надавити, настріляти. 
Префікс пере- дистрибутивне значення конкретизує як поширення дії на кожний 
об'єкт зокрема, напр.: переловити, перебити. Префікс по- вказує на поширення дії 
на всі об'єкти та на повний вияв дії, напр.: Потоптав [недосвіт] веселі квіти, по-
бив, .. поморозив .. (Т. Шевченко). 
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Синонімами виступають префікси при-, по-, під- у межах кількісного значення 
"неповний вияв дії" в різному семантичному контексті твірних основ. Префікс при- 
закріплений за дієсловами, що виражають становлення якісної ознаки (пор.: приблі-
днути, пригіркнути), тоді як префікс по-, крім цих дієслів (пор.: побліднути, погір-
кнути), поєднується з тими, що передають процесуальне значення (пор.: посидіти, 
побігати), надаючи їм ще й темпорального значення – недовго. Префікс під- збли-
жується з префіксом по- тільки у структурі деяких дієслів із процесуальним зна-
ченням, пор.: підлікувати і полікувати – лікувати трохи.  

Дієслівні префікси ви-, на-, про- виражають інтенсивний вияв дії як "дуже рете-
льно, ґрунтовно". Префікс ви- вказує на поширеність дії по певній поверхні, що 
ускладнюється значенням інтенсивності здійснюваного процесу, напр.: вистелити. 
Префікс на- конкретизує кількісно-оцінне значення як "дуже добре, бездоганно" 
діяти щодо об'єкта, напр.: Мирон теж вирядився. Наваксував святочні чоботи... 
(Б. Харчук). Префікс про- визначає якісно-оцінне значення як "наскрізь пройняти 
чимось, зверху донизу", напр.: Накрапає дощ, пролітає сніг .. Катерина вся промок-
ла, промерзла (С. Чорнобривець).  

Дієслівні префікси пере- та об- виражають значення надмірного вияву дії, пор.: 
переварити, перепалити, перегріти, пересмажити; обгодувати – годувати понад 
міру, зверх норми, аналогічно обпоїти.  

Питомі префікси пере-, від- та іншомовний ре- виступають виразниками кількіс-
ного вияву дії, вказують на її кратність, пор.: перешити, відбудувати, ревакцину-
вати. Префікс від- відрізняється від префіксів пере- та ре- результативним значен-
ням. Дієслова з цим префіксом виражають дію, що має на меті відновити раніше 
створений, але зруйнований об'єкт, пор.: відбудувати – будувати заново, відновлю-
вати щось і перебудувати – будувати заново, по-іншому, поліпшивши його, реорга-
нізувати – організовувати що-небудь по-іншому, краще. Префікси пере- та ре- мо-
жуть бути взаємозамінними, пор.: переконструювати і реконструювати, переорга-
нізувати й реорганізувати.  

Префікси до-, за-, од-/від-, віді-, пере-, по-, про- вживаються на означення часо-
вих меж у процесі розгортання динамічної ознаки. Синонімічні префікси за- і по- 
вказують на початкову стадію в розгортанні дії, пор.: затьохкати, полетіти. Пре-
фікси за- і по- синонімічні також у визначенні обмеженого в часі руху, що триває 
недовго, напр.: Рицар захитався, а Мефодій, не давши йому отямитися, .. вдарив 
удруге (А. Хижняк); Він [Остюк] скочив з коня, похитався трохи, як п'яний, не сто-
ячи на ногах від утоми .. (Ю. Яновський). 

Спільне словотвірне значення "кінчити дію" реалізують дієслівні префікси від-, 
до-, пере-. Префікс від- указує на припинення довготривалої або інтенсивної озна-
ки, напр.: Відзеленіла весна, відколосилося літо, вже й вересень бреде свіжими сте-
рнями (І. Цюпа). Префікс до- спеціалізується на вираженні значення "закінчити дію 
з певним результатом", пор.: дописати, домалювати. Префікс пере- вказує на при-
пинення певної дії або стану, пор.: пересердитися, перешуміти. Іноді префікси пе-
ре- та від- виступають як дублети, напр.: Перецвіла калинонька, перецвіла біла, чи 
любов у серці згасла, чи лиш причаїлась? і Ой цвіла, цвіла та й відцвіла калинонька 
в лузі .. (У. Кравченко).  
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Префікси ви-, пере-, по-, про- виражають обмежені в часі дії або стани, по-
своєму конкретизуючи час, протягом якого відбувається дія, пор.: вистояти – сто-
яти довго, досягнувши результату; перестояти – стояти якийсь час і в певному мі-
сці; постояти – стояти недовго; простояти – стояти якийсь час.  

Отже, на вираженні більшості словотвірних значень спеціалізується кілька пре-
фіксів, що часто призводить до їхнього семантичного зближення, тобто до налаго-
дження синонімічних відношень між ними, зокрема в межах локативного, кількіс-
ного, темпорального та об'єктного значень, але вони виражають ці спільні значення 
із своїми модифікаціями, надаючи їм певних відтінків. Префіксальний дієслівний 
словотвір доволі широкий за обсягом охоплюваних лексем та складний за відно-
шеннями: дієслівні префікси виступають одночасно і семантичними, і граматични-
ми показниками. 

 
Установлены синонимические отношения префиксов в области словообразования глаголов. Опре-

делены параметры синонимических рядов, созданных глагольными словообразовательными префик-
сами. Выявлены главные границы синонимических рядов, установлены наиболее характерные законо-
мерности в пределах общего словообразовательного значения. 

Ключевые слова: синонимические отношения, синонимические префиксы, синонимический ряд. 
 
The peculiarities in relations of synonymical prefixes in verb formation are examined. Main parametres 

of synonymical rows created with the help of verb derivational prefixes are defined. Main bounderies of 
synonymical rows are demonstrated. 

Key words: synonymical relationship, synonymical prefixes, synonymical row. 
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