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У статті розглянуто діалектне членування українських південнобессарабських 

говірок. Визначено групи говірок та мікроареали  на основі інтеграційних та диференційних 

ознак. 

Ключові слова: лексема, ізоглоса, говірка, група говірок, мікроареал. 

 

 

Полімовний ареал межиріччя Дністра і Дунаю тривалий час викликає 

інтерес дослідників. Особлива увага досі приділялась лексиці українських 

південнобессарабських говірок, це, зокрема, сільськогосподарська 

(П.Ю. Гриценко [3], В.П. Дроздовський [8], Т.П. Заворотна [10–11], 

О.О. Мірошниченко [13–14]), побутова (В.П. Дроздовський [8–9], 

Т.П. Заворотна [12]), обрядова (О.А. Дакі [7]), рибальська лексика 

(А.А. Берлізов [1–2]), лексика землеробства (П.Ю. Гриценко [5]) та 

тваринництва (П.Ю. Гриценко [6], В.П. Дроздовський [8–9]); видано 

лексикографічні праці, в яких представлені певні групи лексики: ―Словник 

діалектизмів українських говірок Одеської області‖ А.А. Москаленка [15] та 

―Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров‘я‖ 

А.А. Берлізова [2]. Таким чином, було створено емпіричну базу свідчень про 

лексику південнобессарабських говірок, частково репрезентовано її склад, 

особливості формальної й семантичної структури, шляхи формування. Проте 

досі цей матеріал не був картографований. Відомо, що картографування 

діалектних лексичних відмінностей відкриває перед лексикологом-

лінгвогеографом нові та ширші можливості ареального дослідження лексико-

семантичної системи мови [16, с.10]. Крім цього, факти ареального 

варіювання мовної системи, що відображені на лінгвістичних картах, 

―актуалізують ряд проблем, розв‘язання яких проливає світло на минуле 

мови та закономірності її функціонування на різних етапах історії‖ [4, с. 22], 

що зумовило актуальність нашого дослідження. 

Мета статті – на основі картографування ботанічної лексики 

дослідженого ареалу здійснити ареальне членування південнобессарабських 

говірок, визначити групи говірок та мікроареали, встановити для яких груп 

характерна найбільша та найменша кількість ізоглос, які лексеми формують 

групи говірок та мікроареали. 
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Студіювання ареалу межиріччя Дністра та Дунаю проведено шляхом 

синхронного аналізу матеріалів власних польових записів у 60 українських, 2 

російських, 2 болгарських та 2 румунських південнобессарабських говірках, 

зокрема здійснено картографування зібраного матеріалу і відтворено в 

―Атласі ботанічної лексики українських південнобессарабських говірок‖, 

який налічує 76 лексичних карт. Саме тут відображено особливості мовної 

картини носіїв українських південнобессарабських говірок. 
 

 
 

Картографований матеріал демонструє, що на дослідженій території на 

основі інтеграційних (об‘єднання ядер досліджуваних ареалів у суцільний 

ареал) та  диференційних ознак (лексичні, словотвірні, граматичні, на певних 

картах фонетичні опозити) можна виділити сім груп говірок: північно-

західну, північну, північно-східну, центральну, східну, південно-центральну, 

південно-західну. Північно-західна група охоплює говірки Тарутинського 

району, північна – говірки північної частини Білгород-Дністровського та 

північної частини Саратського районів, північно-східна – говірки східної 

частини Саратського та північно-східної частини Білгород-Дністровського 

районів, східна – говірки східної частини Білгород-Дністровського та східної 

частини Татарбунарського районів, центральна – говірки південної частини 

Саратського та центральної частини Татарбунарського районів, південно-

центральна – говірки Кілійського та південно-західної частини 

Татарбунарського районів, південно-західна – говірки Ізмаїльського району.  

Найбільша кількість ізоглос характерна для південно-центральної 

групи говірок, менша кількість – для східної групи. 

Північно-західну групу формують лексеми: сاт’еб’ел’ ‗стебло, що 

росте (на корені), злакових рослин‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), 
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проса‘, укاроп ‗кріп‘, اп’ірйа  ‗листя молодої цибулі, часнику‘, اгута ‗айва 

(дерево та його плоди)‘, череاнок ‗чубук винограду‘, бузиاна ‗болиголов 

плямистий‘, зв’іро
а
 ,т’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені)اбой ‗звіробій‘, сا

маку‘. 

Північну групу окреслюють ізоглоси лексем: бур’аاчин’а ‗листя 

буряків, що росте‘, бур’аاчин’а, суاхебур’аاчин’а ‗зрізане листя буряків‘, 

 гичка ‗зрізанеا хаاлист’а, суاхеاгичка ‗листя моркви, що росте‘, суا ,лист’аا

листя моркви‘, цибуاлин’а ‗листя молодої цибулі, часнику‘, اгута ‗айва 

(дерево та його плоди)‘, стоاл’етн’ік ‗алое‘, اротики ‗зів лева‘, اдобре اутро 

‗левкой‘. 

Північно-східну групу виділяють лексеми: اкашка ‗осередок в насінні 

соняшника‘, суاхаاпалка ‗стебло, з якого знято урожай, сухе бадилля 

соняшника‘, баاдил’а ‗стебло, що росте (на корені), картоплі‘, баاдил’а, 

суاхебаاдил’а ‗сухе бадилля картоплі‘, цибуاлин’а ‗листя молодої цибулі, 

часнику‘, стоاл’етн’ік ‗алое деревподібне‘. 

Східна група відокремлена ізоглосами лексем: اкашка ‗осередок в 

насінні соняшника‘, сاтебло ‗стебло, що росте (на корені), проса‘, батاва 

‗листя буряків, що росте‘, батاва, суاхабатاва ‗зрізане листя буряків‘. 

Центральну групу формують лексеми: луاжан’а ‗сухе бадилля 

кукурудзи‘, баاдил’а ‗стебло, що росте (на корені), картоплі‘, суاхебаاдил’а 

‗сухе бадилля картоплі‘, баاдил’а ‗листя моркви, що росте‘, суاхебаاдил’а 

‗зрізане листя моркви‘, гуاтул’а ‗айва‘, куркуاдуша ‗алича‘, циاбух ‗чубук 

винограду‘, оاл’андра ‗олеандр‘, бузиاна ‗болиголов плямистий‘. 

Південно-центральну групу окреслюють ізоглоси лексем: кукуاруза, 

папуاшойа ‗кукурудза‘, сте
и
бاло ‗стебло, що росте (на корені), кукурудзи‘, 

луاжан ‗сухе бадилля кукурудзи‘, сте
и
бاло ‗стебло, що росте (на корені), 

злакових рослин‘, اкашка ‗осередок в насінні соняшника‘, суاхе сте
и
бاло, суاха 

 син’іا ,‘палка ‗стебло, з якого знято урожай, сухе бадилля соняшникаا

‗баклажан‘, аاлойе ‗алое‘, соاбачки ‗зів лева‘, куاрай ‗перекотиполе‘, баранاц’і 

‗якірці сланкі‘, репاл’ак ‗реп‘ях – плід нетреби звичайної‘. 

Південно-західну групу виділяють ізоглоси лексем: кукуاруза, 

папуاшойа ‗кукурудза‘, шاл’апка ‗головка соняшника‘, اкашка ‗осередок в 

насінні соняшника‘, اратиц’а ‗процес виникнення відростків на картоплі‘, 

шолуاха ‗лушпиння цибулі‘, гуاтул’а ‗айва (дерево та його плоди)‘, 

куркуاдуша ‗алича‘, соاбачки ‗зів лева‘, гаاд’уча петاрушка ‗болиголов 

плямистий‘, куاрай ‗перекотиполе‘, репاл’ак ‗реп‘ях – плід нетреби 

звичайної‘. 

До складу кожної групи говірок входять мікроареали. Позначимо їх 

номерами населених пунктів, які формують ці мікроареали. Так, північно-

західну групу утворює мікроареал 1–2–3–6 та н.п. 4, 5, північну групу – 

мікроареали 7–8–9 та 10–11–12, північно-східну групу – мікроареали 13–16–

18–20–22, 14–19–21, 17–23, східну групу – мікроареал 28–30–34–37 та н.п. 27, 

38, 39, які не утворюють мікроареал, центральну групу – мікроареали 32–36, 
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41–42–44, 43–47–49–50, південно-центральну – мікроареали 46–48–51, 52–

55–56, південно-західну групу – мікроареали 59–61–62, 63–64. 

Мікроареал 1–2–3–6 формують лексеми: اсин’і, اсин’ійпом’іاдор 

‗баклажан‘, наاс’іник ‗огірок, залишенний на насіння‘, اгудин’а ‗стебло, що 

росте (на корені), огірка‘, суاхе اгудин’а ‗сухе бадилля огірків‘, اгудин’а 

‗стебло баштанних культур‘, суاхе اгудин’а ‗сухе бадилля баштанних 

культур‘, наاс’іник ‗огірок, залишенний на насіння‘. 

Мікроареал 7–8–9 окреслюють ізоглоси лексем: сاт’еб’ел’ ‗стебло, що 

росте (на корені), кукурудзи‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), 

злакових рослин‘, сاт’еб’ел’, пاросо ‗стебло, що росте (на корені), проса‘, 

сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), соняшника‘, ог’іاрок на семеاна 

‗огірок, залишенний на насіння‘, бур’аاчин’а, суاхебур’аاчин’а ‗зрізане листя 

буряків‘, اлист’а ‗листя моркви, що росте‘, перекотиاполе ‗перекотиполе‘. 

Мікроареал 10–11–12 виділяють ізоглоси лексем: اчупчик ‗рильця – 

волосяний покрив качана кукурудзи‘, шелуاха ‗лушпиння з насіння 

соняшника‘, اпалка ‗стебло, що росте (на корені), соняшника‘, суاха اпалка 

‗стебло, з якого знято урожай, сухе бадилля соняшника‘, суاха اгичка‗зрізане 

листя буряків‘, اлист’а, اгичка ‗листя моркви, що росте‘, суاха اгичка‗зрізане 

листя моркви‘, اгудин’а ‗стебло, що росте (на корені), огірка‘, суاхе اгудин’а 

‗сухе бадилля огірків‘, суاхе اгудин’а ‗сухе бадилля баштанних культур‘, 

пاрун’ка ‗мірабель‘, куاрай ‗перекотиполе‘. 

Мікроареал 13–16–18–20–22 формують лексеми: укاроп ‗кріп‘, наاс’іник 

‗огірок, залишенний на насіння‘,اротики ‗зів лева‘, мат’іاола ‗левкой‘, 

гаاд’уча петاрушка ‗болиголов плямистий‘, куاрай ‗перекотиполе‘, риاпйах 

‗реп‘ях – плід нетреби звичайної‘. 

Мікроареал 14–19–21 окреслюють ізоглоси лексем: اволос, اрил’це, 

 ,с’іл’ник ‗огірокاчупчик ‗риль-ця – волосяний покрив качана кукурудзи‘, наا

залишенний на насіння‘, батاва, баاдил’а ‗листя буряків, що росте‘, батاва, 

суاха батاва, суاхебаاдил’а ‗зрізане листя буряків‘, батاва, баاдил’а ‗листя 

моркви, що росте‘, суاха батاва, суاхебаاдил’а ‗зрізане листя моркви‘, اвудин’а 

‗стебло, що росте (на корені), огірка‘, суاхе اвудин’а ‗сухе бадилля огірків‘, 

гуاтул’а ‗айва‘, куркуاдуша ‗алича‘, чуاбук ‗чубук винограду‘, аاлой, 

стоاл’етн’ік ‗алое‘, аاлой, стоاл’етн’ік ‗алое деревподібне‘, соاбачки ‗зів 

лева‘, перекотиاполе, куاрай ‗перекотиполе‘. 

Мікроареал 17–23 виділяють лексеми: шاл’апа ‗головка соняшника‘, 

шкарاлупа ‗лушпиння з насіння соняшника‘, ог’іاрок на семеاна ‗огірок, 

залишенний на насіння‘, бур’аاчин’а, баاдил’а ‗листя буряків, що росте‘, 

бур’аاчин’а, суاхебур’аاчин’а, суاхебаاдил’а ‗зрізане листя буряків‘, 

суاхебаاдил’а ‗зрізане листя моркви‘, اудин’а ‗стебло, що росте (на корені), 

огірка‘, суاха اудина ‗сухе бадилля огірків‘, гуاтул’а ‗айва‘, мараاбел’а, 

пاрун’ка ‗мірабель‘, аاлойе ‗алое‘, стоاл’етн’ік ‗алое деревподібне‘, соاбачки 

‗зів лева‘, бузиاна ‗болиголов плямистий‘, гарاбузики‗якірці сланкі‘, репاл’ак 

‗реп‘ях – плід нетреби звичайної‘, сте
и
бاло ‗стебло, що росте (на корені), 

маку‘. 
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Мікроареал 28–30–34–37 формують лексеми: сте
и
бاло ‗стебло, що 

росте (на корені), злакових рослин‘, шاл’апка, гоاлоука ‗головка соняшника‘, 

 с’іл’ник ‗огірок, залишенний наاна, наاрок на семеاсин’і ‗баклажан‘, ог’іا

насіння‘, батاва, суاха батاва ‗зрізане листя буряків‘, батاва ‗стебло, що 

росте (на корені), картоплі‘, суاха батاва ‗сухе бадилля картоплі‘, батاва 

‗листя моркви, що росте‘, суاха батاва ‗зрізане листя моркви‘, шкарлуاпа   

‗лушпиння цибулі‘, гуاтул’а ‗айва‘, куркуاдуша ‗алича‘, блокоاта ‗болиголов 

плямистий‘, куاрай ‗перекотиполе‘. 

Мікроареал 32–36 окреслюють ізоглоси лексем: сте
и
бاло, сاт’еб’ел’ 

‗стебло, що росте (на корені), злакових рослин‘, сте
и
бاло, сاт’еб’ел’ ‗стебло, 

що росте (на корені), проса‘, сте
и
бاло, сاт’еб’ел’,اпалка ‗стебло, що росте (на 

корені), соняшника‘, наاс’іник ‗огірок, залишенний на насіння‘,اлист’а ‗листя 

молодої цибулі, часнику‘, اвудина ‗стебло баштанних культур‘, аاлойе ‗алое‘, 

аاлойе ‗алое деревподібне‘, соاбачки ‗зів лева‘. 

Мікроареал 41–42–44 виділяють лексеми: кукуاруза ‗кукурудза‘, 

 ,т’еб’ел’ ‗стеблоاрил’ц’а ‗рильця – волосяний покрив качана кукурудзи ‘, сا

що росте (на корені), кукурудзи‘, луاжан’а ‗сухе бадилля кукурудзи‘, 

сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), проса‘, лушاпайки ‗лушпиння з 

насіння соняшника‘, сاт’еб’ел’,اпалка ‗стебло, що росте (на корені), 

соняшника‘, اсин’і ‗баклажан‘, наاс’іл’ник ‗огірок, залишенний на насіння‘, 

бур’аاчин’а ‗листя буряків, що росте‘, суاхебаاдил’а ‗зрізане листя буряків‘, 

 гудин’а ‗сухе бадилляا хеاгудин’а ‗стебло, що росте (на корені), огірка‘, суا

огірків‘, цибуاлин’а ‗листя молодої цибулі, часнику‘, шкараاлупи ‗лушпиння 

цибулі‘, اвудин’а, اгудин’а ‗стебло баштанних культур‘, суاхе اвудин’а, суاхе 

 лойاбел’ка ‗мірабель‘, аاгудин’а ‗сухе бадилля баштанних культур‘, мараا

‗алое‘, аاлой ‗алое деревподібне‘,اротики ‗зів лева‘, اрано івاвечор’і ‗левкой‘, 

п’іاтун’а ‗петунія‘, беاр’іска, паاутка ‗березка польова‘, перекотиاполе, 

куاрай ‗перекотиполе‘, п’іاр’ій ‗пирій повзучий‘, барамاбол’і ‗чина 

бульбиста‘, кирاц’і ‗якірці сланкі‘, репاл’ак ‗реп‘ях – плід нетреби звичайної‘, 

сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), маку‘.  

Мікроареал 43–47–49–50 формують лексеми: сте
и
бاло ‗стебло, що 

росте (на корені), злакових рослин‘, луاжан’а ‗сухе бадилля кукурудзи‘, 

сاтебло  ‗стебло, що росте (на корені), проса‘, наاс’іник ‗огірок, залишенний 

на насіння‘, батاва, баاдил’а ‗листя буряків, що росте‘, бур’аاчин’а, 

суاхебур’аاчин’а ‗зрізане листя буряків‘, аاлойе ‗алое‘, куاрай ‗перекотиполе‘, 

пиاр’ій ‗пирій повзучий‘. 

Мікроареал 46–48–51 окреслюють ізоглоси лексем: сاт’еб’ел’,اпалка 

‗стебло, що росте (на корені), соняшника‘, бузиاна ‗болиголов плямистий‘. 

Мікроареал 52–55–56 виділяють лексеми: сте
и
бاло ‗стебло, що росте 

(на корені), кукурудзи‘, сте
и
бاло ‗стебло, що росте (на корені), злакових 

рослин‘, луاжан, папуاшойн’а ‗сухе бадилля кукурудзи‘, сاтебло ‗стебло, що 

росте (на корені), проса‘, баاдил’а ‗сухе бадилля проса‘, сте
и
бاло ‗стебло, що 

росте (на корені), соняшника‘, бур’аاчин’а,اгичка ‗листя буряків, що росте‘, 

суاхебур’аاчин’а, суاхеاгичка ‗зрізане листя буряків‘, цибуاлин’а ‗листя молодої 
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цибулі, часнику‘, اудина ‗стебло баштанних культур‘, гуاтул’а ‗айва‘, алиاча 

‗алича‘, кирاц’і, баранاц’і ‗якірці сланкі‘. 

Мікроареал 59–61–62 формують лексеми: сте
и
бاло ‗стебло, що росте 

(на корені), кукурудзи‘, сте
и
бاло ‗стебло, що росте (на корені), злакових 

рослин‘, сاтебло ‗стебло, що росте (на корені), проса‘, اвудина ‗стебло, що 

росте (на корені), огірка‘, суاха اвудина ‗сухе бадилля огірків‘, цибуاлин’а 

‗листя молодої цибулі, часнику‘, аاлойе ‗алое‘, اлавр ‗олеандр‘. 

Мікроареал 63–64 окреслюють ізоглоси лексем: воاлос’а, اрил’це 

‗рильця – волосяний покрив качана кукурудзи‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте 

(на корені), кукурудзи‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що росте (на корені), злакових 

рослин‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що   росте (на корені), проса‘, шاл’апа, шاл’апка 

‗головка соняшника‘, шелуاха ‗лушпиння з насіння соняшника‘, 

сاт’еб’ел’,اпалка ‗стебло, що росте (на корені), соняшника‘, кр’іп, укاроп 

‗кріп‘, наاс’інийог’іاрок ‗огірок, залишенний на насіння‘, бур’аاчин’а, баاдил’а 

‗листя буряків, що росте‘, суاхебур’аاчин’а, суاхебаاдил’а ‗зрізане листя 

буряків‘, отاростки, اк’іл’ц’а ‗відростки на плодах картоплі‘, اвоўк, п’етуاшок 

‗середина розрізаного кавуна‘, اудин’а ‗стебло баштанних культур‘, аاлой 

‗алое‘, стоاл’етн’ік ‗алое деревподібне‘, каاлач’іки ‗герань‘, اлавра ‗олеандр‘, 

пиاр’ій ‗пирій повзучий‘, ф’ісاташки ‗чина бульбиста‘, сاт’еб’ел’ ‗стебло, що 

росте (на корені), маку‘. 

Здійснене картографування ботанічної лексики межиріччя Дністра і 

Дунаю продемонструвало існування 7 груп говірок. Найбільшу кількість 

ізоглос має південно-центральна група, меншу кількість – східна група. 

Кожна група складається з мікроареалів, які об‘єднані на основі 

інтеграційних та диференційних ознак. Наявність стількох ізоглос та 

мікрозон свідчить про неоднорідність дослідженого мовного ландшафту, 

вона зумовлена внутрішньомовними та позамовними чинниками. Результати 

дослідження є вагомим внеском у реалізацію масштабного проекту 

―Літературні мови і діалекти українського Подунав‘я: мультилінгвальний 

атлас межиріччя Дністра та Дунаю‖. 
 

Мережа населених пунктів на карті 

№  

на карті 

 

Назва населеного пункту 

1 с. Петрівка Тарутинського р-ну 

2 с. Новоукраїнка Тарутинського р-ну 

3 с. Височанське Тарутинського р-ну 

4 с. Лісне Тарутинського р-ну 

5 с. Олександрівка Тарутинського р-ну 

6 с. Скриванівка Тарутинського р-ну 

7 с. Удобне Білгород-Дністровського р-ну   

8 с. Козацьке Білгород-Дністровського р-ну 

9 с. Старокозаче Білгород-Дністровського р-ну 

10 с. Забари Саратського р-ну 
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11 с. Ройлянка Саратського р-ну 

12 с. Стара Царичанка Білгород-Дністровського р-ну 

13 с. Молога Білгород-Дністровського р-ну   

14 с. Андріївка Білгород-Дністровського р-ну 

15 с. Карналіївка Білгород-Дністровського р-ну  

16 с. Бикоза Білгород-Дністровського р-ну  

17 с. Крива Балка Саратського р-ну  

18 с. Випасне  Білгород-Дністровського  р-ну  

19 с. Розкішне Білгород-Дністровського р-ну 

20 с. Бритівка Білгород-Дністровського р-ну 

21 с. Монаші Білгород-Дністровського р-ну 

22 с. Салгани Білгород-Дністровського р-ну  

23 с. Миколаївка-Новоросійська Саратського р-ну  

24 с. Плахтіївка Саратського р-ну  

25 с. Ярославка Саратського р-ну 

26 с. Біленьке Білгород-Дністровського р-ну 

27 с. Великомар‘янівка Білгород-Дністровського р-ну 

28 с. Вільне Білгород-Дністровського р-ну 

29 с. Теплиця Арцизького р-ну  

30 с. Косівка Білгород-Дністровського р-ну  

31 с. Новоселівка Арцизького р-ну  

32 с. Михайлівка Саратського р-ну  

33 с. Широке Білгород-Дністровського р-ну  

34 с. Приморське Білгород-Дністровського р-ну   

35 с. Прямобалка Арцизького р-ну  

36 с. Білолісся Татарбунарського р-ну  

37 с. Миколаївка Білгород-Дністровського р-ну  

38 с. Жовтий Яр Татарбунарського р-ну  

39 с. Тузли Татарбунарського р-ну  

40 с. Кам‘янське Арцизького р-ну  

40 с. Кам‘янське Арцизького р-ну  

41 с. Зарічне Татарбунарського р-ну  

42 с. Новоселиця Татарбунарського р-ну  

43 с. Вишневе Татарбунарського р-ну  

44 с. Трапівка Татарбунарського р-ну  

45 с. Рибальське Татарбунарського р-ну  

46 с. Баштанівка Татарбунарського р-ну 

47 с. Трихатки Татарбунарського р-ну 

48 с. Струмок Татарбунарського р-ну 

49 с. Приморське Татарбунарського р-ну 

50 с. Лиман Татарбунарського р-ну 

51 с. Нерушай  Татарбунарського р-ну  

52 с. Трудове Кілійського р-ну 
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53 смт. Суворове Ізмаїльського р-ну 

54 с. Муравлівка Ізмаїльського р-ну 

55 с. Десантне Кілійського р-ну 

56 с. Шевченкове Кілійського р-ну 

57 с. Кам‘янка  Ізмаїльського р-ну 

58 с. Утконосівка Ізмаїльського р-ну 

59 с. Першотравневе Ізмаїльського р-ну 

60 с. Ліски Кілійського р-ну 

61 с. Кислиця Ізмаїльського р-ну 

62 с. Саф‘яни Ізмаїльського р-ну 

63 с. Броска Ізмаїльського р-ну 

64 с. Матроска Ізмаїльського р-ну 

65 c. Стара Некрасівка Ізмаїльського р-ну 
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В статье рассматривается диалектное членение украинских южнобессарабских 

говоров. На основании интеграционных и дифференциальных признаков 

определеныгруппы говоров и микроареалы. 

Ключевые слова : лексема, изоглосса, говор, группа говоров, микроареал. 

 

The article reviews the dialectal division of the Ukrainian South-Bessarabian 

subdialects.The bulk of attention is given tothe dialect groups and mikroareals. 

Key words: lexeme,  isogloss, dialect, dialect group, mikroareal. 
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СТРУКТУРА Й СЕМАНТИКА СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА 

З ВЕРШИНОЮ ПЛАТИН-(-А) В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 

 

 
У статті проаналізовано формальну і семантичну структуру слів із коренем платин-

. Установлено структурно-семантичні відношення між словом-вершиною та похідними 

одиницями в словотвірних парадигмах, взаємозв‘язки дериватів у словотвірних 

ланцюжках. Визначено продуктивність кореня платин-. 

Ключові слова: словотвірне гніздо (СГ), словотвірна парадигма (СП), словотвірний 

ланцюжок (СЛ), словотвірне значення (СЗ), слово-вершина, твірна основа, похідне слово. 

 

 


