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БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТИВНА ПІДСТАВА 
БАГАТОВИМІРНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ 

ДІЄСЛІВНИХ ЗНАЧЕНЬ 

У статті проаналізовано дієслова дії української мови з погляду 
їхньої багатозначності та співвіднесеності з категорією способу 

(роду) дієслівної дії; виявлено здатність дієслів дії функціонувати в 
.межах різних лексико-семантичних груп з огляду на семантичні, 

морфологічні й синтаксичні показники; визначено принцип створення 
багатовимірної типологй" дієслівних значень. 

Ключові слова: дієслово, значення, вид, спосіб дієслівної діі; 
типологія. 

Одним із невирішених питань української мовознавчої науки є 
створення семантичної типології дієслівних значень. Ця проблема, 

попри свою давню історію, не втрачає своєї актуальності з огляду на 

значеннєву й структурну складність дієслова як одиниці, в якій тісно 

переплетені власне семантичні й граматичні ознаки. 

Дієслівні категорійні характеристики є тим наріжним каменем, 

який змушує дослідників замислитися над виробленням інтегральних, 

універсальних принципів опису дієслівного значення, застосування 

яких уможливило б здійснення об'єктивної семантичної класифікації 

дієслів, базованої на логічних і несуперечливих засадах. Основні 

труднощі у виробленні таких принципів зумовлені динамічністю й 
гнучкістю семантики дієслова, здатної до вираження надзвичайно 

розгалуженою системою формально-граматичних показників, які 
вступають між собою в синонімічні й омонімічні відношення. 

Яскравим прикладом симбіозу семантики й граматики є властива 

слов'янському дієслову категорія виду. Спостереження над 

дієслівною лексикою в аспекті подальшої типології не може не 

привертати увагу дослідника на її поведінку під час видової 

модифікації, тому для мовознавства не новим є усвідомлення того, що 

засіб формального (морфологічного) вираження завершеності І 
незавершеності дії в дієслівній лексемі часто демонструє семантичні 

невідповідності, пор.: фарбувати - пофарбувати і читати -
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Oer.tunnu«oea H.H. Mno203nar.tnocmb «a« ofYbe«muenoe 
ocnoeanue MHOZOMepnoii ceManmu11ec1<oii munonozuu znazonbHbtX 
3Har.tenuii. B cmambe ocyU{eCmBJlelt altaJIU3 2Jta20Jl08 oeiicmBUJ/, 
yKpau1tcK020 J13blKa c no3UZ{uii ux MH0203Hall1tocmu u coom1tece1tHocmu c 
Kamezopueu cnoco6a {poiJa) 2Jta20Jlblt020 OeucmBUJ/,; 8blR6Jle1ta 
cnoco61tocmb 2JLa20Jl08 oeiicmBUJ/, K PYHKlfUOHUpoealtUIO 8 paMKaX pa3ltblX 
JleKCUKO-CeMaltmUl/eCKUX zpynn B CB.Jl3U c CeMaltmUl/eCKUMU, 
MoprjJ0Jlo2ul/eCKUMU u cu1tmaKcul/ecKu.Mu noKmameJlR.Mu; onpeoeJ1e1to 
npu1t'l{Un co3iJa1tUJ1, .M1to20.Mep1toii mun0Jlo2uu 21taZOJlbHblX 31tal/e1tuii. 

Kmor.teebte CJZoea: 2Jla2oll, 31talle1tue, euo, cnoco6 21ta2ollb1to20 
iJeucmBUJI,, munOJl02UJ/,. 

Ovchynnikova LL Ambiguity as objective reason of semantic 
multidimensional typology of verbal meanings. Verbs of action in the 
Ukrainian language from the point of view of meaningful variety and 
species correlation are analysed in article; the ability of verbs to combine 
pair and non- pair specific meanings within the lexical and the semantic 
paradigm. 

Key words: verbs, lexical meaning, type, verbal action, typology. 

OJieKca r. I. 
Hau,ioHll!lbHUii neoa202ir.tHUU ynieepcumem 

iMeHi M. II. J(pa20MllH06a 

CEMAHTH1IHA CTPYKTYPA ,l(l€CJIOBA B JIEKCHKO
CEMAHTH1IHIH rPYIII 

Y cmammi iJocJ1iiJJ1CyembcR ce.Ma1tmull1ta cmpyKmypa oieclloea e 
JleKCUKo-ce.Ma1tmU'l1tiil zpyni, npu 'lfbO.MY a1talli3y10mbCR ocma1t1ti 
iJoclliOJ1Ce1t1tR e 2any3i JleKCU'lHOl ceMa1tmuKu, cucmeMamu3y10mbcR 
ceMa1tmuKo-KopellRZJi'ii1ti xapaKmepucmuKu iJiecJliB. 

Kmor.toei cnoea: cu1to1ti.MiR, a1tmo1tiMiR, ce.Ma1tmuKa. 

y Haw6inhIII qiTKiH <PopMi 3YMOBneHiCTb 3HaqeHHH 3HaKa 
BiAHOIIIeHHHM, B HKHX QeH 3HaK 3HaXOAMTbCH 3 iHIIIMMH 3HaKaMH B 

CucTeMa i cTpyKTypa cxi11uocAoo'uuc&KHX MOB 




