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Овчинникова И.И. Многозначность как об-ьеюпивное 
основание многомерной семантической типологии глагольнь1х 

значений. В статье осуществлен анализ глаголов действия. 

украинского язьzка с позиций их многозначности и соотнесенности с 

категорией способа (рода) глагольного действия.; вьzявлена 

способность глаголов действия. к функционированию в рамках разньzх 
лексико-семантических групп в связи с семантическими, 

морфологическими и синтаксическими показателя.ми; определено 
принцип создания. многомерной типологии глагольнь~х значений. 

Ключевь1е слова: глагол, значение, вид, способ глагольного 
действия., типология.. 

Ovchynnikova LL АтЬіgиіtу as objective reason of seтantic 
тиltidiтensional typology of verbal тeanings. Verbs of action іп the 
Ukraiпiaп laпgиage froт the роіпt of view of теапіпgfиl variety апd 
species correlatioп are aпalysed іп article; the ability of verbs to сотЬіпе 
pair апd поп- pair specific теапіпgs withiп the lexical апd the sетапtіс 
paradigт. 

Кеу words: verbs, lexical теапіпg, type, verbal асtіоп, typology. 
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛОВА В ЛЕКСИКО
СЕМАНТИЧНІЙ ГРУПІ 

У статті досліджується семантична структура дієслова в 
лексико-семантичній групі, при цьому аналізуються останні 

дослідження в галузі лексичної семантики, систематизуються 
семантика-кореляційні характеристики дієслів. 

Ключові слова: синонімія, антонімія, се.мантика. 

У найбільш чіткій формі зумовленість значення знака 
відношенням, в яких цей знак знаходиться з іншими знаками в 

Система і структура східиослов'ииських мов 
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0JleKca A. H. CeMaHmu<tecKaR cmpy1<mypa z;uuo!la 6 J1e1<cu1<0-
ceMaHmuqecKou zpynne. B cmambe ucc11eoyemcR ceMa11mu11,ecKcm 
cmpyKmypa 21ta2011a e 11eKCUKo-ce11w11mu11,ecKou zpynne, npu 3mo.M 
a11aJtu3upy10mcfl nocJleo11ue uccJleooea11u.Jt e c<}Jepe J1eKcu11,ecKou 
ce.Ma11muKu, cucme.MamU3upy10mcfl ce.Ma11muKo-Koppenfl1,fUOHHble 
xapaKmepucmuKu 21ta20J1oe . 

.Krt10'le6bte CJIOBa: cu11ortU.Mu.Jt, a11mo11U.Mu.Jt, ceMa11muKa. 

Oleksa A. L The semantic structure of the verb in the lexical
semantic group. The article investigates the semantic structure of the verb 
in the lexical-semantic group, analyses the latest research in the field of 
the lexical semantic, systematizes the semantic correlation characteristics 
of the verbs. 

Key words: synonymy, antonymy, semantics. 
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