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ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП  
ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ  

В МЕжАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними твір-
ними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних категорій упродовж 
чотирьох періодів розвитку англійської мови. Комбінація діахронного та синхронного підходів у дослідженні 
пояснює причини формування системи явищ, характерних для кожної окремої ономасіологічної категорії.

Ключові слова: префіксальна структурно-семантична модель, динаміка, дієслівна твірна основа, онома-
сіологічна категорія.

В статье сделана попытка исследовать динамику реалий окружающей среды, выраженных глагольными 
основами префиксальных производных, которые участвовали в формировании ономасиологических катего-
рий на протяжении четырех периодов развития английского языка. Комбинация диахронного и синхронного 
подходов в исследовании производных объясняет причины формирования системы явлений характерных для 
каждой отдельной ономасиологической категории.

Ключевые слова: префиксальная структурно-семантичекая модель, динамика, глагольная производная 
основа, ономасиологическая категория.

The article presents an attempt to investigate the dynamic of environment realias expressed by verbal basis of 
prefixal derivatives, which took part in the onomasiological categories formation during four periods of the English 
language development. Combination of diachronic and synchronous approaches in the research of the derivatives 
explains the reasons of the formation of phenomena system typical for every separate onomasiological category.
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Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення сутнісного підходу до розгляду мовних об’єктів 
і явищ, що є основним предметом дослідження таких теоретичних дисциплін як ономасіологія та теорія но-
мінації. Аналіз співвідношення двох типів структур – ономасіологічної та мовної (формально-семантичної) 
«означає передовсім аналіз співвідношення початкових значень мотивуючих одиниць і використаного фор-
мального засобу зі значенням результативності» [3, с. 266].

Сьогодні на порядок денний чимраз виразніше ставляться питання, пов’язані з апробацією та знаходжен-
ням нових шляхів дослідження дериваційної семантики в межах префіксально-ономасіологічних категорій у 
зв’язку з широким запровадженням елементів формально-семантичного моделювання й корпусного аналізу. 
Дослідження процесу розширення лексичного складу словотвірними засобами у галузі дериватології та оно-
масіології займалися такі лінгвісти як [1; 2; 3; 4; 5]. Однак дериваційно-ономасіологічний аспект розвитку пре-
фіксального словотворення, незважаючи на його важливість для збагачення словникового складу сучасної ан-
глійської мови, донині залишається найменш висвітленим у науковій літературі та лексикографічній практиці.

Метою нашого дослідження є опис розвитку дериваційно-семантичних характеристик віддієслівних пре-
фіксальних похідних, які функціонували у межах ономасіологічних категорій протягом чотирьох періодів роз-
витку англійської мови.

Для проведення наукового аналізу досліджуваних одиниць нами встановлено інвентар префіксальних оди-
ниць та ЛСГ префіксально-ономасіологічних категорій у кожному з періодів. У статті виділено 9 ЛСГ твірних 
основ (ТО), запропоновані П.П. Литвиновим [4]: 1) фазові дієслова (V1); 2) дієслова руху (V2); 3) дієслова на-
явності (V3); 4) дієслова місцезнаходження (V4); 5) дієслова буття (V5); 6) дієслова вираження почуттів (V6); 
7) дієслова інтелектуальної діяльності (V7); 8) дієслова фізичної діяльності (V8); 9) дієслова спілкування (V9).

Для визначення ядра та периферії ЛСГ віддієслівних префіксальних похідних, які беруть участь у форму-
ванні ономасіологічних категорій, скористаємося системою обчислення, яку запропонувала Є.І. Гороть: до 
ядра належать ЛСГ, що складають 75% (±5%) усього масиву зафіксованих концептів, основний склад (разом із 
ядром) охоплює 90% (±5%) досліджуваного масиву; інші розглядаються, як периферійні [1, с. 134].

Ядровими ЛСГ ономасіологічної категорії локативності (ОКЛ) у давньоанглійській мові є ЛСГ вербаль-
них ТО зі значенням «рух», «робочі операції» та «спілкування/відносини»; вони складають 75% усіх значень. 
Центрові значення руху, ручної праці та спілкування цього періоду вказують на таку характеристику бачення 
світу тогочасними людьми, як примітивні базові поняття їхнього суспільного життя, дії, способи переміщення 
та стосунки між ними. Такі смислові компоненти ядра залишилися у ранньоновоанглійській – 65% та ново-
англійській – 74% мовах. Єдина відмінність полягала в тому, що для давньоанглійської ОКЛ найбільш ре-
презентативною ЛСГ була ЛСГ V2, тоді як у ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ такою ЛСГ є V8, 
кількість похідних від якої значно збільшилася у середньоанглійській мові. 

Аналіз префіксальних дієслівних похідних середньоанглійської ОКЛ показав, що ядровими ЛСГ верба-
тивних ТО є тільки ЛСГ на позначення «робочі операції» та «рух», у зв’язку зі збільшенням префіксальних 
похідних, утворених із участю ЛСГ «робочі операції» – 71%. Таке збільшення префіксальних похідних цієї 
ЛСГ зумовлений необхідністю позначення різних видів фізичної діяльності під час бурхливого розвитку ре-
місництва у середньоанглійському періоді, а їхній стабільний ріст у ранньоновоанглійській та новоанглійській 
ОКЛ свідчить про розширення кола понять, що стосуються позначення зазначеної діяльності разом із засто-
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суванням різних технічних засобів. Відповідно до нашого дослідження логічно припустити, що значення ло-
кативності в подальшому розвитку англійської мови будуть набувати префіксальні похідні від ЛСГ дієслівних 
ТО «робочі операції». Наприклад: to throughcut – прорізати наскрізь (V8). 

Менш репрезентативними є об’єкти навколишнього середовища, позначені давньоанглійськими префікса-
ми ОКЛ, що складаються з ЛСГ зі значенням «наявність», «місцезнаходження» та «буття» – 17%. Перехід із 
ядра середньоанглійськогї ОКЛ ЛСГ на позначення «спілкування/стосунки» в основний склад зумовили пере-
хід менш репрезентативних ЛСГ дієслівних ТО у периферію. Цьому також сприяло зменшення реалізації ЛСГ 
дієслівних ТО на позначення «наявності» й «буття» та відповідно збільшення «інтелектуальної діяльності». 
Тому основний склад середньоанглійської ОКЛ включає ЛСГ вербальних ТО на позначення: «спілкування/
стосунки», «місцезнаходження», «інтелектуальної діяльності» – 21%. До зазначених вище компонентів осно-
вного складу в ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ додалася ще ЛСГ на позначення «буття». Це 
зумовлено збільшенням її репрезентації префіксальними похідними у цій категорії. Наприклад, to introspect 
– вдивлятися (V7);

Найменш притаманний індекс локативності у давньоанглійській мові для вербативних ТО на позначення 
ЛСГ таких більш абстрагованих понять, як «стан» та «інтелектуальна діяльність» – 8%. Як уже було зазначено 
вище, зміни кількості префіксальних похідних, утворених з участю вербативних ТО на позначення ЛСГ: «мис-
лення», «наявності» та «буття» зумовили і зміни на периферії середньоанглійської ОКЛ. До периферійних 
ЛСГ на позначення «стану» переходять з основного складу ЛСГ на позначення «наявності» та «буття». Пери-
ферія цього періоду складає 8%. Єдиною відмінністю серед периферійних груп ОКЛ у ранньоновоанглійській 
та новоанглійській мовах є перехід ЛСГ на позначення «буття» в основний склад, у зв’язку зі збільшенням 
кількості її префіксальних похідних. Так, периферія ОКЛ цих періодів включає ЛСГ на позначення «стану», 
«почуття» та «наявності» і складає відповідно 5%.

Категорія фазовості (далі – КФ) характеризується також наявністю всіх виділених нами 9 ЛСГ ТО, що свід-
чить про те, що явища навколишнього середовища активно набувають характеристик фазовості. Ядро ЛСГ ТО 
префіксальних похідних КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови звузилося, і в останні два 
періоди його складники зазнали значних змін, і тільки дві ЛСГ ТО залишилися незмінними, до яких належать 
ЛСГ V9 та V8. У давньоанглійській мові до ядрових груп входили також ЛСГ V2 та V5, які у середньоанглій-
ській залишилися в основному складі, однак втратили статус ядрових. У ранньоновоанглійський період ядро 
ОКФ поповнилося ЛСГ V7 замість 2 ЛСГ, які вийшли з нього у попередньому періоді. У новоанглійській мові 
склад ядра залишився незмінним. Звуження ядра до 2 ЛСГ – V9 і V8, які витіснили інші дві групи до основного 
складу та поява лише однієї ЛСГ V7, відбулося через зменшення похідних у цих групах. Наприклад, to remount 
– знову піднятися (V2).

Основний склад ЛСГ ТО КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови розширюється і за-
мінює одні складники іншими. Найбільш кардинальні зміни відбуваються у середньоанглійській мові, коли 
простежується розширення основного складу та заміна одних компонентів іншими. Так, у давньоанглійській 
мові до основного складу входили ЛСГ V4 і V7, тоді як у середньоанглійській він розширився за рахунок ЛСГ 
V5 та V2, які були ядровими у попередньому періоді і замінили ЛСГ V4, що стала периферійною. У ранньоно-
воанглійській мові збереглася однакова кількісна репрезентація основного складу, хоча відбулася заміна одних 
ЛСГ на інші: ЛСГ V7, яка стала ядровою, замінила ЛСГ V6, що у попередні періоди належала до периферії, а 
решта ЛСГ залишилися без змін. У новоанглійській мові не було виявлено ніяких відмінностей від попере-
днього періоду. Наприклад, to postexist – існувати після (V5).

Периферія КФ характеризується незначною зміною кількості ЛСГ, тобто вони не зазнали ні розширення, 
ні звуження. Значні зміни, однак, простежуються в інвентарі ЛСГ, які варіювалися у зв’язку з переходом од-
них ЛСГ у ядро та основний склад, а інших, навпаки – у периферію з ядра та основного складу. Постійно 
периферійними ЛСГ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови залишалися ЛСГ V3 та ЛСГ V1. У 
давньоанглійській та середньоанглійській мовах до неї належала також ЛСГ V6, яка згодом увійшла до осно-
вного складу. З основного складу у середньоанглійській мові до периферії відійшла ЛСГ V4, яка і залишила-
ся у цьому статусі у ранньоновоанглійському та новоанглійському періодах. Наприклад, to astellan – осісти 
вперше (V4). 

Широке коло фрагментів навколишнього світу піддається категоризації зі значенням оцінки. Усі 9 ЛСГ, ви-
окремлені в нашому дослідженні, характерні для ономасіологічної категорії оцінки (ОКО). Аналіз динаміки 
реалізації ЛСГ у межах ОКО продемонстрував, що ядро ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англій-
ської мови не зазнало значних змін. Тільки у ранньоновоанглійській мові відбулася заміна одного ядрового 
елемента іншим. Так, ядро у давньоанглійській та середньоанглійській мовах формувалося за участю: V8, 
V9, V2, V6, і тільки у ранньоновоанглійській мові ЛСГ V6 відійшла до основного складу, а її місце зайняла V5. 
Натомість елементи основного складу ОКО протягом чотирьох часових відрізків розвитку англійської мови 
постійно варіювали, незмінною залишалася лише одна ЛСГ – V7. І тільки у ранньоновоанглійський період 
сформувався незмінний основний склад. Так, у давньоанглійській мові поряд із ЛСГ V7 до основного складу 
входили V5 та V4. У середньоанглійський період ЛСГ V4 була витіснена на периферію, а у ранньоновоанглій-
ський період ЛСГ V5 стала ядровою й витіснила ЛСГ V6 в основний склад, а та, у свою чергу, витіснила ЛСГ 
V3 знову на периферію. Отже, основний склад ОКО у ранньоновоанглійській мові був сформований з 2 ЛСГ 
(V7 та V6) і залишився незмінним у наступному періоді. Наприклад, to pregraviate – притягувати сильніше 
(V8), to forsluggen – ігнорувати/повністю не звертати увагу (V7). 

Периферія ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови варіювала у трьох перших періодах 
і остаточно сформувалася у ранньоновоанглійській мові. Єдиним її незмінним компонентом у динамічному 
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процесі формування ОКО є ЛСГ V1. У середньоанглійському періоді ЛСГ V3 з периферії, на якій вона зна-
ходилася у давньоанглійській мові, перейшла до основного складу й витіснила на периферію ЛСГ V4. Проте 
вона знову була витіснена на периферію ЛСГ V6 у ранньоновоанглійській мові. Тому в наступні два періоди 
(ранньоновоанглійський та новоанглійський) периферія ОКО репрезентується ЛСГ V1, ЛСГ V3 та ЛСГ V4.

Ядровими групами оноамісологічної категорії контрарності (ОККн) упродовж чотирьох періодів розви-
тку англійської мови виявилися: V9, V8, до яких у середньоанглійській мові приєдналися V7 і витіснена у 
ранньоновоанглійській V6. Компоненти основного складу цієї категорії кожного періоду змінювалися. Так, у 
давньоанглійській мові вони охоплювали: V6, V2, у середньоанглійській V4 витіснила V2 з основного складу, 
у ранньоновоанглійській V6 перейшла до ядра, а V5 витіснила V4 на периферію. Упродовж чотирьох періодів 
розвитку англійської мови до периферії належали V3 і V1. До неї у давньоанглійській мові також уходили: V7, 
V5, V4. Однак уже у середньоангійському періоді V7 стала ядровою групою, а V4 витіснила з основного складу 
V2 на периферію, у ранньоновоаглійській мові це саме зробила V5 щодо V4. Наприклад, to instop – раптово 
зупинитися (V1). 

Віддієслівні префіксальні похідні значно менш характерні для ономасіологічної категорії каузативності 
(ОККз), ніж для ОКЛ, ОКФ, ОКО, ОККн. Відповідно, фрагменти навколишнього світу, відображені дієс-
лівними лексичними одиницями, які можуть підлягати цьому типу категоризації, репрезентовані тільки 7-ма 
ЛСГ з 9-ти нами встановленими: дієслова на позначення: «руху», «наявності», «місцезнаходження», «буття», 
«інтелектуальна діяльність», «дії», «спілкування». Причому префіксальні дієслова на позначення «наявності» 
почали класифікуватися в ОККз, тільки починаючи з середньоанглійського періоду. Такі ЛСГ, як «фазові ді-
єслова» та «почуття» взагалі не підлягають цій категоризації.

Протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ОККз зазнало помітних змін у кількісній ре-
презентації своїх компонентів. Єдина група, яка входила до нього протягом усього зазначеного часу, є ЛСГ 
V2. Решта компонентів супроводжувалися змінами. У давньоанглійській мові вона була представлена, крім V2, 
ще V5та V6. У середньоанглійській мові ЛСГ V6 переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ V8. На-
ступних змін ядро ОККз зазнає аж у новоанглійський період, коли ЛСГ V5 переходить до основного складу, а 
ядровою стає ЛСГ V7. Наприклад, to geblæcan – стати блідим (V5).

Давньоанглійський основний склад цієї ОККз повністю відрізняється від новоанглійського. У давньо-
англійській мові він включав тільки одну ЛСГ V8, а у сердньоанглійський період був представлений зовсім 
іншими ЛСГ: V6, яка перейшла до нього з ядра, та V9 – з периферії і продовжувала його утворювати аж до 
новоанглійського періоду. У ранньоновоанглійській мові його компоненти продовжували змінюватися, внаслі-
док чого V6 стала периферійною групою, а V7 почала формувати основний склад. У новоанглійській мові до 
основного складу з ядра перейшла і V5. Наприклад, to bichaunten – зачаровувати (V9).

Периферійні групи також варіювалися протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови. Єдиною 
периферійною групою, яка жодного разу не змінювала свого статусу, є ЛСГ V4. У давньоанглійській мові 
периферія охоплювала: V4, V9 та V7, у середньоанглійській – V3, яка так і залишилася периферійною до ново-
англійського періоду, а V9 почала входити до основного складу. ЛСГ ранньоновоанглійської мови залишилися 
незмінними і у новоанглійському періоді. Так, у ранньоновоанглійській мові до периферії відійшла ЛСГ V6, а 
ЛСГ V7 почала формувати основний склад. Наприклад, to denull – обнулити (V3).

Значення соціативності упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови репрезентовано всіма ЛСГ 
дієслівних ТО, крім ЛСГ на позначення «фазових дієслів». ЛСГ на позначення «буття» та «наявності» не на-
бували цього значення у середньоанглійській мові, однак представляли його вже у ранньоновоанглійському 
періоді. 

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ономасіологічної категорії соціативності 
(ОКС) складають: ЛСГ V8 і V9, а також V2, яка перейшла до основного складу у середньоанглійській мові та 
знову стала ядровою у ранньоновоанглійській. До ядра у давньоанглійській мові також входили V6 і V7, які 
згодом перейшли до основного складу. Отже, у ядрі зменшилася кількість компонентів за рахунок розширення 
словотвірного потенціалу одних ЛСГ та його звуження в інших. Наприклад, to convocate – закликати разом 
(V9). Основний склад ТО упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови зазнав повністю зміни його 
компонентів без кількісного розширення. Так, у давньоанглійській мові до нього належала V5, у середньо-
англійській вона була витіснена на периферію V2, у ранньоновоанглійській мові V2 набула поширення і стала 
ядровою, а її місце зайняли V6 і V7. Наприклад, to gecnuwian – дізнаватися разом (V7). У давньоанглійській 
мові периферійною групою зафіксовано V4 і V3, які у середньоанглійській мові взагалі перестали утворювати 
ОКС. Периферія ОКС також зазнала розширення. У давньоанглійській мові вона складалася з V4, V3, у се-
редньоанглійській розширилася за допомогою ядрових V6 і V7. У ранньоновоанглійському періоді майже всі її 
компоненти знову змінюються: до незмінної периферійної V4 знову приєднуються V3 і V5, які вийшли з ужит-
ку в середньоанглійській мові; словотвірний потенціал V6 і V7 зазнає незначного розширення, і вони переста-
ють бути периферійними, переходячи до основного складу. Наприклад, to efensargian – співпереживати (V6). 

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови значення категорії заперечення (ОКЗ) набувається 
невеликою кількістю ЛСГ дієслівних ТО, які відображають явища навколишнього світу: ЛСГ на позначення 
«руху», та «виконання дій». Нами також були виявлені ЛСГ дієслівних ТО, яким надавалося значення запере-
чення протягом одного або двох етапів у розвитку англійської мови: ЛСГ на позначення «спілкування» – у 
давньоанглійській та ранньоновоанглійській мовах, ЛСГ на позначення «місцезнаходження», «інтелектуаль-
ної діяльності», «почуттів» – у середньоанглійській. Невелика кількість ЛСГ, які беруть участь в утворенні 
ОКЗ, не дає змоги встановити ядро, основний склад та периферію цієї категорії. Наприклад, to mishopien – не 
надіятися (V6).
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Значенням партитивності (ОКП) репрезентується участю п’яти ЛСГ в утворенні префіксальних похідних 
із дев’яти. ЛСГ ТО дієслів на позначення «інтелектуальної діяльності», «фізичної діяльності» та «спілку-
вання» характерні для цієї категорії, починаючи вже з давньоанглійської мови і до сьогодні. Ще одна ЛСГ 
ТО дієслів на позначення «руху» характеризувалася значеннями ОКП тільки у перші два періоди розвитку 
англійської мови: давньоанглійський та середньоанглійський. Невелика кількість префіксальних похідних, 
утворених ЛСГ ТО за допомогою префіксів ОКП, є недостатньою для визначення показників ядра, основного 
складу та периферії для цієї категорії. Наприклад, to totasen – розірвати на шматки (V9).

Отже, інвентар ЛСГ у межах кожної префіксальної ономасіологічної категорії варіює від найбільш до 
найменш репрезентативних. Упродовж усіх чотирьох періодів розвитку англійської мови до активних ЛСГ у 
межах дієслівних ТО, які формують ОКЛ, ОКФ, ОККн, ОКО, ОККз, ОКС, ОКЗ, ОКП, належать дієслова 
на позначення: «руху»; «почуттів»; «буття»; «інтелектуальної діяльності»; «фізичної діяльності»; «спіл-
кування». Вони, як правило, формують ядро ОК або входять до її основного складу. Решта дієслівних ТО 
охоплюють: «фазові дієслова»; «дієслова наявності та місцезнаходження», що не беруть активної участі в 
формуванні префіксально-ономасіологічної категорії. Перспективою подальшого наукового пошуку з обраної 
у роботі проблематики може бути дослідження дериваційно-ономасіологічної динаміки сполучуваності ком-
понентів структурно-семантичних моделей у відад’єктивних та відадвербіальних префіксальних похідних як 
в англійській, так і в інших мовах. 
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