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Анотація. Статтю присвячено зіставному досліджен-
ню семантики англійських фразових і українських префік-
сальних дієслів. встановлюється і описується парадигма 
прямих і переносних значень цих дієслівних лексем, вияв-
ляються спільні та відмінні риси їхньої семантичної орга-
нізації.
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Постановка проблеми. у парадигмі сучасних зіставних 
досліджень з лексичної семантики і словотвору особливе місце 
відводиться одиницям, які, будучи невід’ємними елементами 
різноструктурних мов, виявляють явні подібності структурної 
і пов’язаної з нею семантичної організації. такими одиниця-
ми в англійській аналітичній і українській синтетичній мовах 
є «фразові» [1] і префіксальні дієслова, які являють собою 
сполучення монолексемного дієслова (в англійській мові) або 
дієслівної основи (в українській мові) і словотвірного еле-
мента (постпозитивного компонента або префікса відповідно) 
та демонструють певний структурно-семантичний ізоморфізм.

Функціонально-смислова близькість й ізоморфна деривацій-
на природа префікса у складі українського префіксального дієс-
лова і другого, «постпозитивного» компонента/постпозитива [2] 
в структурі англійського фразового дієслова, синонімом на позна-
чення якого використовуються, зокрема такі терміни, як «при-
йменниковий прислівник» [3], «постпозитивний префікс» [4], 
можуть бути зумовлені походженням постпозитива від деяких 
давньоанглійських дієслівних префіксів локативної семантики.

незважаючи на роздільне написання англійських фразових 
дієслів та морфемну «спаяність» українських префіксальних 
дієслів (пор. еквівалентні за значенням англ. to go in та укр. 
входити), їхня семантика формується аналогічним чином – 
в напрямі об’єднання значень монолексемного вихідного дієс-
лова в структурі англійського фразового дієслова або мотивую-
чої (зазвичай дієслівної) основи українського префіксального 
дієслова і значень словотвірних елементів (англійського пост-
позитива і українського префікса), що мають первинне просто-
рове значення.

Будучи засобами вираження насамперед прямої, просторо-
вої семантики, англійські постпозитиви і українські префікси 
можуть розвивати й інші, не просторові смисли (темпоральні, 
квантитативні, кваліфікативні, реляційні, посесивні та деякі 
ін.), збільшуючи таким чином семантичний потенціал дієслів-
ної одиниці в цілому.

Зіставлення подібних одиниць здатне відобразити ізомор-
фні та аломорфні ознаки побудови і модифікації дієслівної 
семантики в різноструктурних аналітичних і синтетичних 
мовах. Семантика цих одиниць складається виходячи із законів 

кожної мови й особливостей мовного уявлення навколишнього 
світу, проте для обох мов характерними є семантичні перетво-
рення первинної просторової семантики на вторинні значення 
дієслівних одиниць [5; 6; 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблемати-
ки наукової статті. Дослідженню словотвірних і семантичних 
потенцій дієслів, у тому числі й похідних, в індоєвропейських 
мовах присвячено багато робіт, серед яких особливе місце займа-
ють праці таких учених, як: Ш.р. Басиров [8], в.П. недялков [9], 
н.П. Потапов [10], І.в. Ступак [11], V.D. Kaliuščenko [12], S. Potter 
[13] та інших. разом із тим подальшої розробки особливо потре-
бують дериваційні та семантичні аспекти такого особливого яви-
ща в дієслівній таксономії, як англійське фразове дієслово.

Фразові дієслова, що являють собою різного ступеня стійкі 
сполучення монолексемного дієслова і особливого постпози-
тивного компонента прислівниково-прийменникової природи, 
давно привертають увагу лінгвістів, які намагалися всебічно 
висвітлити питання, пов’язані з природою таких комплексів 
(Ю.а. Жлуктенко [4], Г.н. Ігнатюк [14]), їхньою семантикою 
(D. Bolinger [15], R. Hiltunen [16]), функціонуванням (E. Kovács 
[17], A.K. Taha [18]).

Більшість учених, які займалися питаннями, пов’язаними із 
дослідженням англійських фразових дієслів, сходяться в одному: 
в англійській мові другий компонент цих дієслівних комплексів 
використовується як основний засіб внутрішнього дієслівно-
го словотвору на противагу іншим індоєвропейським мовам, 
які в такому разі використовують префіксацію [19]. у сучасній 
англійській мові постпозитивні компоненти виконують значною 
мірою ті ж функції, що префікси в російській і українській мовах 
і префікси, що відокремлюються, в німецькій мові.

в останнє десятиліття роботи, присвячені фразовим дієс-
ловам, зводяться найчастіше до вивчення когнітивно-функціо-
нальних особливостей цих одиниць і їхніх дериватів (н.в. авде-
вич [20], Ж.Г. Сонголова [21] та ін.), рідше – їхніх еквівалентів 
в інших мовах і особливостей перекладу (О.С. воробйова [22], 
O. Vorobiova [23]), а роботи з проблем префіксальних дієс-
лів, зокрема в українській мові, – до аналізу їхніх деривацій-
них, аспектуальних, функціональних і когнітивних ознак на 
парадигматичному і синтагматичному рівнях (зокрема, аналіз 
семантичного складу одного певного префікса або префік-
сального словотвору в цілому, дослідження взаємодії префік-
са з дієслівною основою і контекстом) (е.в. трубникова [5], 
О.С. ванівська [24]).

Виділення не вирішених раніше частин загальної про-
блеми. незважаючи на досить довгу історію вивчення англій-
ських фразових і українських префіксальних дієслів окремо, 
недостатня вивченість семантико-дериваційних особливос-
тей цих словотвірних і семантично «еквівалентних» одиниць 
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«обпалювати гончарний виріб, щоб закріпити малюнок»; to 
burst in «зламати двері»; укр. вмазувати (кому-небудь); вліплю-
вати (ляпас), вписувати (хук) кому-небудь;

 – «вводити в дію об’єкт предметної семантики», пор.: англ. 
to plug in «включати (в розетку), підключати»; to plumb in «під-
ключати (зазвичай предмет сантехніки) до джерела води»; to 
breathe in (a musical instrument) «витягувати звук з духового 
інструмента, вдихаючи в нього повітря»; укр. включати, вруба-
ти (прилад, світло тощо).

незважаючи на можливість указаних фразових і префік-
сальних дієслів утворювати ідентичну парадигму розвитку 
прямих (конкретних) значень, ці одиниці характеризуються 
також наявністю певних периферійних семантичних відмін-
ностей, насамперед через різну структуру мов, до яких вони 
належать.

По-перше, відмінність полягає в можливості англійських 
дієслів, що позначають «переміщення всередину об’єкта лока-
тивної семантики», допускати певне переосмислення первин-
ного конкретного значення, його модифікацію додатковими 
семантичними характеристиками, а також генералізацію, 
напр.: англійське дієслово to breeze in має у своїй семантичній 
структурі, крім найбільш конкретно-просторового первинного 
значення, «вбігати, влітати», що співвідноситься насамперед 
з семантикою його дериваційної бази – іменника breeze «легкий 
вітер, бриз» ще й інші, більшою мірою переосмислені, але все 
ж конкретно-просторові значення: 1) «несподівано приходити, 
приїжджати» і 2) «приходити в гарному настрої», в яких пере-
осмислення відбувається у зв’язку з трансформацією більш 
конкретного значення «всередину локативного об’єкта» в зна-
чення «досягнення мети переміщення» і переосмислення пози-
тивних якісних характеристик «бризу», а саме його легкості 
і «приємності». Генералізація значення спостерігається в таких 
каузативних локативних дієсловах, як to box in і to bundle in, 
в яких їхні первинні просторові значення «поміщати в ящик, 
коробку» і «зав’язувати у вузол», відповідно, трансформують-
ся в конкретні, але все ж більш узагальнені «втискувати, впи-
хувати куди-небудь» (to box in) і «наспіх упаковувати (речі)»  
(to bundle in).

По-друге, аналіз розглянутих вище дієслів, а саме дієс-
лів, що позначають власне переміщення в об’єкт локативної 
семантики і каузацію переміщення з подальшим перебуванням 
в об’єкті локативної або предметної семантики, показує, що 
дериваційна база фразових і префіксальних дієслів, що аналі-
зуються, здебільшого збігається і реалізує спосіб переміщення 
всередину локативного або предметного об’єкта (to knock in 
і вбивати мають узагальнене значення «поміщати один об’єкт 
предметної семантики в інший об’єкт предметної семантики, 
виконуючи дію, виражену вихідним дієсловом або вихідною 
дієслівною основою»). Однак здебільшого англійська мова 
може виявляти більший ступінь дериваційної диверсифікації 
та використовувати як дериваційну базу іменники типу breeze 
«легкий вітер, бриз» у дієслові to breeze in 1) «вбігати, вліта-
ти»; 2) «несподівано приходити, приїжджати»; 3) «приходити 
в гарному настрої»; box «коробка, ящик» в дієслові to box in 
1) «поміщати в коробку, ящик»; 2) «наспіх упаковувати (речі)» 
і bundle «вузол, зв’язка» в дієслові to bundle in 1) «зав’язувати 
у вузол»; 2) «наспіх упаковувати (речі)».

По-третє, диференціальною рисою англійської мови, яка 
виявляє, на відміну від української мови, велику схильність до 

у зіставному аспекті пояснює необхідність і доцільність їх 
подальшого, більш ретельного зіставного аналізу.

Ця стаття продовжує вивчення здатності складових компо-
нентів досліджуваних дієслівних одиниць (постпозитивного 
компонента і префікса) трансформувати своє первинне просто-
рове значення, збільшуючи семантичний потенціал дієслівної 
одиниці в цілому.

Мета дослідження. у цій роботі на матеріалі англійських 
фразових і українських префіксальних дієслів, у структурі яких 
постпозитив і префікс мають первинне просторове значення 
«всередину», а саме фразових дієслів із постпозитивним ком-
понентом in і українських дієслів із префіксом в-, здійснюється 
спроба описати механізм розвитку семантичної структури вка-
заних постпозитивних компонентів і відповідних префіксів від 
вихідного просторового (прямого) значення до переосмислено-
го (переносного) значення, виявити в зв’язку з цим їхні подібні 
та відмінні риси, а також визначити дериваційно-семантичні 
особливості взаємодії компонентів похідних англійського фра-
зового й українського префіксального дієслів.

розвиток семантики англійських постпозитивів і україн-
ських префіксів в цій роботі досліджується, зокрема, з урахуван-
ням ідей радіально-ланцюжкової полісемії Ю.Д. апресяна [25], 
що дає змогу виділити прототипове значення відповідного сло-
вотвірного форманта (постпозитива або префікса) і розглянути 
напрями та особливості його специфікації та переосмислення 
в комплексній структурі дієслівних лексем, що розглядаються.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зіставний 
аналіз семантики словотвірних формантів, які досліджуються, 
і особливостей їх відтворення в комплексній лексемі англійсько-
го фразового і українського префіксального дієслів дає змогу 
виділити в їхніх системах певні ізоморфні й аломорфні ознаки.

Ізоморфізм у семантиці англійського постпозитива in 
і українського префіксу в-, який, своєю чергою, транслюється 
і на семантику всього фразового або префіксального дієслова, 
полягає в наявності прямих (конкретних), більшою мірою кон-
кретно-просторових, і переносних значень у досліджуваних 
постпозитивів і префіксів і відповідно у похідних дієслів, до 
складу яких вони входять.

Прямі значення англійських фразових дієслів із постпози-
тивом in і українських дієслів із префіксом в-.

Отже, конкретно-просторова семантика in і в-, представлена 
прототиповим значенням «всередину об’єкта локативної семан-
тики», реалізується в таких узагальнених значеннях фразових 
і префіксальних дієслів, що аналізуються, і являє собою таку 
ієрархію розвитку семантики, своєрідну парадигму значень:

 – «переміщатися всередину об’єкта локативної семан-
тики», пор.: англ. to come in «входити», to breeze in «1) вбіга-
ти, влітати»; 2) «несподівано приходити, приїжджати»; укр.: 
встрибувати, вповзати;

 – «поміщати особу, об’єкт предметної семантики або суб-
станцію всередину об’єкта локативної семантики», пор.: англ. 
to carry in «вносити», to box in «поміщати в коробку, ящик»; 
укр.: вводити, втягувати;

 – «поміщати один об’єкт предметної семантики всередину 
іншого об’єкта предметної семантики (зазвичай з метою закрі-
плення одного об’єкта в іншому)», пор.: англ. to knock in «заби-
вати», to twist in «вкручувати»; укр. вкопувати, вплітати;

 – «чинити фізичний вплив на особу або предмет», пор.: 
англ. to break in «розношувати (нове взуття, одяг)»; to burn in 
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економії мовних засобів, є те, що для актуалізації розглянутих 
фразових дієслів, більшою мірою дієслів, що позначають влас-
не переміщення або каузацію переміщення, локативний об’єкт, 
всередину якого спрямована дія, імплікується контекстом, тоді 
як відповідні їм українські дієслова зазвичай вимагають верба-
лізацію локативного об’єкта у вигляді узагальнених фраз типу 
«в приміщення», «на територію», «всередину предмета», в яких 
прийменник по суті дублює значення «всередину локативного/
предметного об’єкта», укладену в префікс. в англійській мові 
за необхідності вербально експлікувати об’єктну валентність 
таких комплексних дієслів вони трансформуються в сполучен-
ня типу to run into a house «вбігати в будинок», to bring a ship 
into a harbor «вводити судно в гавань», які більшість лінгвістів, 
що займаються проблемою фразових дієслів, розглядають не як 
комплексні дієслівні одиниці, а як вільні сполучення дієслова, 
прийменника та іменника.

По-четверте, незважаючи на описані вище загальні кон-
кретні значення англійських фразових і українських префік-
сальних дієслів, їхні семантичні системи характеризуються 
і наявністю диференціальних, специфічних значень, характер-
них виключно для фразових або префіксальних дієслів.

Специфічними для англійських фразових дієслів є власне 
локативне або статично локативне значення «перебувати де-не-
будь зазвичай з певною метою», що реалізується в неперехід-
них дієсловах to live in «жити за місцем роботи, навчання», 
to sit in «бути присутнім де-небудь, зазвичай не беручи уча-
сті в спільній діяльності», to eat in «їсти вдома», і каузативне 
локативне значення «забезпечувати кого-небудь дахом, місцем 
зустрічі», тобто «каузувати кого-небудь перебувати де-небудь 
або тимчасово проживати», напр.: to have in 1) «забезпечувати 
дахом (зазвичай працівників)» і 2) «приймати гостей». відсут-
ність в українській мові подібних префіксних дієслів пов’язано 
у такому разі з проявом у постпозитива яскраво вираженої при-
слівникової природи, його можливістю вживатися без об’єкта 
просторової семантики як неперехідного дієслова, що зовсім не 
характерно для префікса в- у локативному значенні. Говорячи 
про статичне локативне значення українських дієслів із пре-
фіксом в-, усе ж слід зазначити, що в аналізованому матеріалі 
української мови було виявлене одне дієслово, що характеризу-
ється статичною локативною семантикою. Це дієслово вміщу-
вати, яке має узагальнене значення «бути вмістилищем, лока-
тивним об’єктом для осіб або об’єктів предметної семантики».

Специфічність конкретної локативної семантики фразових 
дієслів із in полягає також у значенні «блокувати об’єкт пред-
метної семантики певним чином», яке можна проілюструва-
ти синонімічними to box in і to hem in «блокувати рух (однієї 
машини іншими машинами)», утворюючи навколо них закри-
тий простір типу box «коробка, ящик» або перешкоджаючи їх 
виїзду свого роду «облямівкою» (hem «облямівка») з інших 
машин. Пор. також синонімічні to lock in і to shut in, які мають 
значення «замикати кого-небудь/що-небудь».

Диференціальність конкретної, а саме конкретно-просторо-
вої семантики українських дієслів із префіксом в-, крім згадано-
го раніше значення «бути вмістилищем, локативним об’єктом 
для осіб або об’єктів предметної семантики», що реалізується 
в дієслові вміщати, проявляється також і в значенні «прони-
кати всередину об’єкта предметної семантики», яке здійсню-
ється людиною або іншою живою істотою, часто за допомогою 
певних частин тіла або організму в цілому, напр.: вгризатися 

(зубами); впиватися (губами (про людину), всім тілом (про п’я-
вок); вчеплятися (руками, зубами тощо).

Переносні значення англійських фразових дієслів із пост-
позитивом in і українських дієслів із префіксом в-. розвиток 
у постпозитива in і префікса в- переносної семантики відбу-
вається шляхом переосмислення описаного раніше конкрет-
но-просторового значення «всередину локативного/предмет-
ного об’єкта», яке у такому разі трансформується в базове 
переносне значення «всередину абстрактного об’єкта, ситуації, 
стану», і яке, своєю чергою, конкретизується в групові зна-
чення фразових і префіксальних дієслів з урахуванням їхньої 
валентності і семантики їхніх вихідних дієслівних основ.

на відміну від прямої (конкретної) семантики, яка в семан-
тичній системі фразових і префіксальних дієслів, що розгляда-
ються, відрізняється великим ступенем ізоморфізму, переносна 
семантика цих одиниць розвивається в основному по-різному.

Проте загальною в досліджуваному емпіричному матеріалі 
є така парадигма переносних значень:

 – «долучатися до об’єкта абстрактної семантики», пор.: 
англ. to break in «звикати, долучатися (зазвичай до чогось ново-
го)»; to jump in = to horn «втручатися в розмову, переривати, 
перебивати»; укр. вживатися (в образ, атмосферу)»; втруча-
тися (в будь-чиї справи); влипати, вплутуватися (в неприємну 
ситуацію);

 – «залучати особу до об’єкта абстрактної семантики», пор.: 
англ. to break in «вводити в курс справ, долучати до справи»;  
to bring in = to call in «залучати, вводити в справу (спеціаліс-
та)»; to draw in = to close in «залучати, втягувати (зазвичай 
в неприємну ситуацію)»; укр. втягувати (в неприємності), вга-
няти (в тугу, печаль);

 – «опановувати об’єкт абстрактної семантики», пор.: англ. 
to take in «вбирати (знання, інформацію)»; укр. вбирати (знан-
ня, враження);

 – «вводити в дію об’єкт абстрактної семантики», пор.: 
англ. to bring in «вводити в силу, в дію (законопроект, норму, 
вирок тощо)»; to phase in «вводити (податки, реформи)»; укр. 
втілювати (плани, бажання, мрії); вводити (мир, спокій, упев-
неність).

незважаючи на подібний розвиток конкретної семантики 
фразових і префіксальних дієслів, що аналізуються, в їхніх 
абстрактних, переосмислених значеннях, які передбачають, 
як показує матеріал, розвиток в тому числі реляційних (реля-
ційність – співвідношення) і посесивних (посесивність – воло-
діння) значень, ці одиниці все ж виявляють певні відмінності, 
головним чином, у засобах реалізації об’єктної валентності 
й в особливостях семантичної кореляції дериваційної бази і від-
повідних словотвірних формантів, постпозитива і префікса.

так, головна відмінність цих дієслівних лексем полягає 
в переважанні якісно різних засобів реалізації їхньої об’єктної 
валентності в рамках окремих значень. українські дієслова із 
префіксом в- у переносному значенні можуть володіти більш 
широким спектром об’єктної валентності в рамках одного 
й того ж узагальненого значення. наприклад, якщо англій-
ські дієслова із компонентом in, що позначають «долучення 
до абстрактного об’єкта», припускають їхню сполучуваність 
з іменниками, що позначають спільну діяльність (напр. спра-
ва, розмова), то префіксальні дієслова української мови, які 
з ними зіставляються, можуть реалізовувати свою об’єктну 
валентність за допомогою іменників, що мають більш широкий 
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семантичний діапазон (пор.: англ. break in «звикати, долуча-
тися (зазвичай до чогось нового)», to jump in = to horn «втру-
чатися в розмову, переривати, перебивати» і укр. вживатися 
(в образ, атмосферу); втручатися (в будь-чиї справи); влипати, 
вплутуватися (в неприємну ситуацію).

Якщо англійські фразові дієслова все ж набувають широко-
го якісного складу об’єктної валентності, їхня семантика під-
дається десемантизації: семантичний акцент переноситься на 
об’єкт дії, як у випадку з дієсловом to bring in «вводити в силу, 
в дію», об’єктом якого можуть виступати слова різної семанти-
ки типу bill «законопроект», standard «норма», verdict «вирок», 
indictment «звинувачення» тощо. у системі аналізованих пре-
фіксальних дієслів дієслівні основи, навпаки, мають більш чіт-
ку, однозначну семантику. Якщо образ, то в нього вживаються, 
якщо плани, то їх втілюють.

крім представлених раніше загальних переносних значень 
англійських дієслів із постпозитивом in і українських дієслів 
із префіксом в-, подальший розвиток і переосмислення семан-
тики цих одиниць може здійснюватися в їхніх семантичних 
системах по-різному, що призводить до виділення специфіч-
них, характерних тільки для певного класу одиниць, значень.

так, велику семантичну прозорість і передбачуваність 
у такому процесі виявляють українські префіксальні дієслова.

Специфічними значеннями українських дієслів із префік-
сом в-, тобто такими значеннями, які є характерними тільки для 
них, і не властиві семантичній системі фразових дієслів із пост-
позитивом in, є такі значення:

 – «проникати всередину об’єкта абстрактної семантики», 
напр.: вникати, вчитуватися;

 – «поміщати один об’єкт абстрактної семантики всередину 
іншого об’єкта абстрактної семантики», напр.: впроваджувати 
(результати, досягнення в практику); вносити (поправки і т. 
ін.); вклинювати, вкраплювати (фразу, слово в мову, художній 
твір тощо); втовкмачувати (знання, правила тощо);

 – «передавати об’єкт абстрактної семантики в користуван-
ня особі» в дієсловах типу вручати (кому-небудь свою долю, 
честь).

Цікавим є той факт, що представлені вище значення 
в англійській мові можуть реалізовуватися через дієслівно-ад-
вербіальні фрази з прийменником into типу to go deep into для 
вникати або навіть за допомогою префіксальних дієслів – ціка-
во, що теж із in, але тільки в функції префікса, пор.: to inculcate 
«впроваджувати (результати і т. ін.)»; to include «включати 
(інформацію і т.п.)»; to invest «вкладати (гроші, фінанси)»;  
to insert «вставляти (слово, фразу тощо)».

англійські фразові дієслова із постпозитивом in, на відміну 
від українських дієслів із префіксом в-, що з ними зіставляють-
ся, можуть проявляти як семантично прозорі, більшою мірою 
такі, що виводяться з конкретно-просторових значень абстрак-
тні значення, так і більш переосмислені, якоюсь мірою навіть 
ідіоматичні значення. Серед них виділяються:

 – похідне від прямого конкретно-просторового «блокува-
ти об’єкт предметної семантики певним чином» переносне – 
«блокувати абстрактну дію», напр.: to box in «перешкоджати 
розвитку (бізнесу)»; to fence in «обмежувати в можливостях»;

 – «вступати в певну міжперсональну взаємодію», напр.:  
to drop in «заходити в гості»; to ring in «дзвонити на радіо, теле-
бачення, щоб висловити думку, запитати поради»; to muck in 
«робити що-небудь разом, розділяти долю»;

 – «вступати в певну абстрактну взаємодію», напр.:  
to merge in = to blend in «поєднуватися (про кольори, стилі)»;

 – «інтенсифікуватися (про властивості, якості)», напр.:  
to fade in «поступово посилюватися (про звук)»; «ставати ясні-
ше, виразніше (про зображення)»;

 – «втрачати властиву раніше ознаку, якість», напр.:  
to draw in = to close in «ставати коротше, скорочуватися (напр., 
про дні)»;

 – «виконувати дію довше, ніж це необхідно», напр.:  
to work in «затримуватися на роботі»; to sleep in = to lie in «спа-
ти допізна, більше звичайного».

Висновки з дослідження і перспективи подальших 
пошуків. Дослідження, проведене на матеріалі певних англій-
ських фразових і українських префіксальних дієслів, дає змогу 
зробити деякі узагальнення, які з великою часткою ймовірності 
можна спроектувати на семантичні системи англійських фразо-
вих і українських префіксальних дієслів у цілому.

аналіз цього емпіричного матеріалу підтверджує заявлену 
раніше в статті тезу про те, що фразові і префіксальні дієслова, 
які мають подібну структурну і змістову організацію, є інстру-
ментами передачі прямої просторової семантики, здатної тран-
сформуватися в інші, переосмислені, не просторові смисли.

Функціонування подібного роду одиниць певною мірою 
зближує різноструктурні аналітичну англійську і синтетичну 
українську мови в принципах семантичної організації дієслів-
ної таксономії.

Семантичний ізоморфізм розглянутих одиниць проявля-
ється насамперед у системі їхніх прямих, конкретно-просто-
рових значень, які демонструють чітку кореляцію просторової 
семантики постпозитива і префікса і близьких їм за змістом 
конкретних дієслівних значень переміщення, знаходження або 
фізичного впливу на предмет. Більше того, розвиток вторинної, 
переосмисленої семантики таких одиниць відбувається біль-
шою мірою від уже наявних конкретно-просторових значень.

Проте відмінності в структурній організації мов, що зістав-
ляються, різна природа і категоріальний статус постпозитива 
і префікса у складі проаналізованих фразових і префіксальних 
дієслів призводять до того, що подібні на перший погляд оди-
ниці виявляють аломорфні риси, коли йдеться про конкретні 
механізми розвитку значень та особливості актуалізації цих 
одиниць у тексті.

так, більш тяжіючі за своєю природою до прийменни-
ків префікси зазвичай вимагають експлікацію своєї об’єк-
тної валентності за допомогою прийменникових фраз, часто 
з однойменними префіксами, при цьому англійські фразові 
дієслова, враховуючи комплексну прислівниково-приймен-
никову природу постпозитива, що входить до їхнього складу, 
можуть обходитися без цієї об’єктної вербалізації, частіше 
використовуватися як неперехідні дієслова і проявляти типо-
ве тільки для них так зване «розділене» використання, коли 
об’єкт може включатися між вихідним дієсловом і постпози-
тивом у структурі фразового дієслова.

Як показує проаналізований матеріал, розвиток вторинних 
переосмислених значень українських префіксальних дієслів 
здійснюється більш передбачувано, найчастіше за допомогою 
метафоризації прямих значень з наступною зміною якісного 
складу об’єктної валентності. в англійській мові фразові дієс-
лова у такому разі, часто через переважання прислівникового 
характеру постпозитивів, можуть розвивати свою переносну 
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(абстрактну) семантику в напрямі більш широкого спектра 
переосмислених значень. у цьому матеріалі, крім виявлених 
загальних із префіксальними дієсловами реляційних і посе-
сивних вторинних значень, англійські фразові дієслова можуть 
також проявляти кваліфікативні й темпоральні характеристики.

Перспективність і практична цінність цієї роботи поля-
гає в тому, що в ній з урахуванням досвіду видатних типологів 
і германістів вибудувана модель опису семантики, дериваційних 
і функціональних характеристик одиниць, що представляють 
різні з точки зору морфології мови, але які можуть бути зістав-
лені зі структурно-семантичної точки зору. модель опису таких 
одиниць, розроблена на матеріалі конкретних фразових і префік-
сальних дієслів англійської та української мов, може бути вико-
ристана в роботах, присвячених зіставному вивченню фразових 
і префіксальних дієслів з іншими, окрім in та в-, постпозитивами 
і префіксами, а також інших словотвірно похідних лексем.
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Воробьёва О. С. Семантика английских фразовых и 
украинских префиксальных глаголов: сопоставитель-
ный аспект

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному 
исследованию семантики английских фразовых и укра-
инских префиксальных глаголов. устанавливается и опи-
сывается парадигма прямых и переносных значений этих 
глагольных лексем, определяются общие и отличительные 
черты их семантической организации.

Ключевые слова: фразовый глагол, префиксальный 
глагол, семантическая структура слова, прямое значение, 
переносное значение, метафорическое переосмысление.

Vorobiova O. Semantics of English phrasal and 
Ukrainian prefixal verbs: contrastive study

Summary. The article is concerned with the contrastive 
study of the semantics of English phrasal and Ukrainian 
prefixal verbs. The paradigm of direct and figurative mean-
ings of these verbal lexemes is established and described, 
the common and distinctive features of their semantic organ-
ization are defined.

Key words: phrasal verb, prefixal verb, semantic structure 
of the word, direct meaning, figurative meaning, metaphoric 
change of meaning.


