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На означення руху в просторі вживається кілька груп дієслів, які передають різні відтінки 
цього значення, однією з них є дієслова наближення, що виражають значення спрямування 
до предмета чи якогось пункту, межі тощо. Серед дієслів наближення в українській мові 
найчастіше вживаються утворення з префіксами при-, до-, під-, над-. З іншими префіксами, 
напр. на- (найти — прийти у великій кількості), за- (зайти — прийти на деякий час), вони 
становлять у цій лексичній підгрупі поодинокі форми. Вивчення словотвірної функції 
префіксів та уточнення їх словотвірного значення в групі дієслів наближення — актуальне 
питання як для дієслівного словотвору сучасної української мови, так і для порівняльно-
зіставної характеристики дієслівного словотвору української і російської мов. Основне 
словотвірне значення — спрямування переміщення та пересування суб’єкта чи об’єкта до 
певного місця, яке нарощують на мотивуючу основу названі префікси, — спільне для обох 
братніх мов. Спільність значення префіксів при-, до-, під-, над- в обох мовах виражається у 
результаті виявлення функції і значення самих префіксів, у виявленні значення мотивуючих 
дієслів, у сполучуваності цих префіксів з дієслівними основами. 
У залежності від значення твірних основ і словотвірної схеми побудови нових слів взагалі 
префікси наближення можуть уживатися в обох мовах у функції префіксів-модифікаторів 
чи префіксів-кваліфікаторів, тобто уточнювати чи змінювати значення дієслова. 
Поєднуючись з дієсловами односпрямованого пересування типу йти, летіти, бігти, повзти 
та ін. і переміщення типу нести, везти, вести, тягти та ін., префікси наближення в обох 
мовах мають модифікуюче значення: уточнюють, конкретизують напрям руху — 
наближення до певного місця. Новий семантичний елемент, який нарощується на 
мотивуючих дієсловах, дає можливість визначити словотвірні значення кожного префікса з 
окремими семантичними групами дієслів руху. 

Дієслова, об’єднані спільним словотвірним значенням і утворені за допомогою одного і 
того ж префікса, становлять один структурно-семантичний тип дієслів наближення. Так, при 
поєднанні префікса при- з дієсловами односпрямованого пересування утворюється 
структурно-семантичний тип із значенням «пересуваючись, прибути у певний пункт»: 
прийти, прилетіти, приїхати, прибігти, приповзти, прилізти, принестися, приплигати, 
прискакати, примчати, примчатися, приволоктися та ін. 

У російській мові їм відповідає структурно-семантичний тип дієслів наближення з тим 
самим префіксом і словотвірним значенням: прийти, прилететь, приехать, прибежать, 
прилезть, принестись, прискакать, примчаться, приволочься та ін. У поодиноких випадках 
українським утворенням цього типу в російській мові відповідають дієслова з префіксом 
под-: прискочити — подскочить, прикрастися — подкрасться, прикотитися — 
подкатиться і прикатиться. 
Таке ж словотвірне значення нарощує на мотивуючих дієсловах пересування рамка 
при...ся: притьопатися, приблукатися, приблудитися, приступитися. Ці дієслова в 
російській мові мають різні відповідники: притьопатися — притащиться; приблукатися 
— прийти заблудившись, блуждая; приблудитися — прийти заблудившись, (редко) 
приблудиться; приступитися — подступиться. За допомогою префікса при- утворюється і 
структурно-семантичний тип дієслів із значенням «пересуваючись, доставити предмет-
об’єкт під дією суб’єкта у певне місце»: привезти, принести, пригнати, притаскати, 
приперти, прикотити, притягти, присунути та ін. У російській мові: привести, принести, 
привезти, пригнать, притянуть, притаскать, присунуть, приволочь та ін. Разом з тим 
префікс при- із значенням наближення може поєднуватися з дієсловами інших семантичних 
груп. Тоді він виконує функцію префікса-кваліфікатора: утворює дієслова руху — 
наближення. Так, при поєднанні префікса при- з дієсловами стати, бути в обох мовах 
утворюються дієслова наближення пристати — пристать, прибути — прибыть. 
Семантика мотивуючих дієслів тут ніби стирається під впливом префікса. 



За допомогою префікса до- дієслова односпрямованого пересування перетворюються в 
дієслова із значенням «пересуваючись, дістатися до призначеного місця»: дійти, доїхати, 
долізти, доповзти, долетіти, допливти, добігти, доскакати, донестися, досягти, 
докотитися, дотекти, дочапати, дочвалати, долинути, добрести та ін. У російській мові 
цій структурно-семантичній групі відповідають аналогічні утворення: дойти, доехать, 
долезть, доползти, долететь, доплыть, добежать, доскакать, донестись, дотянуться, 
докатиться, дотечь, дотащиться, добрести та ін. Виняток становлять тільки дієслова 
доступитися і доступити, що в російській мові мають паралельні утворення з префіксами 
до- і при-: доступиться і приступиться, доступить і приступить. 

Наростання префікса до- на мотивуючих дієсловах переміщення надає їм нового 
відтінку значення «пересуваючись, доставити предмет-об’єкт під дією суб’єкта до 
призначеного місця»: донести, довезти, докотити, дотягти, доволочити, чи доволікти, 
доперти, домчати, докотити та ін. У російській мові маємо групу: донести, довезти, 
докатить, дотянуть, доволочь та ін. Разом з цим префікс до- (ді-) у складі словотвірної 
рамки до...ся виконує функцію префікса-кваліфікатора: повністю змінює значення дієслів, 
які не входять у семантичну групу пересування та переміщення: добитися, добратися, 
дістатися. Російські дієслова добиться, добраться об’єднані таким самим словотвірним 
значенням «пересуваючись, дістатися до призначеного місця». 

Одним з основних значень префікса під- є вказівка на проходження дії у напрямі до 
певного місця, до предмета, наближення до цього місця або предмета (Ільїн В. С. Префікси в 
сучасній українській мові, 1953). На відміну від префіксів при- і до-, що виконують в обох мовах 
функції префіксів-модифікаторів та префіксів-кваліфікаторів, префікси під- і под- уживаються, 
як правило, у функції модифікатора: підпливти, підкотити, підкрастися, під’їхати, підбігти, 
підлетіти, підвеслувати, підшкутильгати, підсунутися, підповзти та ін.; подплыть, подкатить, 
подкрасться, подъехать, подбежать, подлететь, подползти та ін. Цій структурно-семантичній 
групі в російській мові відповідають ще й дієслова з префіксом при-: підсунутися — 
придвинуться і пододвинуться; підскакати — прискакать і подскакать та ін. Значення дієслів 
односпрямованого переміщення префікс під- модифікує в такий спосіб: «пересуваючись, 
наблизити предмет-об’єкт під дією суб’єкта до певного місця» (підволочити, підволікти, 
підсунути, підвезти, піднести, підтягнути та ін.). Таке ж значення має структурно-семантична 
група дієслів подволочь, подсунуть, подвезти, подтянуть, подвести та ін. в російській мові. 
Префікс под- близький значенням до префікса при-. Однак вважати їх синонімічними не можна, 
оскільки вони не можуть досягти такого ступеня зближення, однорідності, які б дозволили 
назвати їх синонімічними. На близьке, але не синонімічне значення префіксів при- і под- 
вказується в «Грамматике русского языка» (т. I, 1952). 

Префікс над- об’єднує невелику структурно-семантичну групу дієслів із словотвірним 
значенням «пересуваючись, наблизитися до певного пункту»: над’їхати, надбігти, 
надлетіти, надпливти, надкотити, надійти та ін. У російській мові при відсутності 
аналогічних утворень з цим значенням знаходимо споріднені дієслова з префіксами при- і 
под-: надлетіти — прилететь і подлететь; над’їхати — приехать і подъехать; надбігти 
— прибежать і подбежать або тільки з префіксом под-: подойти, подплыть. Наростання 
префікса над- на односпрямованих мотивуючих дієсловах переміщення об’єднує їх у 
структурно-семантичну групу зі значенням «пересуваючись, наблизити предмет-об’єкт під 
дією суб’єкта до певного місця»: наднести, надвезти, надігнати, надкотити. У російській 
мові їм теж відповідає група дієслів з префіксом под- або при- і под-. 

Названі структурні форми дериватів та різноманітні відтінки їх лексичного значення 
дають підставу говорити про мікросистему префіксів для творення дієслів наближення, яка 
характеризується певними морфологічними ознаками і словотвірним значенням. У межах 
цієї мікросистеми відбувається конкретизація значення багатофункційних дієслівних 
префіксів наближення. Паралельне зіставлення словотвірних значень цих префіксів дозволяє 
ствердити велику спільність у структурній будові української і російської мов і виявити 
деякі відмінності, що слід враховувати в мовній практиці. 


