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Функції і значення дієслівних префіксів у системі префіксального та префіксально-
суфіксального словотвору дієслів розглядаються у вузівських та шкільних підручниках. 
Групування префіксів за спільністю їх семантичних ознак докладно здійснене в колективній 
монографії «Словотвір сучасної української літературної мови (К., 1979). Проте ще мало 
уваги приділялось одній з важливих ланок у системі дієслівного словотвору — префіксам 
просторового наближення при-, до-, під-, над-. Що в їхній семантиці спільне, а що відмінне? 

Згадані префікси належать до тієї групи морфем сполучаючись з якими, дієслова 
взагалі і дієслова руху зокрема не утворюють видових пар. У поєднанні з широким колом 
безпрефіксних дієслів руху типу бігти, летіти, пливти, мчати, нести, везти та іншими 
названі префікси функціонують у своєму основному словотвірному значенні. 

У семантичному плані префікси при-, до-, під-, над  уживаються, як правило, в 
функції префіксів-модифікаторів або префіксів-кваліфікаторів. Модифікуюча і кваліфікуюча 
їх функція залежить від характеру взаємодії значення префіксів наближення і значення 
мотивуючих дієслів. Префікси-модифікатори не змінюють докорінно значення дієслів, що 
означають пересування чи переміщення, а лише надають їм нового відтінку, уточнюють, 
модифікують їх у плані змісту: летіти — прилетіти, долетіти, надлетіти. 

У функції префіксів-кваліфікаторів локальні префікси виступають у поєднанні з 
дієсловами, які безпосередньо руху в просторі не виражають: клеїти — приклеїти, ліпити –  
приліпити, шити — пришити, в’язати — прив’язати та ін. 

Одним з основних значень префіксів наближення є значення спрямування дії 
наближення до предмета. Найбільш яскраво цю свою властивість вони виявляють у 
поєднанні з дієсловами суб’єктного й об’єктного руху. Направленість дії на наближення до 
кого-, чого-небудь визначається такими спільними семантичними компонентами: 
наближення по прямій, горизонтальній лінії, однонаправленість руху, нейтральний контакт 
або перетин межі поверхні точкою, яка рухається. Разом з тим наявність указаних спільних 
семантичних компонентів ще не є свідченням того, що вказані префікси і відношення, які 
вони виражають, тотожні. Виявляючи ідею просторового спрямування, префікси 
наближення надають дієсловам значення різного ступеня близькості. Так, префікс при- — 
наявність прибуття в певний пункт(нейтральний ступінь наближення); префікс до- — 
досягнення межі руху; префікси під- і над- — лише проходження дії в напрямі до певного 
місця. 

Одним з найпродуктивніших і найрегулярніших формантів дієслів наближення в 
українській мові є префікс при-. Основна його функція — надати дії значення 
однонаправленого пересування чи переміщення і наближення до якоїсь межі, значення 
результативного завершення дії в певному пункті або в безпосередній близькості до нього, 
не вказуючи при цьому на обов’язковість контакту. Пор.: «Аж на роботу до матері прибігли з 
рішучою вимогою: не вберегли дітей, не догледіли. І, може, шукаєте втікача зовсім не в тому 
напрямі, де слід би шукати» (О. Гончар); «Я прибрів темного вечора до баби Держикраїхи і 
смакував її вишневе варення» (П. Загребельний). 

Такі префіксальні дієслова тлумачаться в словниках  за допомогою дієслова прибути: 
приїхати — «прибути куди-небудь якимсь транспортом» (СУМ, 7, 622); прийти — «йдучи, 
прибути куди-небудь пішки» (СУМ, 8, 85); прискакати — «скачучи, прибути куди-небудь до 
когось, чогось» (СУМ, 8, 20). 

Префікс при- приєднується в українській мові і до дієслів, які не означають 
безпосереднього пересування чи переміщення. Наприклад, до дієслів, що означають певне 
відношення до якогось об’єкта: тулитися, гнутися, тиснутися; вплив на об’єкт: гнути, 
тиснути, хилити та ін.; зміну місцеположення: сісти, лягти. У таких випадках префікс при- 
втрачає своє основне значення. Поєднуючись з дієсловами цих семантичних груп, він змінює 
їх семантику, надаючи їм при цьому значення вияву дії у безпосередній близькості до 



предмета, аж до контакту з ним: притулитися, пригнутися, пригорнутися, притиснутися, 
прилягти та ін. Пор.: «Солдати притиснули до грудей зброю» (В. Кучер); «Притулюсь до 
гілки клена. Забриню, як на струні, — Затремтить, немов антена, серце друга вдалині» 
(В. Бичко); «Павло зблід, якось знітився і ще нижче пригнувся до столу» (І. Кириленко). 
Відтінку безпосереднього наближення префікс при- надає також дієсловам, які у 
безпрефіксній формі характеризують застосування дії до предмета або ж вияв дії у певному 
просторі: приставити, прикласти. Пор.: «Їй [Галі] було душно... і вона приклала руку до 
шибки, щоб, нахолодивши, приложити до лиця» (Панас Мирний). 

На значення примикання з прикріпленням одного предмета до другого вказує префікс 
при- в поєднанні з дієсловами різної фізичної дії: бинтувати — прибинтувати, шити — 
пришити, в’язати — прив’язати, кувати — прикувати, клепати — приклепати, клеїти — 
приклеїти та ін. Пор.: «Харитон Макарович... спокійнісінько пригвинчував до дверей якусь 
табличку з золотими літерами» (Ю. Мокрієв); «В покорі приліпився до землі мокрий, 
зруділий лист...» (М. Коцюбинський). 

Префікс при- може надавати значення наближення і дієсловам, які взагалі не 
означають пересування. До них належать статичні дієслова бути, стати, битися, спіти. У 
складі префіксальних дієслів з при- ці дієслова втрачають свою статичність і сприймаються 
як дієслова руху. Такі префіксальні утворення вказують лише на наявність наближення без 
натяку на спосіб пересуванні суб’єкта (прибути, пристати, прибитися, приспіти): «Татар 
приспіло небагато, але від того шарварку здавалося, що їх там незліченна сила» 
(О. Ільченко); «Аж насилу перед вечір до села прибились» (С. Руданський). 

У лінгвістичній літературі відзначається, що префікс до- виступає показником 
граничності дії, межі її поширення. Це значення він реалізує найчастіше в поєднанні з 
дієсловами односпрямованого пересування і переміщення. Префікс до- вносить в їх значення 
відтінок завершення дії при досягненні певної межі (долетіти, добігти, допливти, дійти, 
довести, донести): «Шумаков саме добрів до східців, коли два коноводи бігцем привели 
осідланих коней» (С. Голованівський); «Це ж дорога яка — не жарт. Ну, коли хочете, за ці 
гроші довезу до Вінниці» (М. Стельмах). 

Дієслова наближення з префіксом до- позначають дію як таку, що закінчується при 
досягненні об’єкта, не охоплюючи його: дійти до моста, добігти до берега. Тому в мовній 
практиці не спостерігається плутання ситуацій, у яких слід уживати, наприклад, дієслово 
долетіти, з тими ситуаціями, у яких слід уживати дієслово прилетіти: «Рідко яка птиця 
долетить до середини Дніпра» (перекл. з М. Гоголя) і «Ластівочка прилетіла аж до мого до 
вікна» (П. Тичина); «До вітряка до першого саме добігла [Зінька]» (А. Головко) і «До Тимка 
в курінь прибіг озброєний гвинтівкою боєць» (Г. Тютюнник). 

Характерно, що дієслова наближення з префіксом до- тлумачаться в словниках за 
допомогою дієслова «досягти»: допливти — «пливучи, досягти якого-небудь місця» (СУМ, 
2, 372); дійти — «ідучи в певному напрямку, досягти якого-небудь місця» (СУМ, 2, 397) 
тощо. 

Префікс до-, як і префікс при-, поєднується з деякими дієсловами, що не мають 
безпосереднього значення пересування чи переміщення, хоч їм і притаманне значення руху. 
Це кілька дієслів із значенням певного відношення до об’єкта, типу торкнутися, тулитися. 
Префікс до- модифікує семантику таких дієслів, указуючи на безпосередній контакт з 
об’єктом. У свою чергу префікс трансформує значення граничності і виступає синонімом до 
префікса при-: «Вона доторкнулася до його виду своєю біленькою, пухкенькою рукою» 
(Панас Мирний); Олена дотулилася побожно складеними в поцілунок губами до книги і 
відклала її на полицю» (І. Чендей). 

Функція префікса до- у дієсловах, мотивуюча частина яких не означає будь-якого 
переміщення (маються ні увазі статичні дієслова), спрямована на певну трансформацію їх 
лексичного значення: добитися, добратися, дістати. Семантика таких префіксальних 
дієслів зумовлюється значенням приєднаного формального елемента: «Григор глянув на 
годинника, — пів до другої, а ще ж йому сьогодні в Глибоку Долину треба добратися 



(А. Головко); «Смілянщину лишає [Шевченко], Вільшану хоче обминути, якомога скоріше в 
Кирилівку добитися» (Д. Косарик). 

Коло дієслів, з якими поєднується префікс під-, ще вужче. Найбільш чітко префікс 
під- проявляє своє просторове значення у поєднанні з дієсловами, що означають конкретне 
пересування чи переміщення: під’їхати, підпливти, підбігти, піднести, підвезти та ін.: 
«Строган підійшов до вікна, задивився в небо» (А. М’ястківський). 

Значення наближення передається дієсловами з префіксом під- з меншою точністю і 
без того відтіну близькості і цілеспрямованості, що властиве дієсловам з префіксом при-. 
Будучи близьким за своїм стрижневим значенням до інших префіксів наближення, префікс 
під- не має тотожного за значенням еквівалента. Цілком зрозуміла, таким чином, 
неправомірність використання, наприклад, дієслова підійти замість прийти, під’їхати 
замість приїхати, підвезти замість привезти. Пор.: «З містечка до станції дівчину підвезли 
підводою, яку тягнув кульгавий буланий кінь» (В. Козаченко) і «У понеділок увечері 
привезли молоду до Зіньки» (І. Нечуй-Левицький). Заміна їх змінює зміст наближення в 
названих реченнях. 

Префікс під- теж поєднується з статичними дієсловами підібратися, підоспіти: 
«Пустотливий білявий хлопчисько підібрався до лежачого верблюда і почав лоскотати йому 
ніздрі очеретиною» (З. Тулуб); «Розладнані ряди уманців зімкнулися. Підоспів з свіжим 
полком Чорнота» (Я. Качура). 

Префікс над- значно менш інформативний у порівнянні з усіма іншими префіксами 
наближення. Він поєднується тільки з незначним колом дієслів (17 лексем) значення 
пересування і переміщення у яких виражено в найбільш чистому вигляді, наприклад бігти, 
летіти, (йти, пливти, їхати, повзти, нести, везти, вести та ін.: «— Дозвольте, а з ким ви 
цей лозунг погодили, Іване Володимировичу? — спитав Рябов, що надійшов у супроводі 
проф. Карташова» (О. Довженко); «А тим часом поки Максим плентав додому, до хати його 
над’їхав цікавий та бажаний гість — кум Трохим» (Л. Яновська). 

Значення префікса над- більше пов’язане з поняттям самого процесу наближення, ніж 
з поняттям його вичерпності, результативності. У російській мові немає утворень з цим 
префіксом, їм відповідають тут однокореневі форми з префіксами при- і под-: укр. 
надлетіти — рос. подлететь і прилететь; укр. надбігти — рос. подбежать і прибежать; 
укр. над’їхати — рос. подъехать і приехать тощо. Отже, можна твердити, що за своєю 
семантикою префікс над- перебуває десь посередині між цими префіксами. Більшість дієслів 
з префіксом над- дістають розмовне забарвлення і використовуються в побутовому 
спілкуванні у художніх творах, у фольклорі: «Тільки дядько Стратон поїхав додому, до нас 
надійшов титар» (М. Стельмах); «Надлетіла зозуленька та сказала — «гаю», та випустила 
сиве пір’я на тихім Дунаю» (коломийка). 

Таким чином, префікси при-, до-, під-, над- в українській мові мають подібні, але не 
тотожні значення просторового наближення. Кожен з них має своє коло дієслів, з якими він 
поєднується, хоча ці кола в основному накладаються одно на одне. 
 


