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Спілкуючись один з одним, намагаючись висловити думку якнайточніше, замислюючись над 
виразністю слова в письмовому й усному мовленні, ми намагаємося добирати найбільш 
прийнятні, на наш погляд, варіанти. На всіх рівнях мови — у лексиці й граматиці, фонетиці 
й словотворенні існують функціонально співвідносні одиниці. В цьому плані становить 
інтерес використання спільнокореневих дієслів з різними префіксами: ряду матеріально 
різних, але співвідносних за своєю семантикою і функціями префіксів для називання тієї 
самої дії. Серед спільнокореневих дієслів з різними префіксами є такі, взаємозаміна яких не 
впливає на зміст і стильові ознаки: виткати і зіткати, ознайомити і познайомити, 
вивершити і завершити, викінчити і закінчити, вигартувати і загартувати та ін., пор.: 
«Якщо в добу в молотарку Дадуть мої руки сто кіп.., То вивершим ми хлібоздачу І будемо 
перші в строю!» (С. Олійник); «Яструбом [літак] мертво падав, завершивши героїчним 
подвигом свій переможний повітряний бій» (Ю. Яновський); «Дві частини [«Повії»] ніяк не 
діждуться ні доброї години, н зайвого часу, щоб їх викінчити» (Панас Мирний); «Хочу 
закінчити ще хоч одно оповідання» (М. Коцюбинський). Але довгий час тотожні форми 
паралельно існувати не можуть. На певному етапі розвитку мови між ними може виявитися 
різниця у семантичному або стилістичному плані. Тоді ми матимемо справу з синонімами. 
Синонімічність префіксів при спільнокореневих дієслівних основах характерна для 
української мови. 

Спільнокореневі утворення з різними префіксами розкривають різноманітні відтінки 
семантичних значень слів, допомагають передавати тонкі нюанси мислення, пор.: 
визолотити і позолотити, випрати і попрати, випрасувати і попрасувати. Дієслова з 
префіксом ви- мають відтінок ретельності та інтенсивності дії, а з префіксом по- відбивають 
дію більш абстрактну: «Василь Опанасович забожився визолотити своїм коштом 
іконостас» (О. Полторацький); «Посох треба позолотить, а змія зверху варто б для шику 
обсипати брильянтами» (І. Нечуй-Левицький). 

Деякі дієслова з префіксом ви- можуть мати ще й відтінок розподільної дії, на відміну 
від дієслів з пре-, фіксом з-, пор.: «Давня-прадавня легенда розповідає, що колись тут був 
великий ліс, та з часом його вирубали» (І. Цюпа); «Криком дуба не зрубаєш!» (прислів’я). 
Семантично неоднозначні і дієслова вижити і прожити, тому що основа з префіксом ви- 
виражає дію, що відбувається через силу, без бажання суб’єкта, а дієслово зі префіксом про- 
передає дію, що відбувається протягом якогось часу, більш абстрактно: «У тітки Маруся 
вижила чотири роки. Важко їй там було жити!» (Б. Грінченко); «Олександра покинула Івана, 
не проживши з ним і двох тижнів» (М. Коцюбинський). 

Ступінь семантичної близькості дієслів, що входять в і один ряд, залежить також від 
того, які префікси при цьому використовуються, наскільки зберігають вони свої лексичні 
значення. Наприклад, ряд паралельних, форм вимити — обмити — промити — помити 
виражає фактично одну дію, але семантично вони не однозначні, пор.  «Підлогу вимили — 
все в світлиці заблищало»(С. Скляренко); «Вдарила ж хлюща, рослину обмила» 
(Я. Щоголів); «Яринка промивала колби і скляні трубочки» (В. Собко); «— Візьми, дитино, 
відерце та принеси мені води з Ташані, бо треба картоплю помити» (Г. Тютюнник). Як 
бачимо, префікс ви- вказує на ретельність дії, префікс об- на спрямування дії. Деяку 
процесуальність дії виражає префікс про-, а префікс по- має тільки граматичне значення. 

Стилістична диференціація спільнокореневих дієслів з різними префіксами 
відбувається в тому випадку, коли один з префіксів стилістично забарвлений, а другий 
нейтральний. Наприклад, старослов’янський за походженням префікс воз-, закріплений в 
українській мові лише в деяких дієсловах (возз’єднувати, возгоняти (термін), возлежати, 
воскреснути), сприймається як стилістично маркований і використовується для надання 
тексту високого звучання. Інші префікси, що приєднуються до цієї ж основи, сприймаються 



як нейтральні, пор.: возносити і підносити, возрадуватися і зрадіти і под. 
В російській мові яскравою стилістичною маркованістю відзначаються такі 

просторічні та застарілі утворення, як выдать, випередить, виникнуть при нормативних 
издать, опередить, возникнуть. В українській мові, навпаки, нормативними є дієслова 
видати, випередити, виникнути, що функціонують ізольовано і не мають паралелей, пор.: 
«Вот бы кому бежать-то надо. Уж этого бы никто не выпередил... Где уж его випередить» 
(А. Потехин); «Я ушел вслед за ними, они опередили меня шагов на десять» (М. Горький); 
«Він так плавав, що ніхто з товаришів його випередити не міг» (Остап Вишня). 

Ряди паралельних утворень часто бувають неоднорідними не тільки за семантикою, 
стильовими ознаками, але й у структурному відношенні. Найчастіше вони складаються з 
двох компонентів, але можуть мати й більше членів. При цьому в одній з мов ряд 
виявляється довшим, ніж у другій, що зумовлено різними причинами. Наприклад, у 
російській мові функціонують такі спільнокореневі дієслова для називання дії «покрити 
фарбою»: выкрасить, покрасить, окрасить, а в українській — тільки викрасити і 
покрасити. Дієслово окрасити в українській мові широко вживається у значенні 
«прикрасити». Очевидно, саме внаслідок омонімічного) відштовхування в українській мові 
немає дієслова окрасити в значенні «покрити фарбою». 

У співвідносних рядах вымерять — промерять — обмерять — измерить — смерить 
(довжину чого-небудь) і виміряти — проміряти — обміряти — зміряти в російській мові 
ряд довший, тому що в системі цієї мови функціонують два самостійних префікси -с та из-, а 
в українській із- — це фонетичний варіант префікса з-, і Тільки в українській мові 
спостерігається семантична співвідносність дієслів вирізати — відрізати, в російській — 
тільки отрезать або отрезывать, пор.: «Хлопчик вирізує гілку з верби і вертається в хату» 
(Леся Українка); «Він уважно взявсь до справи із секатором в руках. Там відріже зайву 
парость, там підв’язує гілки» (М. Рильський); «Старик слушал меня со вниманием и между 
тем отрезывал сухие ветки [яблонь]»! (А. Пушкин). 

Вибір одного з дієслів значною мірою залежить також від так званого 
контекстуального оточення. Наприклад, вивести можна новий сорт рослин, а розвести — 
тварин. В російській мові выучить можна тільки якесь конкретне завдання, урок, вірш, а 
изучить тільки щось у цілому. Высушивают звичайно випрані та інші вологі речі, 
осушивают тільки земельні ділянки. Залежність вибору префіксальних дієслів від їх 
сполучуваності зі іншими словами наочно передає такий контекст: «Может, заметили: в 
детский сад, в школу детей отдают В интернат — сдают» (Г. Пряхин). 

Отже, варіантність засобів вираження є неодмінною властивістю розвинутої 
літературної мови, виявляючи з одного боку, її багатство і гнучкість, а з другого —  
безперервний розвиток. 
 


