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Префіксація як словотворчий засіб найпродуктивніші у системі дієслова. 
За допомогою префіксів утворюються, зокрема, дієслова, що мають однакове лексичне 

значення, але різняться граматичною формою. 
Пор. такі пари дієслів: запитати — спитати, підтанцьовувати — пританцьовувати, 

підтвердити — потвердити, змовчати і промовчати. Різні префікси в цих дієсловах не 
змінюють лексичного значення (змісту) слова. 

Такі префіксальні форми дієслів з однаковим лексичним значенням є морфологічними 
синонімами. 

Дослідники розрізняють системні і контекстуальні синоніми: 
«Системними граматичними синонімами є різні, але однорідні граматичні форми 

(структури), що збігаються в своєму основному граматичному значенні і розрізняються 
додатковими граматичними значеннями, об’ємом значення. 

Контекстуальними граматичними синонімами є різні але однорідні граматичні форми 
(структури), що зближуються під тиском контексту в одному із своїх граматичних значень»1. 

Розгляньмо синонімічні ряди префіксальних дієслів, що означають процес мовлення. 
Основне значення слова спитати в українській мові звернутися до кого-небудь із 

запитанням, щоб довідатися, дізнатися про кого-, що-небудь. Наприклад: «Мавка: Спитай 
березу, чи кається вона за тії ночі, коли весняний вітер розплітав їй довгу косу» (Леся 
Українка); «—Кого ж ти, сину, маєш на приміті? — спитала мати» (Нечуй-Левицький). 

Те саме значення має і слово запитати. Пор.: «Паї ликові передайте моє вітання: 
запитайте, чому-то він не озветься до мене ні словом» (Леся Українка). Основне значення 
дієслова перепитати — попросити повторити те, що вже було сказано. Наприклад: «Ще раз 
перепитати йому здалося неучтивим, і подумавши, що на слова пані, може, можна й не 
одповідати, опустив очі й заспокоївся» (Васильченко). У розмовній мові дієслово 
перепитати має ще значення — запитати всіх, багатьох: «К і н д р а т: Третій день шукаю 
[Галю]. Де не ходив. Всіх перепитав. Ніхто її не бачив» (Корнійчук). При відсутності в 
контексті уточнюючих слів, які б указували на кількісний вияв дії, а також множинних 
об’єктів дієслово перепитати виступає синонімом до дієслів спитати, запитати у їхньому 
основному значенні: «— Ви в якій справі? — лагідно перепитав Головань» (Руденко). 
Слово спитати має ще й інші значення — попросити дозволу: «— Ну, так ідеш, Івасю... 

Бо як не підеш, я зараз сам піду. — Так постій, Карпику, я піду матері спитаю» (Панас 
Мирний) і — вимагати виконання чого-небудь, вимагати відповіді, звіту за кого-, що-небудь: 
«З тебе за це спитають» («Вечірній Київ»). 

Ті самі значення виражаються і словом запитати. Наприклад: «Як тобі треба наймичок, 
то ти звечора в мене запитай» (Нечуй-Левицький); «Нагодуй — тоді роботу запитаєш» 
(«Укр. народні прислів’я»). 
Отже, морфологічними синонімами до слова спитати виступають дієслова запитати, 

перепитати. Причому запитати — це системний синонім (він збігається зі словом спитати 
в обох значеннях), а перепитати — контекстуальний, бо він наближається під впливом 
контексту до слова спитати тільки в основному (першому) значенні. Морфологічні й 
контекстуальні синоніми в системі українського дієслова досить поширені. Звернімося ще до 
прикладів. Системним морфологічним синонімом до слова розповідати — словесно 
повідомляти, описувати, викладати що-небудь — виступає слово оповідати. Пор.: «Зоня 
розповідала різні смутні пригоди з своїх дитячих літ» (Леся Українка); «В дитинстві мати 
розповідала мені казки про велетнів» (Борзенко); «Старі перекази й книги оповідають нам, 
що в давню давнину люди були дикі, жили по лісах та вертепах, ховалися в печерах» 
                                                           
1 Е. П. Шендельс, Понятие грамматической синонимии, «Научные доклады высшей школы», №1, 
«Филологические науки 1959, стор. 81. 



(Франко); «Щоб якось відвернути увагу полковника від його тяжких думок, Олекса почав 
оповідати про свої блукання» (Руденко). 

Як системні синоніми дієслова розповідати і оповідати можуть бути взаємозамінними у 
контексті. 

Цікава у плані синонімії дієслівна пара вимовити і промовити. Ці слова багатозначні і 
виступають синонімами тільки в певних значеннях. 

Слово вимовити має шість значень: 1. Передати голосом звуки, слова і т. ін.; проказати; 
2. Сказати, висловити що-небудь; 3. Благаючи, добитися чого-небудь; випросити; 
4. Переконуючи в чомусь, добитись вигоди; 5. Дорікати комусь; 6. Відмовити (діалектне). 
Промовити вживається як синонім до вимовити тільки в його першому і в другому 

значеннях. Пор.: «Катерина не вимовила [тобто не проказала] більше ні слова і весь час 
трималась далі від гостей» (Копиленко); «Народ поторопів, ніхто не здвинувся з місця, не 
промовив  слова, а Уляна не чула, лементувала» (Панас Мирний); «Усе можна зробити 
простіше, — швидко вимовив [тобто сказав] Булатов» (Донченко); «Дарка перше посадила 
Пріську далі коло батька на голім току, а потім, відступивши до виходу з клуні, промовила 
шпарко, але не голосно» (Леся Українка). 

Слід, однак, зауважити, що ця взаємозамінність не є абсолютною. Якщо контекст вказує 
на співрозмовника або передбачає його, вживається тільки дієслово промовити: «Василь 
став над самою водою під вербою. Василина і собі стала. Вони й досі не промовили між 
собою ні одного слова» (Нечуй-Левицький); «Якби з ким сісти хліба з’їсти, Промовить 
слово» (Шевченко); «Свирид, глянувши услід Горпині, промовив сам до себе: «Шукай вітра 
в полі» (Панас Мирний). 

Подібні відношення спостерігаємо в синонімічній парі проговорити — виговорити. Вони 
виступають у значенні вимовити — передати голосом звуки, слова; проказати. Пор.: «Для 
проби він задав мені з букваря десять букв і проказав разів зо три; за четвертим разом я вже 
всі букви сам проговорив» (Кропивницький); «X и м к а: Та постій же. Дай хоч слово 
виговорити» (Панас Мирний). 

Крім того, обидва ці дієслова мають ще значення: сказати, висловити що-небудь. 
Наприклад: «— А чи на прийшли Глибівські чумаки додому? — проговорив [Данило] та так 
глухо, мов не своїм голосом» (Марко Вовчок); «— Так, він живе тут, але в службових 
справах дома нікого не приймає і зараз побачити його не можна, — одним духом виговорила 
Люба» (Собко). 

Розгляньмо ще ряд слів, що вживаються в одному значенні: сповіщати, оповіщати, 
возвіщати. 

Основне значення слова сповіщати — повідомляти кого-небудь про щось. У цьому 
значенні синонімом до нього виступає дієслово оповіщати. Пор.: «Коцюбинський сповіщає, 
що першу збірку вони вже подали в цензуру, а тепер збираються на другу» (Панас Мирний); 
«Сержант Микола Швець через газету «Комуніст» сповіщає Семена Шкаленка: «Хочу я 
подружитись з тобою, Семене» (Тичина); «У першому наказі начальник гарнізону Микола 
Щорс оповіщає населення міста, що Київ поки що перебуває в стані облоги, вся влада в місті 
належить Ревкому» (Скляренко). 

З таким же значенням уживається іноді й слово возвіщати. Наприклад: «Пугач мені так 
годиться: стогне не співає... Нехай стогне коло мене та смерть возвіщає» (Пісні та романси 
українських поетів). 

Дієслова сповіщати — оповіщати — возвіщати — стилістично різні. Нейтральним у 
цьому ряді є слово сповіщати; префікс о- надає слову оповіщати книжного характеру; 
возвіщати завдяки старослов’янському префіксу воз- набуває урочистості і вживається у 
високому стилі, в поетичній мові. 

У сучасній українській мові як синоніми вживаються дієслова промовчати — змовчати 
— перемовчати. Промовчати означає: 1. Не відповісти, ухилитися або утриматися від 
відповіді. 2. Не сказати чого-небудь. 3. Мовчати якийсь час. 

Синонімами до першого і другого значення дієслова промовчати виступають слова 



змовчати і перемовчати. Наприклад: «—Весна на тебе діє — ось що я тобі скажу — А на 
тебе не діє? Роман промовчав, явно ухиляючись від гріховної відповіді» (Гончар); «А 
старшенька Дівчинка до батька: — Чого се, тату, тітка все плаче?.. Що мати їй сказала? — 
Брат змовчав, тільки по голівці Дівчину погладив» (Марко Вовчок); «Михайлина 
промовчала про те, що Наталя втекла з дому, навіть не пообідавши, що її книжки самотньо 
лежать на покуті» (Збанацький); «П р і с ц і л л а: Неправди я казать тобі не хочу, а правду 
перемовчать не здолаю: так, я була сьогодні в катакомбах» (Леся Українка). 

Тотожність слів промовчати — змовчати — перемовчати в переносному значенні 
зумовлюється контекстом, який вказує на безпосередній акт мовлення; в інших контекстах 
тотожність зникає, і слово перемовчати випадає з цього синонімічного ряду. Наприклад: «З 
Москви Андрій написав Фросі листа, але вона перемовчала, і на цьому їхні зв’язки 
обірвалися» (Гуреїв). 

До третього значення дієслова промовчати синонімом виступає тільки слово 
перемовчати: «Становий трохи промовчав, потім духом вимчав цілу склянку міцного та 
солодкого чаю з ромом, що завжди любив його уживати, і покрутив головою» (Панас 
Мирний); «Бабуся перемовчала хвилинку та й каже: — То йди, моя дитинко, я тебе тутоньки 
підожду» (Марко Вовчок). 

Синонім змовчати до першого значення слова промовчати системний, бо префікс з- тут 
постійно вказує на певний момент мовчання в межах якого-небудь часу2. 

Синонім перемовчати у всіх значеннях контекстуальний, бо тільки сполучаючись із 
певними обставинами часу (трохи, хвилинку і под.), він має значення дієслова промовчати. 
Так виділяються синонімічні групи слів промовчати— змовчати — перемовчати з двома 
значеннями і промовчати — перемовчати з третім значенням. 

Префіксальні дієслова можуть бути синонімами і до дієслів непрефіксальних. Наприклад: 
звати — зазивати; звати — називати. Слово звати має значення — просити, пропонувати 
наблизитися, прийти, приїхати і т. ін. Пор.: «Зараз вона почала зо мною мову, стала мене до 
себе звати й зайшла сама до мене» (Марко Вовчок). 

З таким же значенням виступає дієслово зазивати. У словниках зазивати тлумачиться — 
наполегливо спонукати, умовляти прийти або піти куди-небудь. Однак у мовленні відтінок 
наполегливості часто відсутній. В таких контекстах зазивати виступає синонімом до звати у 
значенні кликати. Наприклад: «Зазивала [Галочка] до себе подруг, іноді сама ходила до них, 
та се усе робила дуже себе силкуючи» (Квітка-Основ’яненко); «І пішла Кореянка у зоряні 
роси, Ніби чорний вогник, відкладаю, чи коси, Полуниці на вільнім узліссі збирати, 
Пастушка-хлопчака зазивати до хати» (Забашта). 

Слово звати має ще значення — іменувати, давати назву, характеризувати кого-, що-
небудь, яке можна передати і синонімом називати. Пор.: «Рідним краєм звуть мою Вітчизну 
Сто народів, сто братів і мов» (Масенко); «Сьогодні вона називає Кочубея глитаєм, а завтра 
вимагатиме розподілу земельки» (Донченко). 

Отже, за допомогою префіксів на-, о-, ви-, з-/с-, за-, пере-, про- утворюються 
морфологічні синоніми дієслів, що вказують на акт мовлення. 

Умілий добір синонімів урізноманітнює і збагачує мову, робить її виразнішою, дає 
можливість повніше і точніше оформити думку. 

 
 

                                                           
2 Див.: В. С. Ільїн, Префікси в сучасній українській мові, K., 1953, стор. 50. 


