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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Розгляд градаційної семантики мовних одиниць пов’язаний із 

напрацюваннями вітчизняних та зарубіжних науковців (І. Вихованець, 

К. Городенська, Н. Гуйванюк, В. Кононенко, Т. Космеда, М. Кочерган, 

Л. Марчук, О. Нечитайло,  І. Слинько, С. Соколова, Т. Спільник, 

С. Колесникова, О. Шейгал, Т. Подуфалова, Е. Сепір, Д. Болінджер, В. Крофт, 

Д. Льюїс, М. Бірвіш, Я. Якобс, Я. Расмунсен). У працях багатьох учених 

здійснено дослідження градаційних іменників (С. Колесникова, С. Федотова, 

О. Шейгал), прикметників (Г. Галич, Л. Коржик, Н. Костусяк, Л. Котнюк, 

М. Мезеніна,  І. Пасічник), дієслів (І. Ісаєва, С. Колесникова, О. Шейгал), 

прислівників-градуаторів (І. Назарова), службових частин мови 

(О. Застровський, Г. Кірєєва). 

Завдяки фундаментальним розвідкам Ю. Апресяна, Х. Брінкмана, 

Л. Васильєва,  В. Виноградова, І. Вихованця, З. Вендлера, В. Гака, 

С. Кібардіної, В. Крофта, Дж. Ліча, Т. Майсак, Ф. Палмера, В. Русанівського 

сьогодні існує досить повне уявлення про семантику дієслів. Аналіз дієслів із 

градаційною семантикою в межах діахронічного підходу дає змогу виявити 

чинники змін семантичного складу мови та визначити їхні особливості й 

наслідки.  

Дослідження семантики слова невід’ємно пов’язане з лінгвокогнітивними 

студіями в лінгвістиці (Ю. Апресян, Н. Арутюнова, Л. Бєлєхова, О. Воробйова, 

С. Жаботинська, І. Колегаєва, Г. Кустова,  В. Дем’янков, О. Кубрякова, 

З. Попова, К. Рахіліна, Й. Стернін, А. Уфімцева, І. Шевченко, Д. Шмельова, 

Д. Гірартс, П. Кох, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Е. МакКормак, Е. Рош, 

Н. Хомський, А. Ченки), що уможливило висвітлення особливостей розвитку 

дієслівних значень із градаційним компонентом у сучасній англійській мові.  

Актуальність теми зумовлена потребою застосування інтегрованого 

діахронічного підходу до дослідження дієслівної лексики з градаційним 

значенням в англійській мові. Розгляд еволюції семантики лексичних одиниць 

із градаційним компонентом, зафіксованим у значенні дієслова, дає змогу 

виявити зміни в мовній картині світу англійців та сприяє розумінню історичних 

і культурних традицій англійськомовного суспільства на різних етапах 

розвитку. Запропонований підхід до аналізу дієслів із градаційною семантикою 

в англійській мові дозволяє вперше у вітчизняній германістиці комплексно 

висвітлити сутність градаційної ознаки, а також з’ясувати екстралінгвістичні та 

інтралінгвістичні чинники, які зумовлюють зміни градаційного значення в 

семантичній структурі дієслова, виявити  механізми та результати подібних 

зсувів у семантичній площині дієслів в англійській мові. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

відповідає профілю досліджень факультету іноземних мов Маріупольського 

державного університету, які виконуються  в межах наукової теми 

“Формування мовної особистості в умовах полікультурного суспільства” 

(номер державної реєстрації 0114U003023). Тему дисертації затверджено 
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(протокол № 5 від 29 лютого 2012 року) та уточнено (протокол № 4 від 25 

листопада 2015 року) на засіданні вченої ради Маріупольського державного 

університету.   

Мета дисертаційної праці – виявити особливості еволюції семантики 

дієслів із градаційним компонентом в англійській мові впродовж її історії.  

Досягнення поставленої  мети передбачає виконання таких завдань: 

- визначити теоретичні засади й термінологічний апарат дослідження 

категорії градації; 

- установити особливості семантичної структури дієслів із градаційним  

компонентом; 

- розробити методику опису дієслів із градаційним значенням в сучасній 

англійській мові; 

- виявити особливості семантичної та морфологічної деривації дієслів із  

градаційною ознакою; 

- окреслити основні етапи еволюції семантики дієслів із  градаційною 

ознакою; 

- схарактеризувати етимологію семантики дієслівних лексем, що мають 

градаційний компонент; 

- з’ясувати причини, механізми та результати зміни семантичної структури 

дієслів із градаційним значенням. 

Об’єктом дослідження є дієслова з градаційною семантикою в різні 

періоди історії англійської мови.  

Предмет дослідження – особливості еволюції семантики 

англійськомовних дієслів із градаційним компонентом, семантичні та 

структурні параметри їхнього розвитку.  

Матеріалом дослідження слугували дібрані методом суцільної вибірки 

3005 дієслів (4088 градаційних ЛСВ), у значенні яких міститься градаційний 

компонент. Джерелом мовного матеріалу став авторитетний тлумачний 

словник англійської мови “Shorter Oxford English Dictionary on Historical 

Principles” у двох томах за редакцією Уільяма Трамбла і Ангуса Стівенсона 

[SOED]. 

Теоретико-методологічною основою дисертації є теорія градації як 

лінгвістичної категорії Е. Сепіра, концепція градаційної ознаки Д. Болінджера, 

підходи до вивчення градаційно маркованих одиниць Л. Марчук та 

Т. Подуфалової. 

Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі застосовано 

діахронічний підхід, який дав змогу визначити специфіку еволюції семантики 

дієслів із градаційним компонентом на різних етапах історії англійської мови, 

та  методи наукового пізнання: описовий метод – для інвентаризації та 

систематизації досліджуваних одиниць;  для визначення дієслів із градаційною 

семантикою було застосовано метод компонентного аналізу, за допомогою 

якого встановлювалося значення дієслів з метою подальшої інвентаризації та 

виявлення системних особливостей мовних одиниць, а також особливостей 

семантичної деривації досліджуваної лексики; структурний метод уможливив 
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виявлення типів зв’язків та відношень у межах семантичного обсягу одиниці, 

встановлення семантичної щільності дієслів із градосемою;  прототипічний 

підхід до аналізу дієслівної семантики сприяв виокремленню комбінації 

градаційного значення та окресленню лексичного прототипу в семантиці 

градаційних дієслів; метод етимологічного аналізу дозволив виявити основні 

відмінності в розвитку градаційного значення дієслів на різних етапах історії 

англійської мови; метод кількісного аналізу застосовувався для визначення 

продуктивності градаційних лексико-семантичних варіантів дієслів у різні 

періоди розвитку англійської мови.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше:  

- здійснено комплексне та багатоаспектне дослідження дієслів із 

градаційним значенням в англійській мові в діахронічному аспекті; 
-  окреслено основні етапи розвитку градаційного значення в семантичній 

структурі дієслів англійської мови; 

- сформовано корпус дієслів із градаційним компонентом на основі 

критеріїв, розроблених для кожного періоду історії англійської мови; 

- виявлено та схарактеризовано результати змін градаційного значення 

семантичної структури дієслів; 

- висвітлено еволюцію семантики дієслів із градаційним компонентом; 

- встановлено шляхи та способи поповнення словникового фонду 

англійської мови дієсловами з градаційним значенням у досліджувані періоди. 

Новизну одержаних результатів узагальнено  в таких положеннях:  

1. Градація – релевантна властивість лексичної одиниці, а дієслова з 

градаційною семантикою в англійській мові є мовним засобом відображення 

когнітивних структур, що належить до системи пізнання світу. У формуванні 

градосеми беруть участь градуатори різного ступеня актуалізації градуальності 

в семантичній структурі лексичної одиниці. У межах семантичної структури 

англійських дієслів градосема здебільшого взаємодіє з диференційною семою, 

рідше – з інтегральною та дуже рідко – з потенційною. У семантиці 

градаційного дієслова структурні зв’язки між конституентами мають 

радіальний, радіально-ланцюговий та ланцюговий характер. 

2. Шляхами та способами поповнення корпусу дієслів із градаційним 

компонентом є семантична й морфологічна деривація та запозичення з інших 

мов. Градаційне значення мотивоване внутрішньою формою кореневого слова 

або префіксальним та суфіксальним дериватами. Певні одиниці утворилися в 

результаті запозичення з інших мов, при цьому найбільш активно дієслова з 

градаційним значенням запозичувалися до словникового фонду англійської 

мови з французької та латинської мов, що зумовлено соціально-історичними 

умовами життя англійськомовного суспільства.  

4. Градаційне значення дієслова – складна комбінація різних ознак, 

головною серед яких є ядерна, покладена в основу лексичного прототипу. 

Лексичний прототип може позначати дію, стан, відношення та ознаку. Були 

виділені чотири комбінації ядерної семи лексичного прототипу з градаційною 

ознакою: дія+градація, ознака+градація, стан+градація, відношення+градація. 
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Комбінація дія+градація – найбільш характерна для дієслів із градаційною 

семантикою в англійській мові (80 %), що пояснюється семантичною природою 

дієслів. Виявлено, що дієслово з градаційною семантикою може мати декілька 

ядерних центрів. 

5. Еволюція семантики дієслів із градаційним компонентом в англійській 

мові здійснюється завдяки семантичним механізмам метафоризації та 

метонімізації. Продуктивними метафоричними моделями утворення 

градаційного значення є “фізичний світ     психічний світ”, “фізичний світ       

абстрактний світ”, “фізичний світ  фізичний світ”. Розвиток значення 

відбувається шляхом розширення семантичного обсягу (денотативного аспекту 

значення) твірного слова та перетворення його на полісемантичне. Звуження 

значення здебільшого не є характерним для дієслів із градаційним компонентом 

в англійській мові. Зміна конотативного аспекту значення дієслів із 

градаційною семантикою розвивається в пейоративному ключі. Випадки 

меліорації є нечисленними. За аксіологічними параметрами в процесі еволюції 

дієслова з градаційною семою можуть зберігати своє початкове оцінне 

значення або змінювати його.  

6. Градаційний компонент в семантиці дієслова еволюціонував 

хвилеподібно. Ретроспективний огляд засвідчує, що в період VII–X ст. 

найактивнішим шляхом поповнення словникового фонду досліджуваної 

лексики є процес запозичення слів з інших мов на противагу семантичній та 

морфологічній деривації дієслів із градаційним значенням. У 

давньоанглійський період спостерігаються незначні зміни в корпусі дієслів із 

градаційним значенням. Найвагоміших змін градаційне значення дієслова 

зазнало в період XVI–XVII ст. завдяки семантичній та морфологічній деривації 

власне англійської лексики, а також запозиченням з інших мов. Менш 

продуктивним періодом поповнення словникового складу англійської мови 

дієсловами з градаційним значенням є XVIII ст.  

Теоретична значущість дисертаційної праці полягає в тому, що отримані 

результати та висновки є внеском у розвиток граматики англійської мови 

загалом та теорії дієслівної семантики зокрема. Аналіз семантичних змін в 

системі дієслів із градаційним компонентом, що відбулися в словниковому 

складі англійської мови за аналізований проміжок часу, збагачує теорію 

історичної семантики. Виокремлення прототипічних комбінацій у семантичній 

структурі дієслів із градаційним значенням розширює надбання когнітивної 

лінгвістики. 

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

можливості їх використання в навчальній роботі, зокрема під час викладання 

нормативних курсів з теоретичної граматики (розділи “Частини мови”, 

“Дієслово”) та лексикології англійської мови (розділи “Лексичне значення 

слова”, “Полісемія”, “Зміна значення”, “Словотвір”), з історії англійської мови 

(“Граматика і лексика давньоанглійського, середньоанглійського, 

новоанглійського періодів”), для розроблення та впровадження спецкурсів з 

історичної семантики, теорії мовної еволюції, у навчально-методичній роботі  
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– для підготовки навчальних і методичних посібників із досліджуваної 

проблеми, у лексикографічній практиці – для укладання словників. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації апробовано на семи  міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях: “Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2014), 

“Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку” (Одеса, 2014), “Empirical 

methods in language studies” (Лодзь, 2014), “І Таврійські філологічні читання” 

(Херсон, 2015), “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 

2015), “Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 2015), “Актуальні проблеми 

германської філології та перекладу” (Чернівці, 2017), міжвишівській 

конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження 

романських і германських мов і літератур” (Донецьк, 2013), на підсумкових 

науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу 

Маріупольського державного університету (Маріуполь, 2016, 2017), на 

наукових семінарах кафедри англійської філології Маріупольського державного 

університету (2016). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 16 одноосібних 

публікаціях, із яких 7 статей надруковано у фахових виданнях України, 1 – у 

виданні України, яке не входить до переліку фахових, 1 – у зарубіжному 

виданні  та 7 тез доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг 

публікацій складає 3,3 друк. арк.  

Поставлена мета та завдання визначили структуру роботи. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних  

висновків, списку використаної літератури (344 позиції) та лексикографічних 

джерел (24 позиції). У додатках (89 сторінок)  окреслено структуру категорії 

градації та еволюцію семантики дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові. Загальний обсяг роботи – 334 сторінки, основного тексту – 

216 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету та 

окреслено завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

названо джерела фактичного матеріалу, розкрито наукову новизну, теоретичне 

й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про апробацію та 

кількість публікацій, описано структуру й обсяг дисертаційної праці.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дослідження 

категорії градації” висвітлено підходи до аналізу градації як мовної категорії 

та визначено лінгвістичний статус цієї категорії, з’ясовано зв’язок градації з 

іншими мовними категоріями, схарактеризовано семантичні особливості дієслів 

із градаційним компонентом в англійській мові та розглянуто способи фіксації 

градаційного компонента в семантичній структурі дієслова, сформульовано 

критерії добору мовного матеріалу з лексикографічних джерел, запропоновано 
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методику комплексного аналізу еволюції семантики дієслів із градаційним 

компонентом.  

У сучасних лінгвістичних студіях градація як мовна категорія 

характеризується широким спектром підходів до її вивчення й методів аналізу, 

про що свідчать численні праці відомих мовознавців (І. Вихованець, 

К. Городенська, Н. Гуйванюк, С. Колесникова В. Кононенко, Т. Космеда, 

М. Кочерган, О. Нечитайло, Т. Подуфалова, І. Слинько, С. Соколова, 

Т. Спільник, О. Шейгал, Д. Болінджер, М. Бірвіш, Д. Льюїс, В. Крофт,               

Я. Расмунсен, Е. Сепір, Я. Якобс). Категорія градації належить до 

найважливіших мисленнєвих категорій, покладених в основу процесів 

світопізнання та усвідомлення (Е. Сепір). У контексті нашого дослідження 

градацію розглядаємо як семантичну категорію, яка відображає здатність 

якісної ознаки варіювати та змінюватися за ступенем вияву щодо норми цієї 

ознаки (С. Колесникова, Л. Марчук, О. Шейгал). Градація – це 

невідокремлюваний від плану змісту структурний компонент значення мовної 

одиниці, який є інструментом реалізації градуювання якостей, властивостей, 

процесів, дій у сфері життєдіяльності людини.  

Процес коливання певної семантичної ознаки порівняно з нормою 

визначається як градуальність, яка характеризується зміною градаційної семи, 

або градосеми, що є семантичним компонентом у структурі лексичного 

значення слова і  закріплюється в ньому в результаті вираження високого чи 

низького ступеня певної ознаки об’єкта дійсності (С. Колесникова). За своїм 

статусом градаційний компонент у структурі значення слова – це обов’язкова 

для об’єктивації градаційних одиниць різних рівнів мови частина 

сигніфікативного аспекту. Семантичною особливістю градації дієслів є 

динамічність, можливість постійного руху по шкалі в напрямку зростання та 

зниження ступеня ознаки. Під градаційним значенням розуміємо квалітативну 

сему, яка створює передумови для подальшого процесу градуювання цього 

самого значення за допомогою слів-градуаторів, що розглядається як фіксатор 

того чи того ступеня відхилення ознаки від норми її вияву. Градаційний процес 

відбувається за шкалою градації, яка існує у свідомості та картині світу мовців, 

щодо її нульового ступеня виміру (О. Шейгал). 

 Градаційна лексика – особливий засіб вербалізації різних уявлень 

людини, зафіксованих у картині світу англійськомовного суспільства. 

Градаційний компонент лексичного значення слова взаємодіє з емоційним, 

оцінним, інтенсивним, модальним і каузативним компонентами та слугує 

одним із засобів підвищення інформативності вербального висловлювання. 

Градація базується на внутрішній формі слова, відновлюючи початкове 

значення, що слугує основою для її побудови через низку метафоричних та 

метонімічних перенесень, і виникає в мові на основі такого градаційного 

представлення дійсності, яке відображає повсякденно-емпіричний, історичний 

та духовний досвід мовної спільноти.  

Аналіз різних точок зору на семантичну структуру мовного матеріалу 

(Н. Авілова, Ю. Апресян, А. Бондарко, Г. Кустова, Т. Майсак) свідчить, що 
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дієслово має найскладнішу семантичну структуру та водночас найглибшу, що 

дозволяє найповніше дослідити градаційну сему. Результати аналізу 

емпіричного матеріалу засвідчують, що в значеннях дієслова відбуваються 

семантичні зміни завдяки співіснуванню декількох сем у семантичній структурі 

слова: наприклад, delight ‘захоплювати’ – 1) give great pleasure or enjoyment to // 

please highly; b) give great pleasure, cause delight; †3) enjoy greatly, delight in 

‘1) приносити велике задоволення чи насолоду // надзвичайно задовольняти; 

b) приносити велике задоволення, викликати захват; †3) дуже насолоджуватися, 

захоплюватись’. Градаційна сема є конституентом семантики дієслова й може 

бути інтегральною, диференційною та потенційною. Градаційна сема 

встановлює зв’язки з іншими семами, які виявляються в радіальних, радіально-

ланцюгових та ланцюгових кореляціях у межах семантичної структури дієслова з 

градаційним компонентом (Ю. Апресян).   

Особливості еволюції семантики дієслів визначаємо в дисертації шляхом 

застосування комплексного підходу, що поєднує діахронічний та 

лінгвокогнітивний ракурси. Особливої актуальності набувають прототипічні 

дослідження семантичної будови слова, що є одним із нових напрямків 

сучасної антропоцентричної парадигми (А. Вежбицька, Д. Гірартс, 

Р. Джекендофф, Дж. Лакофф, П. Кей, Л. Колман). Градація – когнітивне 

поняття, яке закріплює за кожним словом певну когнітивну інформацію, котра 

існує у вигляді прототипів. Під прототипом розуміємо змістовий варіант усіх 

значень полісемантичного слова, який є абстрактною лінгвістичною сутністю, 

що поєднує сукупність семантичних компонентів чи ознак, котрі визначаються 

не логічним мисленням, а перцептивним сприйняттям дійсності людиною та 

складають ряд лексико-семантичних варіантів (І. Архіпов, С. Песіна). 

Прототипічний підхід дає змогу встановити поняттєвий образ у семантиці, 

етимології та структурі досліджуваних одиниць.       

Аналіз дієслів із градаційною семантикою  доречний не лише в межах 

семантичної та когнітивної парадигми, але й з точки зору діахронії. Збагачення 

словникового складу мови відбувається під впливом інтралінгвальних та 

екстралінгвальних чинників, які перебувають у діалектичній взаємозалежності 

й взаємозв’язку (Г. Кустова, В. Левицький, Д. Бікертон, Дж. Стін, А. Ченкі та 

ін.). Певні механізми зміни значень є когнітивно зумовленими та відіграють 

важливу роль у формулюванні когнітивних моделей мови. Наприклад, 

метафоризація в слові slog ‘наносити сильний удар’ – 1 a) hit or strike hard // 

drive with blows // fig. attack violently може вважатися механізмом когнітивно-

семантичної зміни значення, оскільки градаційне значення fig. attack violently – 

перен. ‘атакувати жорстоко’ утворилося з метою актуалізації нового явища. 

Отже, діахронічний підхід до вивчення мовного матеріалу дає змогу визначити 

етапи та способи утворення градаційного значення дієслів в англійській мові та 

відстежити становлення градаційної ознаки в семантиці дієслова.  

Під час укладання корпусу лексики з градаційним значенням із 

лексикографічного джерела слід спиратися на слова-градуатори (quickly, 

slowly, swiftly, proudly, earnestly, severely, repeatedly, continuously, too), які мають 
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у своєму значенні квалітативну чи мірильну сему, або ж на афікси в структурі 

дієслів (em-, in-, out, -fy, -en, -ish, under-, dis-, in-, mis-, de-, -ate, -en), які можуть 

виражати зменшення чи зростання градаційної ознаки. Результат аналізу 

мовного матеріалу показав, що найбільш поширеними в дефініції лексичної 

одиниці (далі ЛО) є градаційні конституенти допоміжного характеру 

(прислівники міри та ступеня, прийменники), які складають 52 %. 

Запропонована класифікація градуаторів за ступенем вияву градаційної ознаки 

дії:  висока інтенсивність дії, достатньо висока, достатня, достатньо низька та 

низька, що свідчить про різноплановість когнітивного сприйняття дійсності 

людиною. Аналіз способів фіксації градаційного компонента в семантичній 

структурі дієслова уможливив зробити висновок, що градаційна особливість 

англійських дієслів визначається завдяки ідентифікації певних характеристик у 

їхніх дефініціях. 

Методика дослідження еволюції семантики дієслів із градаційним 

компонентом передбачає такі етапи: 1) установлення низки критеріїв добору 

мовного матеріалу, що експлікують у словниковій дефініції градаційний  

компонент; 2) формування корпусу дієслів із градаційним значенням в 

англійській мові; 3) інвентаризацію дієслів із градаційною семою та виявлення 

продуктивності кожної лексико-семантичної групи; 4) розкриття семантичних 

та когнітивних особливостей дієслів із градаційним компонентом за допомогою 

аналізу словникових дефініцій; 5) визначення екстралінгвальних та 

інтралінгвальних чинників зміни семантики дієслова з градаційним 

компонентом, механізми його утворення та результати цих змін; 6) окреслення 

шляхів поповнення словникового фонду англійської мови дієсловами з 

градаційним значенням у досліджуваних періодах; 7) визначення 

продуктивності градаційних дієслів у різні періоди розвитку мови та 

кількісного показника стилістично маркованих дієслів із градаційним 

значенням. 

У другому розділі “Семантична класифікація дієслів із градаційним 

значенням в англійській мові” досліджено  особливості семантичної та 

морфологічної деривації градаційних ознак дієслів, здійснено семантичну 

класифікацію англійських дієслів із градаційним компонентом, установлено й 

проаналізовано лінгвокогнітивні особливості градаційного значення дієслів, 

виявлено місце градаційного компонента в семантиці дієслова та типи його 

взаємодії з іншими семами. 

Аналіз уможливив класифікацію дієслів із градаційним компонентом 

(див. табл.1). Градаційна семантика найбільш характерна для дієслів на 

позначення психологічної діяльності, мовлення та звучання, дії, руху, які 

формують ядро словникового фонду дієслів із градаційним значенням в 

англійській мові. ЛСГ «Фізичні процеси», «Соціальні відносини», «Фізичний 

стан», «Природні явища», «Колір», «Смакові відчуття», «Світло» та 

«Інтелектуальна діяльність» належать до периферії градаційної 

англійськомовної картини світу і характеризуються обмеженим семантичним 

обсягом.  
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Таблиця 1 

Семантична класифікація дієслів із градаційним значенням в англійській 

мові 
ЛСГ 

 

Кількість 

ЛО (ЛСВ) 

% 

 
Приклади 

Психологічна 

діяльність 

652 

(865 ЛСВ) 

 

22 % 
blunt ‘притупляти’ –2) make dull (the feelings or faculties) 

‘зробити невиразним (почуття чи здібності)’  

Мовлення та 

звучання 

491 

(626 ЛСВ) 
16 % 

raise ‘підвищувати голос’ – V Increase. 27) Increase the 

degree, intensity, or force of (a thing) // spec. (a) make (the 

voice) louder or higher / M17 ‘підвищити за ступенем, 

інтенсивністю або силою (предмет) // особл. Зробити 

(голос) більш шумним або підвищити / сер. 17 ст.’. 

Дія 
467 

(619 ЛСВ) 
16 % 

clap ‘грюкати’ – 9) put or place quickly, energetically, or 

unceremoniously / LME ‘9) покласти або розмістити 

швидко, енергійно або різко / пізн.середньовічн.’ 

Рух 
428 

(573 ЛСВ) 
14 % 

snail ‘повзти як равлик’ – 2a) move, walk, or travel lazily or 

sluggishly // proceed very slowly / L16; b) make (one's way) 

very slowly / M20 ‘2a) рухатися, гуляти або подорожувати 

повільно чи інертно // просуватися дуже повільно / пізн. 

16 ст.; б) дуже уповільнити / сер.20 ст.’ 

Фізичні процеси 
248 

(361 ЛСВ) 
8 % 

extend ‘подовжити’ – b) make longer, continue further in 

space / M16 ‘b) зробити довшим, збільшуватися в 

площині / M16’ 

Соціальні 

відносини 

183 

(321 ЛСВ) 
6 % 

misteach ‘погано пояснювати’ – teach badly, wrongly, or 

incorrectly / LOE ‘навчати погано, неправильно або 

неточно’  

Фізичний стан 
159 

(227 ЛСВ) 
5 % 

debilitate ‘виснажувати’ – weaken, enfeeble / M16 

‘знесилювати, виснажувати / сер. 16 ст.’. 

Природні явища 
118 

(152 ЛСВ) 
4 % 

allay ‘послабляти’ – 9) make less severe (wind, hot weather, 

etc.) // cause (water, a storm, dust, etc.) to subside / L15 ‘9) 

робити менш суворим (вітер, спекотну погоду і т.д.) // 

спричиняти (воду, шторм, пил і т.д.) зменшення сили / 

пізн. 15 ст.’ 

Смакові відчуття 
80 

(98 ЛСВ) 
3 % 

glut ‘насичувати’ – swallow greedily // gulp down ‘жадібно 

проковтнути // вижлуктити’ 

Колір 
75 

(109 ЛСВ) 
2,5 % 

bloom ‘рум’янитися’ – 5) colour with a soft warm tint / E19 

‘5) пофарбувати в м’який теплий відтінок / поч. 19 ст.’ 

Світло 
44 

(63 ЛСВ) 
1,5 % 

embrighten ‘яскравішати’ – make bright, brighten / E17 

‘зробити яскравим, вияснюватися / поч. 17 ст.’ 

Інтелектуальна 

діяльність 

37 

(45 ЛСВ) 
1 % 

enubilate ‘роз’яснювати’ – make clear / M18 ‘робити 

зрозумілим / сер. 18 ст.’ 

Інше 
23 

(29) 
1 % 

itch ‘кортіти’ – 2) have a restless or urgent desire (to do, 

for) / ME ‘2) мати невгамовне або наполегливе бажання 

(зробити щось, для чогось) / середн. англ.’ 

Усього 

 

3005 

(4088) 
100%  

До інвентаризованого корпусу ввійшли 3005 одиниць, у лексичному 

значенні яких міститься градаційний компонент, із них 4088 – ЛСВ з 

градаційним значенням. Установлено, що більшість дієслів із градаційним 

значенням –  полісемантичні (75 % від загальної кількості лексичних одиниць), 

моносемантичними є лише 25 % дієслів. Більшість градаційних значень є 

динамічними (66 %) на відміну від статичних (34 %), що пояснюється 
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постійним розвитком семантики дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові. Полісемантичне та моносемантичне характеризування 

градаційних дієслів засвідчує динамічний і статичний розвиток значення цих 

дієслів.  Градаційне ЛСВ має тенденцію до розвитку  на основі полісемантичної 

природи ЛО. Якщо градаційне значення залишається незмінним, то це свідчить 

про статичність на певному етапі еволюції семантики дієслова. Градаційна сема 

може отримувати статус диференційної, інтегральної та потенційної  в 

семантичній структурі дієслів.  

Аналіз фактичного матеріалу дав змогу висвітлити типи зв’язків між 

градаційною семою та іншими компонентами семантичної структури дієслова: 

1) радіальний, коли всі значення слова мотивовані одним – центральним – 

значенням; 2) радіально-ланцюговий, коли в семантиці слова всі значення 

пов’язані з ядерною семою, але в семантичній структурі дієслова існують два 

та більше семантичних центри; 3) ланцюговий, коли значення походять одне 

від одного, але майже не пов’язані з ядерною семою. Отже, у семантиці 

градаційного дієслова зв’язки з радіальним характером переважають в усіх 

досліджуваних ЛСГ. Радіально-ланцюговий тип кореляцій зафіксований у ЛСГ 

«Рух», «Психологічна діяльність», «Дія», «Мовлення та звучання». 

Ланцюговий тип семантичної структури дієслів із градаційним компонентом є 

найменш характерним. Спостерігаються випадки повної відсутності дієслів із 

таким типом полісемії (ЛСГ «Фізичний стан», «Світло», «Інтелектуальна 

діяльність»).  

Градаційне значення дієслова – складна комбінація різних ознак, головною 

серед яких є ядерна, покладена в основу лексичного прототипу. Виявлено 

прототипічну природу семантики дієслів із градаційним значенням. Були 

виділені чотири комбінації лексичного прототипу в сполученні з градацією: дія 

+ градація, ознака + градація, стан + градація, відношення + градація. У ході 

дослідження встановлено, що комбінація дія + градація найбільш характерна 

для дієслів із градаційною семантикою в англійській мові (80 %), що 

пояснюється семантичною природою дієслів: наприклад, richen ‘збагачувати’ – 

1) make richer, enrich; 2) become richer ‘1) зробити багатшим, збагатити; 2) стати 

багатшим’. Така комбінація лексичного прототипу та градації притаманна ЛСГ 

«Дія», «Рух», «Мовлення та звучання», «Психологічна діяльність». Друге місце 

посідає комбінація лексичного прототипу «стану» в поєднанні з градацією: 

стан+градація (13 %), яка переважає здебільшого в групах дієслів на 

позначення психологічної діяльності, природних явищ, фізичних процесів: 

наприклад, darkle ‘темніти’ – 1) become dark or gloomy; 2) appear dimly or 

indistinctly; 3) make obscure, darken ‘1) ставати темним або хмуритися; 

2) з’являтися туманно чи нечітко; 3) зробити неясним, темнішати’. Поєднання в 

семантиці дієслів із градаційним значенням лексичного прототипу «ознаки» та 

градації є менш характерним і складає лише 4 %: наприклад, deepen 

‘поглибити, посилити’ – 1) make deep or deeper; 2) become deep or deeper 

‘1) зробити глибоким або глибшим; 2) ставати глибокими або глибшими’. 

Найменшою за кількісним показником виявилася комбінація лексичного 
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прототипу відношення+градація, яка складає  тільки 3 %, що характерно для 

дієслів  на позначення психологічної діяльності: наприклад, annoy ‘надокучати’ 

– 3) cause slight anger or mental distress to, irritate ‘3) спричиняти невеликий гнів 

або психічний розлад, дратувати’. Дієслова з градаційною семантикою можуть 

мати декілька ядерних центрів, а отже, і лексичних прототипів.  

Компонентний аналіз уможливив виявити особливості морфологічної та 

семантичної деривації градаційних ознак дієслів. Градаційний ЛСВ може бути 

мотивований здебільшого коренем, тобто внутрішньою формою слова, яка 

відновлює початковий образ, що слугує основою для побудови градації. 

Градація також може мотивуватися афіксом. Отже, градаційне значення 

зазвичай актуалізується внутрішньою формою, префіксом, суфіксом або 

внутрішньою формою в комбінації з афіксом.  

У третьому розділі роботи „Особливості еволюції дієслів із 

градаційним значенням в англійській мові” висвітлено еволюцію семантики 

дієслів із градаційним компонентом та представлено основні етапи розвитку 

градаційного значення в семантичній структурі  дієслів англійської мови, 

встановлено та описано результати зміни градаційного значення дієслів, 

досліджено шляхи поповнення словникового фонду англійської мови 

дієсловами з градаційним значенням у досліджувані періоди. 

Градація як компонент семантики дієслів англійської мови еволюціонує в 

різні періоди розвитку англійської мови, починаючи з VII–XI ст. Упродовж 

усього досліджуваного періоду простежується тенденція до поступового, але 

динамічного розвитку градаційної семантики дієслів. Для мови VII–XI ст. 

характерна незначна кількість дієслів із градаційною семантикою. Більша 

продуктивність цих дієслів спостерігається в період розвитку англійської мови 

в XI–XV ст. Мова XVI–XVII ст. характеризується найбільшою продуктивністю 

таких дієслів, однак, починаючи вже з XVIII ст., зростання їх кількості  

поступово уповільнюється (див. табл. 2). 

Важливим джерелом утворення та еволюції градаційного значення в 

семантичній структурі дієслів англійської мови є запозичення з інших мов, що 

забезпечують продуктивність розгляданих дієслів в певний період розвитку 

англійської мови. Загальна кількість запозичених дієслів нашої вибірки 

становить 1735 ЛО (58 %). Періодом активного творення дієслів із градаційною 

семантикою шляхом запозичень є XVI–XVII ст. (997 ЛО,  тобто   57 %). 

Основне джерело запозичення досліджуваних дієслів – французька         

(755 ЛО – 44 %) та латинська (466 ЛО – 27 %) мови: наприклад, dulcify 

‘підсолоджувати’ – ORIGIN Latin dulcificare, from dulcis ‘sweet’: see -fy; mince 

‘рухатися манірно’ – ORIGIN Old French mincier (dial. minchier) from Proto-

Romance, from Latin minutia. Важливими осередками запозичень є 

скандинавські (202 ЛО – 12 %), німецька (127 ЛО – 7 %), англо-норманська 

(60 ЛО – 3 %), датська (50 ЛО – 3 %), грецька (10 ЛО – 2 %) мови. Дієслова, 

запозичені з іспанської, арабської, флемійської, шведської, італійської, 

китайської, норвезької та португальської мов, представлені поодинокими 

випадками. У семантичній структурі дієслів градаційна сема є переважно
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компонентом денотативного значення (3536 ЛСВ – 86 %): наприклад, mosey 

‘йти геть, вештатися’ – Orig., go away quickly or promptly // make haste. Now, 

walk in a leisurely or aimless manner // wander, amble ‘спочатку, йти геть швидко 

чи оперативно // поспішати. Зараз, ‘пройтися неквапом або безцільно 

// мандрувати, блукати’. Значно рідше градаційна сема фіксується в 

конотативному значенні дієслова (552 ЛСВ – 14 %): наприклад, douse       

‘зануритися’– 1) plunge vigorously into water or other liquid; immerse (in) / E17 // 

fig.: L. MacNeice  ‘When we were children Spring was easy, Dousing our heads in 

suds of hawthorn’ ‘енергійно зануритися в воду або іншу рідину // занурення (в) 

/ E17// перен.: Л. Макнис “Коли ми були дітьми, Весна була легкою, 

Занурюючи наші голови в піну глоду”. Періодом найактивнішого утворення та 

функціювання дієслів із градаційним значенням денотативної природи є період 

пізнього середньовіччя (1613 ЛСВ – 46 %), а конотативної – XVIII ст. –  XXI ст. 

(236 ЛСВ –  43 %). 

Метафоризація та метонімізація – основні механізми зміни значення 

дієслів із градаційним компонентом. Продуктивним періодом для обох 

механізмів утворення нового значення дієслів із градаційною семою є XVI –

XVII ст. Найбільш поширеними типами регулярного метафоричного 

перенесення виступають “фізичний світ – психічний світ”, “фізичний світ – 

абстрактний світ”, “фізичний світ – фізичний світ”, “предмет – фізичний світ”.  

 У результаті аналізу семантичного розвитку дієслів із градаційним 

компонентом установлено, що внаслідок семантичних змін денотативного 

значення лексико-семантичний варіант розширюється (2864 ЛСВ – 81 %) або 

звужується (672 ЛСВ – 19 %): наприклад, pounce ‘вдертися’ – 3) gen. Spring or 

jump unexpectedly. Now rare / M19 ‘3) ген. Стрибати чи скакати несподівано. 

Зараз рідко / середн. 19 ст.’; smirk ‘самовдоволено посміхатися’ – Orig., smile. 

Later spec., smile in an affected, smug, or silly manner // simper ‘Ориг., 

посміхатися. Пізніше специфікація, ‘посміхатися показово, самовдоволено або 

легковажно // манірно посміхатися’. Аналіз емпіричного матеріалу показав, що 

періодом найактивніших модифікацій денотативного значення є XVI–XVII ст. 

(44 %) та XVIII–XXI ст. (35 %). 

Результатом зміни конотативного аспекту значення дієслів із градаційним 

компонентом є пейорація (251 ЛСВ –  46 %): наприклад, sour ‘руйнувати’ – 

1a) become sour // acquire a sour or acid taste // fig. become unpleasant or 

disagreeable / ME (New Yorker: “When Dick left the Air Force the marriage 

soured”) ‘1а) стають кислими // набувати кислуватого або їдкого смаку // перен. 

стати неприємним чи немилим / середньоангл. (Нью-Йорк: Коли Дік залишив 

Повітряні Сили, шлюб було зруйновано’, яка притаманна ЛСГ «Психологічна 

діяльність» (77 ЛСВ – 31%), меліорація (164 ЛСВ – 30 %): наприклад, дієслово 

kangaroo ‘просуватися вперед’ мало негативне забарвлення значення hunt 

kangaroos / E19 ‘полювати на кенгуру / ран.19 ст.’, але пізніше в результаті 

семантичного розвитку слова ЛСВ набув позитивного метафоричного значення 

2) (lit. & fig.) jump or move like a kangaroo // make a great jump / M19 ‘(літ. та 

перен.) стрибати чи рухатися як кенгуру // просуватися великими кроками’, де 

виникає метафоричне значення на основі перенесення особливостей тварини 
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(стрибок уперед на велику відстань) на фізичну (рухатися подібно до тварини), 

а потім на абстрактну дію (просуватися швидко в розвитку, справі та ін., та 

нейтралізація (137 ЛСВ – 24 %): наприклад, dop ‘пірнути швидко’– 1) plunge 

or sink suddenly into water etc. / LME–L17; †3) dip or immerse quickly, as in baptism 

/ M16–M17 ‘1) зануритися або раптово піти під воду; 3) занурити чи зануритися 

швидко неначе під час хрещення / сер.16-17 ст.’. 

Семантичний аналіз градаційної лексики засвідчив, що більшість 

градаційних ЛСВ дієслів є стилістично маркованими, тобто належать до 

діалектної (наприклад, delve ‘працювати до знемоги’ – 6) work hard, slave; dial. 

& slang ‘6) працювати дуже тяжко, до знемоги, діалект. або сленг.’, розмовної 

(наприклад, skip ‘квапитися’ – 2b) move hurriedly //  Now colloq. / ME ‘бігти 

поспішаючи // Зараз розм. / середньоангл.’.) та архаїчної лексики (наприклад, 

exalt ‘звеличувати’ – 2) raise to a higher rank, station, etc.; refl. (arch.) assume a 

superior position ‘2) підняти до вищого рангу, стадії тощо; рефлекс. (арх.) 

посісти найвище становище’). 

Стилістично марковані дієслова з градаційним значенням можуть бути  

сленговими (наприклад, bull ‘підвищувати голос’ – 2) talk emptily or boastfully; 

slang ‘говорити порожньо чи хвалькувато; сленг.’), поетичними (наприклад, 

hark ‘прислухатися’ – A1) Listen to // hear with active attention. Now arch. & poet. 

‘слухати // слухати з активною увагою. Зараз арх. та поет.’), літературними 

словами (наприклад, sweet ‘підсолоджувати’ – 1) make sweet, sweeten, (lit. & 

fig.). Now rare / OE ‘робити солодким, підсолоджувати (літ. та перен.). Зараз 

рідко вживається / давньоангл.’) та шекспіризмами (наприклад, creep ‘повзти’ 

– 3b) move stealthily, sneakingly, or abjectly / E17 // Shakes. (Mids N. D. “I can no 

further crawl”) ‘3b) рухатися крадькома, потайки або зневажливо // ран.17 ст. // 

шексп. (Н.Д. Мідс: “Я не можу повзти далі”)). Інтенсивне входження такої 

лексики до словникового складу англійської мови відбулося в ранній 

новоанглійський період. Головними ЛСГ, що поповнилися в цей час новими 

дієсловами з градаційним значенням, є «Психологічна діяльність», «Мовлення 

та звучання», «Дія», «Рух». 

Семантичний розвиток градаційних значень дієслів посилюється в 

процесі пізнання англійськомовним суспільством навколишнього середовища, 

оскільки саме еволюція градаційної ознаки в складі лексичного значення 

дієслова дає змогу спостерігати універсальний характер градуальності в 

семантиці дієслівних одиниць англійської мови.  Порівняння умов виникнення 

та розвитку дієслів із градаційним компонентом, їх семантичні та когнітивні 

особливості, виявлені в  різні періоди еволюції англійської мови, сприяють 

висвітленню етноспецифічних параметрів лексичного складу мови, що 

досліджується. 

  

ВИСНОВКИ  

 

Градація – семантична категорія, яка відображає здатність якісної ознаки 

варіюватися та змінюватися за ступенем вияву відповідно до певної норми цієї 

ознаки та належить до найважливіших мисленнєвих категорій, покладених в 
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основу процесів світосприйняття та усвідомлення. Дієслово є інструментом 

освоєння когнітивної реальності англійськомовної спільноти і слугує 

продуктивною основою для утворення градації в  межах дієслівної семантики. 

Градаційне лексичне вираження фіксується здебільшого прислівниками, 

прикметниками, рідше іменниками та дієсловами. Це свідчить про те, що для 

англійської мови характерне вживання частин мови з високим ступенем ознаки 

кількості, якості та інтенсивності в процесі градуювання.  

Корпус досліджуваних одиниць складають ЛСГ дієслів із градаційним 

значенням на позначення психологічної діяльності, мовлення та звучання, дії, 

руху, фізичних процесів, соціальних відносин, фізичного стану, природних 

явищ, кольору, смакових відчуттів, світла та інтелектуальної діяльності.  

Кількісний аналіз виявив, що найбільш представлені дієслова з градаційним 

значенням, що позначають психологічну діяльність, мовлення й звучання, дію 

та рух, і становлять ядро градаційних дієслів англійської мови. Дієслова з 

градаційним компонентом, що вживаються на  позначення фізичних процесів, 

соціальних відносин, фізичного стану, природних явищ, кольору, смакових 

відчуттів, світла та інтелектуальної діяльності, складають периферійний шар 

градаційних дієслів в англійській мові.  

Дослідження семантичної еволюції дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові є більш плідним за умов використання інтегрованого 

семантико-когнітивного й діахронічного підходів. Оскільки, з одного боку, 

діахронічний аналіз мовних одиниць уможливлює встановлення етимологічних 

особливостей дієслів із градаційною семантикою та висвітлення основних 

етапів еволюції досліджуваного матеріалу, а з іншого – семантичний і  

когнітивний аналізи допомагають зрозуміти сутність поняття градація та 

виявити особливості її існування в семантиці дієслів англійської мови 

впродовж усієї історії мови.   

Семантичний простір дієслів із градаційним компонентом 

характеризується радіальною, радіально-ланцюговою та ланцюговою 

полісемією, яка ґрунтується на взаємодії ядерної, інтегральної, диференційної 

та потенціальної сем у семантичній структурі дієслів. Для дієслів із 

градаційним компонентом в англійській мові характерні здебільшого радіальні 

зв’язки  між ЛСВ слова з домінувальною диференційною семою у взаємодії з 

інтегральною або ядерною. Градаційний ЛСВ розвивається переважно з 

денотативного значення слова (диференційна та ядерна семи), ґрунтуючись на 

першому ЛСВ слова.  

Градаційне значення дієслова – складна комбінація різних ознак, 

головною серед яких є ядерна, покладена в основу лексичного прототипу. 

Лексичний прототип може реалізовуватися на позначення дії, стану, 

відношення та ознаки. ЛСВ може  мотивуватися внутрішньою формою слова, 

яка відновлює початковий образ, що слугує основою для побудови градації. 

Крім того, градація об’єктивується афіксами. Спостереження за чинниками 

мотивації градаційного значення в семантичній структурі дієслів англійської 

мови дає змогу визначити, що морфологічна або семантична мотивації в 

більшості випадків не існують відокремлено.  
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Корпус дієслів із градаційною семантикою поповнювався різними 

шляхами. Одним із найважливіших з них є запозичення. Роль цього чинника в 

реалізації градації є вагомою з огляду на соціально-історичний і культурно-

естетичний характер впливу навколишньої дійсності на діяльність мовної 

особистості й соціуму.  

Дослідження еволюції значення дієслів із градаційним компонентом 

дозволяє краще зрозуміти особливості їх репрезентації в англійськомовному 

середовищі. Водночас діахронічний підхід до вивчення специфіки формування 

дієслів із градаційною семантикою дозволяє найточніше простежити еволюцію 

притаманних певному періоду розвитку мови та суспільства семантичних 

особливостей. XVIII–XXI ст. є періодом найбільш активного поповнення 

дієслівного прошарку лексико-семантичних груп «Психологічна діяльність», 

«Мовлення та звучання», «Дія», «Рух» та «Фізичні процеси». Усі інші групи 

поповнювали свій склад, проте не так активно, як у XVI–XVII ст. На кожному 

етапі розвитку мови градаційні дієслова з’являлися активно, але найбільш 

рівномірно в XII–XV і XVI–XVII ст. Упродовж  усього досліджуваного періоду 

спостерігається тенденція до урізноманітнення дієслів із градаційною 

семантикою, що позначають психологічну діяльність, мовлення та звучання, 

рух і дію.  

Еволюція семантики дієслів із градаційним компонентом в англійській 

мові відбувається завдяки механізмам утворення нових значень: метафоризації 

та метонімізації. Більшість градаційних ознак виникають як результат 

розширення семантичного обсягу полісемантичного слова. Звуження значення 

здебільшого нехарактерне для дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові. Зміна конотативного аспекту значення дієслів із градаційною 

семантикою розвивається в пейоративному ключі. Випадки меліорації є 

нечисленними. З погляду оцінної семантики в процесі еволюції дієслова з 

градаційним компонентом можуть зберігати  початкове оцінне значення, але й 

можуть змінювати його. 

З огляду на стилістичну маркованість, більшість ЛО градаційної лексики, 

які поступово зникають, належать до  діалектизмів та архаїзмів, кількісний 

показник яких з кожним періодом розвитку англійської мови збільшується, 

особливо в XVI–XVII ст. Тенденція розвитку сленгових і розмовних дієслів із 

градаційною семантикою спостерігається в пізній новоанглійський період 

еволюції англійської мови. Цікавим спостереженням щодо розвитку семантики 

дієслів із градаційним компонентом є поява та розвиток градаційних значень у 

складі шекспіризмів, які функціюють у XVI–XVII ст.    

Перспективним є дослідження категорії градації за рухомістю 

градаційного словникового складу в інших мовах під впливом лінгвістичних та 

екстралінгвістичних чинників. Категорія градації в дискурсивній площині 

також постає актуальною науковою розвідкою.  
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АНОТАЦІЯ 

Бердіна О. О. Семантична еволюція дієслів з градаційним значенням 

в англійській мові. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018. 

У дисертації здійснено комплексне дослідження особливостей еволюції 

семантики дієслів із градаційним компонентом в англійській мові. Встановлено, 

що градація – релевантна властивість лексичної одиниці, а дієслова з 

градаційною семантикою в англійській мові є лінгвальним засобом 

відображення когнітивних структур, які належать до системи пізнання світу. 

Запропоновано методику виокремлення одиниць із градаційним 

компонентом із дієслівного фонду англійської мови та здійснено їх 

класифікацію. На основі виокремлених критеріїв сформовано корпус дієслів із 

градаційним компонентом в англійській мові в різних досліджуваних періодах 

еволюції англійської мови та з’ясовано етапи розвитку градаційного значення в 

семантичній структурі дієслів англійської мови. Визначено та описано 

причини, механізми й результати зміни градаційного значення в семантичній 

структурі дієслів. Досліджено шляхи поповнення словникового фонду 

англійської мови дієсловами з градаційним значенням у розглядані періоди. 

Ключові слова: градація, градуальність, семантика дієслова, лексичний 

прототип, семантична еволюція, генералізація, спеціалізація, метафоризація, 

метонімізація, пейорація, амеліорація. 
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В диссертации осуществлено многоаспектное и комплексное 

исследование особенностей эволюции семантики глаголов с градуальным 

значением в английском языке. Установлено, что градация – релевантное 

свойство лексической единицы, а глаголы с градационной семантикой в 

английском языке являются лингвальным средством отображения когнитивных 

структур, принадлежащих к системе познания мира. 

Предложена методика выделения единиц с градуальным компонентом из 

глагольного фонда английского языка, осуществлена их классификация. На 

основе установленных критериев сформирован корпус глаголов с градуальным 

компонентом в различных исследуемых периодах эволюции английского языка 

и определены этапы развития градационного значения в семантике глаголов в 

английском языке. Установлены и описаны причины, механизмы и результаты 

изменения градационного значения в семантике глаголов. Исследованы пути 

пополнения словарного фонда английского языка глаголами с градуальным 

значением в рассматриваемые  периоды. 

Ключевые слова: градация, градуальность, семантика глагола, 

лексический прототип, семантическая эволюция, генерализация, 

специализация, метафоризация, метонимизации, пейорация, амелиорация. 

      

SUMMARY 

 

Berdina O. O. Semantic Evolution of English Verbs with Gradual 

Meaning. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD). Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

This dissertation presents the integrated and complex study of the semantic 

evolution of English verbs with gradual meaning. Gradation as a relevant property of 

English lexical units in general and verbs with gradual semantics in particular which 

function as the linguistic means of cognitive structure representation has been 

identified. The corpus of verbs with the gradual component related to different 

periods of the English language development has been compiled on the basis of the 

worked out criteria. 

Graduators have been defined as an explicit criterion for selecting the linguistic 

material aimed at providing the feature variation in the semantics of the verb towards 

the increase or decrease in relation to the norm. It has been found out that graduators 

possess high, sufficient, low, sufficiently high degrees of the feature. Distinctive 

features of the gradation within linguo-cognitive and paradigmatic relations in the 

semantic structure of the verb have been revealed. 

The main stages of gradual meaning development in the English verb 

semantics have been outlined and the linguistic and cognitive features of the verbs’ 

gradual meaning have been singled out and defined. The results of gradual meaning 

changes have been analyzed and described. The ways of enriching the English word 

stock by verbs with gradual meaning in the researched periods have been determined. 

The diachronic approach applied to the study of the semantics of the verbs with the 
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gradual component has demonstrated that the semantics of verbs with a gradual seme 

develops gradually. 

An attempt has been made to reveal the extralinguistic and intralinguistic 

reasons for the gradual meaning change, trace the mechanisms of its formation and 

the results of similar shifts in the semantics of verbs in the English language taking 

into consideration the specific development of semantics. 

Key words: gradation, graduality, semantics of the verb, lexical prototype, 

semantic evolution, generalization, specialization, metaphorization, metonymization, 

deterioration, amelioration. 
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