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АНОТАЦІЯ 

Бердіна О.О. Семантична еволюція дієслів з градаційним значенням в 

англійській мові. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Маріупольський державний 

університет; Запорізький національний університет, Маріуполь – Запоріжжя, 

2018. 

 

У дисертаційній роботі здійснено багатоаспектне та комплексне 

дослідження особливостей еволюції семантики дієслів із градаційним компонетом 

в англійській мові. Встановлено, що градація є релевантною властивістю 

лексичної одиниці (далі ЛО), а дієслова з градаційною семантикою в англійській 

мові є мовним засобом відображення когнітивних структур, які належать до 

системи пізнання світу. Визначено, що градосема, репрезентант категорії 

градуальності, в семантиці дієслів не є однорідною, оскільки в її формуванні 

беруть участь градуатори різного ступеня прояву градуальності. Уточнено 

диференційні ознаки градації як мовної категорії та градуальності як процесу 

зміни ознаки. Об’єктом дослідження окреслено дієслова з градаційною 

семантикою в різні періоди розвитку англійської мови (worsen ‘погіршувати’ – 1) 

make worse // impair, cause to deteriorate ME; b) spec. Depreciate, disparage L19; 2) 

become worse, deteriorate L18 ‘робити гіршим // послаблювати, спричиняти 

погіршення (вин. в середньо англійській період); б) спец. погіршувати, 

принижувати (вин. в кін. ХIX); 2) ставати гіршим, погіршувати (вин. в кін. ХVIII) 

[SOED]). Дієслово є інструментом освоєння когнітивної реальності англомовної 

спільноти і є продуктивним матеріалом для утворення градації в семантиці. До 

інвентаризованого корпусу увійшли 3005 одиниць, у лексичному значенні яких 

міститься градаційний компонент, що становить 4088 ЛСВ з градаційним 

компонентом. 

Визначено, що інтегрований діахронічний підхід до дослідження дієслівної 

лексики з градаційним значенням в англійській мові зумовлюють актуальність 
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досліджуваної теми. Розгляд еволюції семантики ЛО з градаційним компонентом, 

який зафіксовано в семантичній структурі дієслова, дає можливість окреслити 

зміни у мовній картині світу та сприяє розумінню історичних та культурних 

традицій англомовного суспільства на різних етапах розвитку мови. Здійснено 

спробу виявити екстралінгвістичні та інтралінгвістичні причини зміни 

градаційного значення в семантиці дієслівної лексики, простежити дію  

механізмів його утворення та результати подібних зсувів в семантичній площині 

дієслів в англійській мові.  

Представлення основних етапів розвитку градаційного значення в семантиці 

дієслів в англійській мові, сформованість корпусу дієслів з градаційним 

компонентом на основі встановлених критеріїв в різні періоди розвитку 

англійської мови, визначення та характеристика лінгвокогнітивних особливостей 

градаційного значення дієслів, виявлення та окреслення результатів змін 

градаційного значення, висвітлення еволюції семантики дієслів з градаційним 

значенням, встановлення шляхів поповнення словникового фонду англійської 

мови дієсловами з градаційним значенням у досліджувані періоди зумовлюють 

новизну одержаних результатів. 

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 прототипових комбінацій у семантичній структурі дієслів із 

градаційним значенням розширює надбання когнітивної лінгвістики. 

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

можливості їхнього 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, 
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новоанглійського періодів”), для розроблення та впровадження спецкурсів з 

історичної семантики, теорії мовної еволюції, у навчально-методичній роботі  – 

для підготовки навчальних і методичних посібників із досліджуваної проблеми, у 

лексикографічній практиці – для укладання словників. 

Виокремлено градуатори як експліцитний критерій добору мовного 

матеріалу, які забезпечують варіювання ознаки в семантичній структурі дієслова в 

напрямку збільшення або зменшення ступеня вияву щодо норми та мають 

високий, достатній,  низький, достатньо-високий ступені ознаки (quickly, slowly, 

swiftly, proudly, earnestly, severely, repeatedly, continuously, etc.). Як показав аналіз, 

слова-градуатори не завжди мають чисельне градаційне наповнення. Градаційне 

лексичне вираження фіксується, в основному – прислівниками, прикметниками, 

рідше – іменниками та дієсловами.  

У науковій розвідці визначені особливості взаємодії сем в структурі 

багатозначного дієслова, що полягають у відношеннях в більшості з 

диференційною семою, в декілька меншому ступені – з інтегральною, та дуже 

рідко – з потенційною. Виділені різні типи сем, які знаходяться в різних зв’язках 

між собою. В семантиці градаційного дієслова зв’язки мають радіальний 

характер. Радіально-ланцюговий тип зв’язку зафіксовано в ЛСГ «Руху», 

«Психологічної діяльності», «Дії», «Мовлення та звучання». Ланцюговий тип 

семантичної структури дієслів з градаційним компонентом є найменш 

характерним; спостерігаються випадки повної відсутності дієслів з даним типом 

полісемії (ЛСГ «Фізичного стану», «Світла», «Інтелектуальної діяльності»). 

В результаті інвентаризації дієслів із градаційною семантикою за 

допомогою компонентного аналізу були виділені наступні ЛСГ: «Дії», 

«Психологічної діяльності», «Інтелектуальної діяльності», «Фізичних процесів», 

«Руху», «Природних явищ», «Фізичного стану», «Мовлення та звучання», 

«Соціальних відносин», «Кольору», «Світла», «Смакових відчуттів». До ЛСГ 

«Інші» увійшли дієслова, які за кількісним показником є поодинокими випадками. 

Кількісний аналіз виявив, що найбільш представлені в кількісному аспекті 

дієслова з градаційним значенням, що позначають психологічну діяльність, 
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мовлення та звучання, дію та рух, та становлять ядерний склад дієслів з 

градаційним компонентом англійської мови. Дієслова з градаційним компонентом 

ЛСГ «Фізичні процеси», «Соціальні відносини», «Фізичний стан», «Природні 

явища», «Колір», «Смакові відчуття», «Світло» та «Інтелектуальна діяльність» 

будують периферійний склад шару дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові.  

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.  

Розвиток градаційного значення відбувається з певних причин та на основі 

особливих відносин в семантиці ЛО, а отже існує взаємозв’язок між семами 

дієслова. Аналіз фактичного матеріалу уможливив висвітлення типів зв’язків між 

градаційною семою та іншими компонентами семантичної структури дієслова: 

радіальну, радіально-ланцюгову та ланцюгову полісемію, які ґрунтуються на 

основі взаємодії ядерної, інтегральної, диференційної та потенціальної сем в 

семантичній структурі дієслів. Для дієслів із градаційною семантикою в 

англійській мові характерний здебільшого радіальний тип зв’язку між ЛСВ слова 

з домінантною диференційною семою у взаємодії з інтегральною або ядерною 

семами.  

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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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. 

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.  

З точки зору стилістичної маркованості дієслів із градаційним компонентом, 

більшість  ЛО, які поступово зникають зі сфери вживання градаційної лексики, 

відносяться до діалектизмів та архаїзмів, кількісний показник яких з кожним 

періодом розвитку англійської мови збільшується, особливо у XVI-XVII ст. 

Тенденція розвитку сленгових та розмовних дієслів із градаційною семою 

спостерігається, головним чином, в пізній новоанглійській період еволюції 

англійської мови. Цікавим спостереженням щодо розвитку семантики таких 
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дієслів є поява та розвиток градаційного значення у складі шекспіризмів, що є 

характерним здебільшого для 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.   

Ключові слова: градація, градуальність, семантика дієслова, лексичний 

прототип, семантична еволюція, генералізація, спеціалізація, метафоризація, 

метонімізація, пейорація, амеліорація. 
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ABSTRACT 

Berdina O.O. Semantic evolution of English verbs with gradual meaning in. 

– Qualifying scientific work as a manuscript.  

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

Germanic Languages. – Mariupol State University, Zaporizhzhia National University, 

Mariupol – Zaporizhzhia, 2018. 

 

The dissertation presents the integrated and complex study of the semantic 

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

lexical unit and verbs with gradual semantics in English as the linguistic means of 

cognitive structure representation in the cognitive system of the world have been 

identified. It has been established that gradual seme as a representative of gradation in 

the semantics of verbs is not homogeneous, since graduators of different degrees 

determining the process of gradation are involved in its formation. The differential 

features of gradation as a language category and graduation as a process of feature 

change have been clarified. As the object matter of the research verbs with gradational 

semantics at different periods of the English language development have been 

considered (worsen – 1) make worse // impair, cause to deteriorate ME; b) spec. 

Depreciate, disparage L19; 2) become worse, deteriorate L18 [SOED]).  

The verb is a tool for acquisition of the cognitive reality of the English-speaking 

community and is a productive material for gradation manifesting in its semantics. The 

material for the research comprises 3005 units with gradational component in their 

meaning which make up 4088 lexico-semantic variants with gradual semes. 

The relevance of the research is accounted for by applying the diachronic and 

linguo-cognitive approaches to the study of verbs with gradual meaning in English. 

Researching the semantic development of lexical units with a gradual component in the 

semantics of verbs makes it possible to examine changes in the language picture of the 

world and contributes to the understanding historical and cultural traditions of the 

English-speaking society at different stages of language development.  
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An attempt has been made to reveal the extralinguistic and intralinguistic reasons 

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

of similar shifts in the semantics of verbs in the English language taking into account 

the specific development of semantics.  

Research novelty lies in the fact that: 

- the main stages of developing gradual meaning in the verb semantics in English 

have been outlined; 

- the corpus of verbs with the gradual component in different periods of the English 

language development has been compiled on the basis of the worked out criteria; 

- the linguistic and cognitive features of the gradual meaning of the verbs have been 

singled out and defined; 

- the results of gradual meaning changes have been examined and described; 

- the semantic development of verbs with gradual meaning has been explored; 

- ways of enriching the English word stock by verbs with gradual meaning in the 

researched periods have been determined. 

In its theoretical aspect the dissertation contributes to the study of verbal 

semantics. Specifying the reasons for semantic changes of verbs with gradual meaning 

over a certain period of time makes a contribution to the development of historical 

semantics. Identifying prototype combinations in the semantics of verbs with gradual 

meaning extends the realms of cognitive linguistics. The complex and 

multiparadigmatic approach to the research of the verb can be applied to study the 

theory of the parts of speech. 

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 accordance with the certain norm. It has been found out that 

graduators possess high, sufficient, low, sufficiently high degree of the feature (fast, 

slowly, swiftly, proudly, earnestly, severely, repeatedly, continuously, etc.). The analysis 

has shown that word-graduators do not always have the numerical gradational content. 

Gradual lexical expression is fixed mainly by adverbs and adjectives, it is rarely 

represented by nouns or verbs. 
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The study considers the interaction of the semes in the structure of a polysemantic 

verb. A gradual seme most frequently interacts with a differential seme, it coordinates 

with an integral seme to a lesser degree, and it is very rarely linked with the potential 

seme. There are different types of semes related to each other. In the meaning of the 

gradual verb the relations in the semantic verb structure are of a radial nature. The 

radial-chain type of connection has been demonstrated in the semantic groups of 

“Movement”, “Psychological Activity”, “Action”, “Speech and Sound”.  The chain 

type of the semantic structure of the gradual verbs has been determined as the least 

developed; there are cases of complete absence of verbs with this type of polysemy 

(groups of “Physical state”, “Light”, “Intellectual activity”). 

As a result of the examination of verbs with gradual semantics by means of the 

component analysis, the following lexico-semantic groups were identified: “Action”, 

“Psychological activity”, “Intellectual activity”, “Physical processes”, “Movement”, 

“Natural phenomena”, “Physical state”, “Speech and sound”, “Social relations”, 

“Colour”, “Light”, “Taste sensations”. The verbs that are the least numerous 

according to quantitative indicators have been included into the lexico-semantical group 

“Other”. 

The quantitative analysis has proved that the verbs with gradual meaning denoting 

“Psychological activity”, “Speech and sound”, “Action” and “Movement” are the most 

widely represented and constitute the nucleus of the English gradational verb corpus. 

The verbs with the gradual component representing such groups as “Physical 

processes”, “Social relations”, “Physical state”, “Natural phenomena”, “Colour”, 

“Taste sensations”, “Light” and “Intellectual activity” make up the periphery of the 

stratum of gradual verbs in English.  

The study represents the ways and means of enriching the English vocabulary with 

gradual verbs from the Old English period to the beginning of the XXIst century by 

comparing the most productive ones: 1) semantic and morphological derivation; 

2) borrowing from other languages. 

The obtained results make it possible to conclude that lexical units built up by the 

semantic way predominate among the verbs with gradual semantics of the researched 
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period. Gradual lexical variants may be motivated mainly by the root, that is, the inner 

form of the word; affixation has been treated as another kind of motivation. Observing 

the factors affecting motivation of gradation in the semantics of the English verbs 

suggests that neither morphological nor semantic motivation exists separately from each 

other in most cases. The gradual meaning is motivated by an inner form, a prefix, a 

suffix, or an inner form combined with an affix. The study has confirmed that 

prefixation is the most productive way of building verbs with a gradation component in 

the English language. Particular attention has been paid to the units formed as a result of 

borrowing from other languages, mainly French and Latin that has been explained by 

socio-historical changes in the life of the English-speaking society. It has been found 

out that quite often all the ways of enriching vocabulary with gradual verbs are 

combined accumulating the activity of all processes. 

Gradual meaning develops on account of certain reasons and on the basis of certain 

relations in the semantics of the lexical unit, and therefore there are special relations 

between the lexico-semantic variants of the verb.  

The component analysis has enabled to single out radial, radial-chain and chain 

polysemy, which is based on the interaction of the nuclear, integral, differential and 

potential seme in the semantic verb corpus. There is reason to believe that typical in 

English are radial relations between the lexico-semantic variants of the word and the 

dominant differential seme in interaction with the integral or nuclear semes. Gradual 

meaning develops mainly from the denotative meaning of the word (differential and 

nuclear semes), taking root, mainly from the first lexico-semantic variant of the word. 

Distinctive features of the gradation within linguo-cognitive and paradigmatic 

relations in the semantics of the verb have been revealed.  

Four combinations of the lexical prototype with the gradation have been 

determined, namely: action + gradation, feature + gradation, state + gradation, relation + 

gradation. The study has confirmed the prototype nature of the polysemy which is 

combined with the gradation.  

The diachronic approach applied to the study of the semantics of the verbs with the 

gradual component has demonstrated that the semantics of verbs with a gradual seme 
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develops gradually. The development of semantics of the verbs with a gradual 

component in English takes place owing to semantic mechanisms. Metaphorization is 

inherent in all groups of verbs with gradual semantics whereas metonymization is found 

only in groups of “Psychological activity” and “Action”. Types of metaphorical or 

metonymic shift have been revealed; in particular, the most productive among 

metaphorical types are “physical world-psychic world”, “physical world-abstract 

world”, “physical world-physical world”. 

The research highlights the changes of gradation value typical for all the groups: 

generalization and specialization of a lexico-semantic variant of the verb demonstrate 

the result of the change of denotative meaning.  

Mostly gradual features arise as a result of the extension of the semantic volume in 

a polysemantic word. However, narrowing of the meaning is not a characteristic feature 

of the verbs with gradual meaning in English. It has been found that the connotative 

meaning is also capable of changes that result in the development of the gradual 

meaning as a constituent of the connotative meaning but mainly used pejoratively. The 

the process of gradual meaning amelioration is represented less in the semantic structure 

of English verbs. According to the axiological parameters in the process of evolution, 

verbs with gradual semes can retain their initial evaluative meaning or change it.  

Gradual meaning in the semantics of the verb develops unequally. The 

retrospective review shows that gradation developed intensely in the XVI-XVIIth 

centuries owing to semantic and morphological derivation of gradual meaning as well 

as borrowings from other languages, namely, French and Latin. The less productive 

period for enriching the English word stock with gradual verbs is the XVIIIth century. 

The period of the VII-Xth centuries is in the third place, when the most productive way 

of the enrichment was borrowing from other languages in contrast to semantic and 

morphological derivation of the semantics of verbs with gradual meaning. In the Old 

English period, there is a slight development of verbs with gradual meaning. 

The results of the research of the development of verbs with gradual meaning  in 

English demonstrate the stylistic marking of the gradational vocabulary in English. 

Most of the lexical units that gradually disappear from the stock of gradual vocabulary 
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have been referred to dialectic and archaic words whose number increases through each 

period of English development, especially in the XVI-XVIIth centuries. 

The tendency of the development of slang and colloquial verbs with gradual 

meaning has been observed mainly in the Late New English period of the development 

of English. The study showed the emergence and development of graduation meanings 

in Shakespearisms as a distinctive feature of the XVI-XVIIth centuries.    

The prospects for continuing the research lie in applying the theoretical postulates 

of the present research to the study of gradation according to the changes of gradual 

vocabulary in other languages influenced by linguistic and extralinguistic factors. It can 

be assumed that researching the category of gradation in discourse is of great interest. 

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

semantic evolution, generalization, specialization, metaphorization, metonymization, 

deterioration, amelioration. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА СИМВОЛІВ 

діал. – діалектне слово  

перен. – переносно, переносне значення  

розм. – розмовне слово  

ориг. – оригінальне слово 

шексп. – шекспіризм 

арх. – архаїчне слово 

особл. – особливо 

генер. – генералізація 

іміт. – імітація 

спец. – специфічне значення 

А – архісема 

І – інтегральна сема 

І(г) – інтегральна градаційна сема 

П(г) – потенційна градаційна сема 

П – потенційна сема 

Д – диференційна сема 

Д(г) – диференційна градаційна сема 

Д(г)2 – дві диференційні градаційні семи 

Д(г)3 – три диференційні градаційні семи 

Д2 – дві диференційні семи 

Д3 – три диференційні семи 

Д4 – чотири диференційні семи 

Д5 – п’ять диференційних сем 

Д7 – сім диференційних сем 

Д(…) – більше, ніж сім диференційних сем 

ДЗ – денотативне значення 

КЗ – конотативне значення 

fig. – figurative  

transf. – transferred  
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transf. & fig. – transferred and figurative  

colloq. – colloquial  

dial. – dialectal  

poet. – poetic  

Shakes. – Shakespeare 

orig. – original, -ly 

arch. – archaic 

esp. – especially 

exc. – except 

gen. – general, -ly 

imit. – imitative, -ly 

LME – Late Middle English 

LOE – Late Old English 

OE – Old English 

spec. – specific, -ally 

† – obsolete 
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ВСТУП 

 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню особливостей еволюції 

семантики дієслів з градаційним значенням в англійській мови, наприклад: bicker 

‘швидко бігти’ – make a short rapid run (describing pounding of the feet) ‘робити 

короткі часті замахи (удари ногами)’; gush ‘хлинути, ринути’– rush in a sudden 

copious stream ‘хлинути раптовим рясним струмком’ та ін.  Дисератація виконана 

в руслі сучасних лінгвокогнітивних тенденцій в лінгвістиці, які дозволяють 

відображати розвиток семантичної структури дієслів із градаційним значенням в 

сучасній англійській мові.  

У розвиток лінгвокогнітивістики вагомий внесок зробили зробили 

Ю. Д. Апресян [8, 10], Н. Д. Арутюнова [15], Л. І. Бєлєхова [21, 345], 

О. П. Воробйова [69], В. З. Дем’янков [79], С. А. Жаботинська [83, 84], 

І. М. Колегаєва [96], О. С. Кубрякова [113, 114, 115, 116, 117], Г. І. Кустова [120, 

121], В. А. Маслова [145, 146], З. Д. Попова [170], Й. А. Стернін [170], 

К. В. Рахіліна [173, 174, 175], А. А. Уфімцева [206], Н. Хомський [220], 

І. С. Шевченко [231, 232, 233], Д. М. Шмельов [239],  A. Cienki [224, 

225], D. Geeraerts [272, 273, 276, 281, 335],  P. Koch  [299], G. Lakoff  [125, 126, 

127, 302], R. W. Langacker [303, 304, 305, 306, 307], E. McCormac [136], Е. Rosch 

[319, 321], та ін. (М. М. Болдирев  [47], А. П. Загнітко [85, 86], О. М. Селіверстова 

[179], В. А. Широков [235], A. E. Goldberg [286], J. Allwood [242], A. Blank [249, 

251], L. Coleman, P. Kay [255], L. A. Janda [295], R. Dirven, M. Verspoor [259, 260], 

V. Evans, M. Green [262], G. Fauconnier [263, 264, 266], Ch. Fillmore [267, 268, 269], 

I. Ibarretxe-Antunano [291], W. Kintsch [298], C. Sihna [324], T. Givón [283], 

G. R. Taylor [333]).  

Проблема еволюції лексичних одиниць і, зокрема, дієслів із градаційною 

семою, не може вважатись вичерпною з огляду на динамічний розвиток 

лексичних систем та появу нових лінгвістичних парадигм. Дослідження дієслів із 

градаційною семантикою у межах діахронічного підходу уможливлює виявлення 

та характеризування особливостей еволюційних змін, механізмів та їх результати. 
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Під еволюцією семантики дієслів з градаційним компонентом у цій роботі 

розуміється розвиток семантичної структури дієслів, що є наслідком зовнішніх та 

внутрішніх мотивацій мовних змін. 

Наявність в мові специфічних засобів, які виражають процес градуювання, 

засвідчує значущість категорії градації в лінгвістиці. Зацікавленість даним 

лінгвістичним феноменом пов’язана, перш за все, з тим, що градація як розумова 

універсалія дозволяє мові відображати реальність в її динаміці, постійній зміні та 

розвитку. У дисертаційному дослідженні градація услід за О. Й. Шейгал 

розуміється «як впорядкування за певною шкалою та універсальні типи 

семантичних зв’язків у мові, проявом принципу континуума в структурі мовної 

системи» [233, с. 83], а також як семантична категорія, яка відображає здатність 

якісної та кількісної ознак в семантиці дієслів варіюватися та змінюватися за 

ступенем прояву відносно норми цієї ознаки, де градуальність як процес зміни 

ознаки, що притаманна семантичній структурі. 

Найвдалішим матеріалом для дослідження системності лексики можна 

вважати дієслова, тому що вони є багатозначними в своїй більшості та 

відзначаються різноманітністю парадигматичних та синтагматичних зв’язків, 

найбільшою конструктивністю серед інших частин мови. Конкретне явище 

дійсності номінується дієсловом як ЛО з індивідуалізованим змістом, який може 

нести нову інформацію, яка не входить до лексикографічного, системного 

значення дієслова. І. Р. Вихованець вважає, що «дієслівні предикати з-поміж усіх 

частиномовних предикатів найбільш чітко диференційовані за семантичними 

функціями, граматичними категоріями і синтаксичними позиціями в реченні» [66, 

с. 86. 

Вивчення дієслів із градаційною семантикою зумовлене необхідністю 

розширити наукові знання про внутрішню організацію та еволюційні особливості 

дієслівної лексики англійської мови. Дієслово здатне вступати в градаційні 

зв’язки та виражати процес градуальності. Завдяки фундаментальним 

дослідженням Ю. Д. Апресяна [7, 8, 9, 10], Л. М. Васильєва [55], 

В. В. Виноградова [64, 65], І. Р. Вихованця [66], В. Г. Гака [71], С. М. Кібардіної 
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[93], Т. А. Майсак [135], В. М. Русанівського [177], H. Brikmann [253], Z. Vendler  

[339], W. Croft  [256], G. Leech  [308], F. Palmer [313], D. I. Slobin [325] та багатьох 

інших (Н. С. Авілова [1], І. Є. Анічков [4], М. М. Болдирев [46], К. Г. Городенська 

[74], Н. Й. Ільїна [90], Т. В. Кузнецова [119], Г. І. Кустова [122, 123], Т. А. Майсак 

[135], Є. К. Рахіліна [135]) сьогодні існує досить повне уявлення про семантику 

дієслів.  

Щодо дослідження градації в українській мові, то мовознавці здебільше 

звертали увагу лише на певні питання вивчення градації як мовної категорії 

(І. Р. Вихованець [66], К. Г. Городенська [74], В.І. Кононенко [101], Т. А. Космеда 

[105], М. П. Кочерган [108], О. І. Нечитайло [155],  С. О. Соколова [188], 

Т. М. Спільник [189]). Проблему семантичної градації поглиблено в працях таких 

мовознавців, як  С. М. Колесникової [97, 98, 99], Б. Ю. Норманна [159], 

Т. В. Подуфалової [169], О. Й. Шейгал [233] та зарубіжних лінгвістів: 

M. Bierwisch [248], D. Bolinger [252], S. Greenbaum [288], I. Gulzow [289], J. Jacobs 

[294], M. Johnson [296], Ch. Osgood [312], J. E. Rasmussen [317], E. Sapir [322], 

тощо.  

Крім того, в лінгвістиці простежується дослідження окремих груп 

градуальної  лексики: лексико-семантичні особливості градаційних іменників 

(С. М. Колесникова [97, 98], С. О. Федотова [209], О. Й. Шейгал [233]) та 

прикметників (Г. Г. Галич [72], Л. І. Коржик [102], Н. М. Костусяк [106], 

Л. Г. Котнюк [107], М. І. Мезеніна [149],  І. А. Пасічник [166]), семантична 

структура градаційних дієслів (І. О. Ісаєва [91], С. М. Колесникова [99], 

О. Й. Шейгал [233]), типологія прислівників-градуаторів (І. В. Назарова [152]), 

семантичні особливості та функціональне призначення службових частин мови як 

показників градації (О. А. Застровський [87], Г. В. Кірєєва [94]).  

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 
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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 темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на факультеті іноземних мов Маріупольського 

державного університету в межах держбюджетної наукової теми Міністерства 

освіти та науки України «Формування мовної особистості в умовах 

полікультурного суспільства» (номер державної реєстрації 0114U003023). 

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 англійськомовних 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 компонентом. 
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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]. 

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 виявлення 

типів зв’язків та відношень у межах семантичного обсягу одиниці, встановлення 

семантичної щільності дієслів із градосемою;  прототиповий 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; 
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- 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 основних положеннях:  

1. Градація є релевантною властивістю лексичної одиниці, а дієслова з 

градаційною семантикою в англійській мові є мовним засобом відображення 

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

формування градосеми беруть участь градуатори різного ступеня прояву 

градуальності в семантиці лексичної одиниці. Градосема взаємодіє переважно з 

диференційною семою, у меншому ступені – з інтегральною, та дуже рідко – з 

потенційною. У семантичній структурі градаційного дієслова зв’язки між семами 

мають радіальний, радіально-ланцюговий та ланцюговий характер. 

2. Шляхи та способи поповнення корпусу дієслів з градаційним компонентом 

є: 1) семантична та морфологічна деривації; 2) запозичення з інших мов. 

Градаційне значення мотивоване внутрішньою формою кореневого слова або 

префіксальних та суфіксальних дериватів. Певні одиниці утворилися в результаті 

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

значенням запозичувались до словникового фонду англійської мови з французької 

та латинської мов, що зумовлено соціально-історичними чинниками 

англомовного суспільства.  

3. Градаційне значення дієслова є складною комбінацією різних ознак, 

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

Лексичний прототип може реалізовуватись в позначенні дії, стану, відношення та 

ознаки. Були виділені чотири комбінації ядерної семи лексичного прототипу з 
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градаційною семою, а саме: дія+градація, ознака+градація, стан+градація, 

відношення+градація. Комбінація дія+градація є найбільш характерною для 

дієслів з градаційною семантикою в англійській мові (80 %), що пояснюється 

актантною природою семантики дієслів. Виявлено, що багатозначні дієслова з 

градаційною семантикою мають декілька ядерних центрів. 

4. Еволюція семантики дієслів з градаційним компонентом в англійській мові 

відбувається завдяки механізмам метафоризації та метонімізації. Продуктивними 

метафоричними моделями є «фізичний світ     психічний світ», «фізичний світ  -

абстрактний світ», «фізичний світ    фізичний світ». Еволюція відбувається 

шляхом розширення семантичного обсягу (денотативного аспекту значення) 

полісемантичного слова. Звуження значення здебільшого не є характерною 

ознакою англомовних дієслів з градаційним компонентом. Зміна конотативного 

аспекту значення дієслів з градаційною семантикою розвивається у 

пейоративному ключі. Випадки амеліорації є небагаточисельними. З точки зору 

оцінної семантики в процесі еволюції дієслова з градаційною семою можуть 

зберігати своє первинне оцінне значення. У процесі еволюції семантики дієслова з 

градаційним компонентом демонструють зміну його оцінного значення.     

5. Градаційне значення в семантиці дієслова зазнає еволюції хвильоподібно. 

Період VII-X ст. характеризується тим, що найактивнішим шляхом поповнення 

словникового фонду досліджуваної мови є процес запозичення слів з інших мов 

на противагу семантичній та морфологічній деривації дієслів з градаційним 

значенням. У давньоанглійський період спостерігається незначний розвиток 

дієслів з градаційним значенням. Найбільший розвиток градаційне значення 

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

власномовних дієслів і запозичень 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 
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із градаційним компонентом, що відбулися в словниковому складі англійської 

мови за аналізований проміжок часу, збагачує теорію історичної семантики. 

Виокремлення прототипових 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  – 

для підготовки навчальних і методичних посібників із досліджуваної проблеми, у 

лексикографічній практиці – для укладання словників. 

Апробація результатів дослідження. Головні положення дисертації 

апробовано в доповідях на восьмій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград 2014), Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасна філологія: тенденції та пріоритети 

розвитку” (Одеса 2014), Міжнародній науковій конференції “Empirical methods in 

language studies” (Льодзь 2014), першій міжнародній науково-практичній 

конференції «І Таврійські філологічні читання» (Херсон 2015),  чотирнадцятій 

конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. 

Комунікація» (Харків 2015), міжнародній науковій конференції «Україна і світ: 

діалог мов та культур» (Київ 2015), одинадцятій міжвузівській конференції 

молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і 

германських мов і літератур” (Донецьк 2013), вісімнадцятій підсумковій науково-

практичній конференції викладачів МДУ (Маріуполь 2016), дев’ятнадцятій 

підсумковій науково-практичній конференції викладачів МДУ (Маріуполь 2017), 

на наукових семінарах кафедри англійської філології Маріупольського 
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державного університету (2016),  десятій міжнародній науковій конференції 

«Актуальні проблеми германської філології та перекладу» (Чернівці 2017). 

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, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, списку 

використаних джерел, додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету та 

окреслено завдання дисертації, 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 
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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 

методику комплексного аналізу еволюції семантики дієслів із градаційним 

компонентом.  

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. 

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. 

У загальних висновках викладено теоретичні та практичні результати 

дослідження, розкрито характерні риси еволюції дієслів з градаційною 

семантикою в англійській мові, визначено результати зміни градаційної 

семантики дієслів.  

Список використаних джерел містить 344 найменувань робіт вітчизняних 

та зарубіжних авторів, 24 найменування лексикографічних джерел. Додатки 

містять таблиці з кількісними показниками аналізу емпіричного матеріалу.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

ГРАДАЦІЇ 

 

Питання про статус категорії градації як мовної категорії стало достатньо 

цікавим на сучасному етапі розвитку мови як організованої системи, яка виконує 

першорядну роль для процесів категоризації та служить способом акумуляції 

знань про міру, ступінь та інтенсивність. Градація як мовна категорія 

сприймається як ознака, що покладена в основу впорядкування уявлень про явища 

навколишньої середи та систематизації фактів мови. Дослідження категорії 

градації в семантичному, когнітивному та діахронічному аспектах відповідає 

сучасним підходам до вивчення мовних явищ, оскільки враховує параметри як 

традиційної, так і нової лінгвістичної парадигми. У фокусі даного підходу 

перебуває вивчення характеру взаємодії мови і мислення та відображення 

особливостей інтерпретаційної діяльності людської свідомості. 

В першому розділі ставимо за мету висвітлити підходи до аналізу градації 

як мовної категорії та визначити лінгвістичний статус цієї категорії, з’ясувати 

зв’язок градації з іншими мовними категоріями, схарактеризувати семантичні 

особливості дієслів із градаційним компонентом в англійській мові та розглянути 

способи фіксації градаційного компонента в семантичній структурі дієслова, 

сформулювати критерії добору мовного матеріалу з лексикографічних джерел, 

запропонувати методику комплексного аналізу еволюції семантики дієслів із 

градаційним компонентом.  

 

 

1.1.  Категорія градації в англомовній картині світу та її когнітивні 

параметри  

 

Мова розглядається когнітивною лінгвістикою як пізнавальне знаряддя 

кодування та трансформації знань, однак мова є не лише внутрішньою здатністю 



32 

 

людини, а й надана людині ззовні та створена незалежно від конкретного 

індивіду, нав’язуючи йому при засвоєнні свій спосіб категоризації й 

концептуалізації світу та внутрішнього рефлексивного досвіду етносу  [183, 

с. 370].  

 Нові акценти та стратегії, які притаманні сучасним лінгвістичним теоріям, 

можна коротко визначити як «поворот до людини» (що має своїм результатом 

встановлення зв’язку мови не лише з людиною, але й зі світом) [122, с.10].  

Важливим поняттям ментального лексикону мови є концептосистеми мови, 

що апелюють не до індивідуальної свідомості конкретного мовця, а до загального 

відображення світу носіями будь-якої мови. Зважаючи на це, у наукових працях 

останнього десятиліття досить популярною та актуальною стала теорія картини 

світу (Ю. Д. Апресян [241], Т. В. Булигіної [53], А. Вежбицької [57, 58, 60, 62], 

Г. В. Колшанський [100], О. С. Кубрякова [117], Л. О. Лисиченко [133, 134], 

В. А. Маслова [145, 146], М. Мюллер [151], Б. О. Серебренніков [185], 

Е. В. Урисон [202], Т. В. Цивьян [221], А. Д. Шмельова [239]).  

Звертаючись до поняття мовної картини світу (далі МКС), треба 

окреслити еволюцію існування досліджуваного феномену в лінгвістиці. Так, 

поняття МКС починається з ідей В. фон Гумбольдта [77], які були предметом 

дослідження та обговорення протягом всього ХІХ століття, в ХХ ст. пов’язане з 

іменем Л. Вайсгербера [54] та Б. Уорфа [151], але основний інтерес до цієї 

проблеми виник зовсім нещодавно – на початку 90-х років. У питанні терміну 

«мовної картини світу» підтримуємо думку Ю. Д. Апресяна, який називає це 

поняття «наївною картиною світу», але сутність обох понять є ідентичною та 

засвідчує, що «наївна картина світу … відображає матеріальний і духовний досвід 

народу – носія даної мови, і тому може бути специфічним для нього» [7, с. 57; 

136]. Не менш цікавим є визначення картини світу за Н. Д. Федяєвою, яка 

зазначає, що «репрезентація картини світу відбувається засобами природної мови, 

яка слугує основним способом експлікації національно-специфічної 

концептуальної картини світу» [210, с. 44]. 
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Як відомо, кожна природна мова по-своєму відбиває світ, тобто має свій 

специфічний спосіб його концептуалізації. В основу кожної конкретної мови 

покладена особлива модель чи картина світу [200, с. 9], яка підкреслює, що кожна 

мова має свій спосіб концептуалізації мовної картини [201, с. 79]. Цю думку 

підтримував і В. фон Гумбольдт, який зазначав, що мови різняться самим 

способом виділення значень, самим способом сприйняття та осмислення [77]. 

Лінгвіст О. О. Селіванова відносить до концептуальної системи людини численні 

типи знань про дійсність, модельні світи (наукові, образні, та ін.), а також досвіду, 

оцінок, психічних уявлень тощо. Певна частина цієї системи відображена у 

ментальному лексиконі, тобто може актуалізуватися вербально [182, с. 74-75]. 

Мовна картина світу є об’єктом інтенсивніших лінгвістичних досліджень. У 

всіх цих описах МКС репрезентується стійкою, стабільною. Однак, на прикладі 

градаційної дієслівної лексики представляється можливим показати, що 

національно-специфічна мовна свідомість може бути схильна до змін. Наприклад, 

якщо з середньоанглійського періоду значення дієслова cut розвивається в одному 

семному напрямку та майже в усіх значеннях має сему cut ‘відрізати, розділяти’, 

то вже в сер. XIX століття з’являється нове значення reduce the intensity of (a 

colour etc.) ‘зменшити інтенсивність кольору’, що є градаційним та пропонується 

використання нового градаційного значення дієслова для позначення «тону 

кольору». Таким чином, градація є учасником в мовній концептуалізації світу, 

тобто в його членуванні та осмисленні засобами мови.   

Про категорію градації можна говорити як про універсальну когнітивну 

мовну категорію, тому що вона втілена не лише в слові [152]. Загальновідомо, що 

можна знайти градацію в архітектурі, у виробах з дерева (всім відомі 

«матрьошки»), у графіці та живописі [36, с. 248–249; 40, с. 79-91; 142]. 

На думку Е. Сепіра, «кожне явище, яке можна порахувати, може бути 

предмет (наприклад, будинок) або дія (наприклад, бігти), якість предмету 

(наприклад, червоний) або дії (наприклад, граційно), за своєю природою 

піддається процесу градуювання» [194, c. 43-78]. 
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Явище градації існує в житті кожної людини з самого її народження, і тим 

самим формує картину світу кожної людини. Загальновідомо, що варіативність 

дійсності не має чітких фіксованих меж, а всі об’єкти реальності пов’язані між 

собою найтоншими переходами. Цей факт підтверджує думка Ф. Енгельса, який 

наголошував, що «усіляка якість має нескінчено багато кількісних градацій. 

Діалектика не знає чітких меж» [240, с. 184]. Услід за І. В. Назаровою вважаємо, 

що градаційність характеристик різних об’єктів є важливим в процесах пізнання 

світу, тому що без цього способу сприйняття дійсності картина світу людини буде 

неповною. Для спостерігача в певній ситуації має значення кількісна та якісна 

оцінка того чи іншого об’єкту, що є певними ознаками градації. Проте опис 

градаційно-оцінної картини світу дозволяє відобразити особливості діяльності 

людської свідомості, те, як об'єктивні характеристики обробляються мисленням 

людини і згодом результати цієї обробки отримують вербалізацію в мові [152, 

c. 60].  

Підсумовування цих поглядів веде до того, що категорія градації є не лише 

семантичною категорією, але й когнітивною, оскільки реалізація градаційності 

відображає пізнавальну, мисленнєву діяльність людини, обумовлена 

когнітивними процесами, що відбуваються в людській свідомості [30, c. 59–63].   

Когнітивний підхід став причиною того, що мова розглядається як засіб 

доступу до всіх ментальних процесів, які відбуваються у свідомості людини [117, 

с. 9]. 

Впадає в око, що в лінгвістичній науці градаційність та мисленнєві категорії 

такі, як якість, кількість, аспектуальність, модальність та ін., отримали статус 

поняттєвих [352, с. 385-386]. Як свідчить аналіз літератури, категорія градації 

належить до числа найважливіших мислиннєвих категорій, які покладені в основу 

процесів усвідомлення та опису людиною навколишнього середовища. 

Формування уявлення про будь-який об’єкт передбачає сприйняття його 

характерних ознак, властивостей, специфічних особливостей, які і складають 

зміст поняття «градація» [88]. Услід за С. М. Колесниковою визнаємо, що існує 
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певний градаційний фрагмент мовної картини світу, оскільки категорія градації 

розглядається як когнітивно-семантична категорія [99].  

В цьому дослідженні градація розглядається як засіб відображення 

особливостей світосприйняття англійської спільноти. Лексеми з градаційною 

семантикою виражають дію в її розвитку, зміні чи процесі. Для того, щоб 

зрозуміти цей фрагмент мовної картини світу, розглянемо наступні лексеми. 

Наприклад, whiff ‘віяти’ – 1) of the wind: blow with a slight gust; move with or make 

the sound of this; 2) move lightly as if blown by a puff of air ‘1) про вітер: дути 

невеликими поривами; рухатися чи робити такі звуки; 2) рухатися легенько, 

неначе дмухати’[SOED]. У наданому прикладі, диференційна сема slight ‘легкий’ 

в значенні of the wind: blow with a slight gust ‘про вітер: дути невеликими 

поривами’ є основою утворення градаційного смислу нового значення, яке 

містить поряд з градаційним компонентом оцінку та деінтенсифікацію ознаки 

«темп руху» [24]. Семантичний потенціал лексеми в значенні дає мовцю 

можливість концептуалізувати образ предмета, що рухається [202].  

І. Б. Штерн вважає, що градаційне значення може розглядатися у зв’язку із 

глибинно-семантичною репрезентацією навколишнього світу. Завданням 

глибинної семантики є інвентаризація різноманітних типів знань, що 

використовуються для розуміння смислу [362, с. 289]. Проте Г. І. Кустова, 

зазначає, що мова – це не просто система внутрішніх відносин, вона звернена до 

світу і використовується для опису об’єктів і ситуацій позамовної реальності. 

Когнітивний підхід має свої імплікації. Мова потрібна не лише для того, щоб 

повідомити про світ і про те, які події відбуваються в ньому, а й для розуміння, 

що відбувається [122, с. 396]. Усі зв’язки між мовою і пізнанням можна 

сконцентрувати в завданні встановити, «як з’єднуються в розумових засобах 

загальнолюдське, «відповідне реальності» та сформоване мовою, певних 

історичних умов, закладених в певному мовному ладі можливостей», які 

використовуються для освоєння певної галузі життя [54, с. 120]. При такому 

підході будь-яке слово – це і «одиниця зберігання» інформації про світ, і засіб 
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концептуалізації нових об’єктів та ситуацій, інструмент когнітивного освоєння 

реальності» [122, c. 397]. 

Загалом, процес градуювання можна віднести до констант людської 

свідомості, до мовлення та мови, але передумови цього феномену виникли ще в 

часи Античності, отже, є перспективним напрямком подальшого дослідження в 

області не лише лінгвістики, а й філософії.    

 

 

1.2. Категорія градації як об’єкт лінгвістичних досліджень 

 

1.2.1. Основні підходи до визначення терміна «градація»  

Категорія градації має давню історію (А. Д. Кір’ян [95], А. Т. Кривоносов 

[110], В. З. Панфiлов [165, с. 12]). Підґрунтя для вивчення градації як мовного 

явища закладено у філософських і логічних теоріях (К. С. Аксаков [2], Аристотель 

[11], АМФ [5], Е. М. Береговська [39], Ю. М. Білодід [45], В. Віндельбанд [63], 

О. Х. Востоков [70], Т. Гоббс [73], Ю. Я. Дмитрієв [81],  М. Вебер [56], О. А. Івін 

[89], І. В. Коротких [103], А. Т. Кривоносов [111], Г. П. Павський [160], 

В. Г. Лейбниц [131],  M. Bierwisch [248], C. Gnutzman [285], J. Jacobs [294], 

L. Морgenstein [315], L. J. Rips [318], E. Sapir [322], J.  Lyons [124]). 

Розпливчатий характер природної мови зумовлює широку зону дії градації в 

мові. Дослідження різних аспектів градації в мові знаходяться на стику цілого 

ряду актуальних для семасіології проблем: семантика оцінки, семантична ознака в 

структурі лексичного значення, принципи організації лексико-семантичних груп, 

варіювання семантичної ознаки [233, c. 3-4].  

В лінгвістиці сформувались різні підходи до вивчення градації. У ХХ ст. 

з’являються наукові праці, які пов’язані з різнорівневими способами вираження 

градації [95; 106; 228; 233]. Викликають також інтерес як парадигматичні, так і 

синтаксичні аспекти категорії, що досліджується [99; 139; 144; 169; 219].  

У сучасному українському мовознавстві дослідники торкалися лише 

часткових питань категорії градації (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, 
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Н. В. Гуйванюк, В. І. Кононенко, Т. А. Космеда, М. П. Кочерган, О. І. Нечитайло,  

І. І. Слинько, С. О. Соколова, Т. М. Спільник) [24, c. 5]. Проблема семантичної 

градації розглядалась в працях сучасних мовознавців С. М. Колесникової, 

О. Й. Шейгал, Т. В. Подуфалової та зарубіжних лінгвістів: M. Bierwisch, 

D. Bolinger, C. Gnutzman, J. Jacobs, M. Johnson, E. Sapir, тощо [24, c.5].  

Цікавий огляд досліджень українських, російських та зарубіжних авторів 

щодо проблеми дослідження категорії градації як мовної категорії зроблено 

М. В. Бондаренко [50]. Автор припускає, що категорія градації є комплексним 

утворенням, до складу якого входять такі категорії як інтенсивність, 

компаративність та конотативний компонент [50]. Л. М. Марчук зазначає, що 

визначення градації як прагматичної категорії диктує її універсальна здатність 

задовольняти комунікативні потреби реалізації градаційної ознаки. Автор 

стверджує, що градація «є засобом знань про міру, ступінь та інтенсивність різних 

феноменів» [28, c. 19; 132]. 

Градація вивчається в межах різних наукових парадигм. Найбільш 

послідовним та актуальним сьогодні є розгляд градації в межах когнітивної 

парадигми, де дієслова з градаційним значенням є одиницями збереження 

інформації про світ, є засобом концептуалізації процесу зміни понять, засвоєння 

дійсності. Т. В. Подуфалова під градацією розуміє семантичну категорію, яка 

формується на базі концепту «градація», а сама градація кваліфікується як 

концептуальна сфера  [169, c. 6]. І. В. Назарова також дотримується думки, що 

аналіз градації повинен бути здійснений за допомогою розгляду концептуальної 

основи даної категорії: концептуальні сфери «кількість», «шкала», «норма», але 

на відміну від інших дослідників відносить градацію до модусних категорій [152, 

с. 37]. На думку дослідниці Н. Д. Федяєвої, норма є семантичою категорією [211], 

проте вважаємо, що поняття норма в контексті нашого дослідження є 

встановленою мірою відносно ознаки. Слід відзначити точку зору Б. Ю. Нормана, 

який вважає, що градація є здатністю ознаки бути представленою в мові в різній 

мірі [158, c. 381]. 
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Погоджуючись з основною концепцією Е. Сепіра та функціональним 

підходом до вивчення мовних одиниць О. В. Бондарка, С. М. Колесникова розуміє 

градацію як лексико-семантичну категорію. Автор зауважує, що більшість слів 

може встановлювати градаційні зв’язки й виражати градуювання значення [31, 

c. 16]. Доцільно услід за О. Й. Шейгал розглядати градацію «як впорядкування за 

певною шкалою, як універсальні типи семантичних відносин в мові, проявом 

принципу континуума в структурі мовної системи» [233, c. 83]. 

Н. В. Халіна розглядає змістовну інтерпретацію категорії градації на 

семантичному рівні мови, де об’єктом категорії градації є кількісний прояв 

якісних характеристик з урахуванням просторово-часової кореляції [219, с. 5]. 

Цей факт можна продемонструвати на прикладі дієслів способу дії з кількісно-

часовими характеристиками. Наприклад, fly ‘пролетіти’ – 3b) spec. Of time: pass 

quickly, rush by ‘спец. Про час: швидко минати, проскочити’ [SOED].  

Цікаве бачення категорії градації знаходимо у працях Г. Г. Галич, яка 

вважає, що кількісна модифікація прояву якості встановлюється за допомогою 

порівняння з деяким еталоном даних цих порівнянь [72, с. 7]. Цю точку зору 

підтримує Дж. Лайонз, який характеризує мовну градацію як семантичне 

градуювання, що пов’язане перш за все з процесом порівняння [124, c. 85-89]. 

Думку про те, що градаційне значення не абсолютне та має у своїй структурі ідею 

порівняння, підтримують ряд дослідників (M. Bierwisch [248], D. A. Cruse [258], 

W. Chafe [223], C. Gnutzman [285]).  М. В. Мезеніна вважає, що градуювання 

завжди засновано на порівнянні з певною нормою бачення окремого поняття [249, 

с. 27]. Наприклад, attemper ‘закалювати (метал)’ – 3) make warmer or cooler 

‘зробити тепліше або холодніше’ [SOED]. Семи “warmer”, “cooler” ‘тепліше, 

холодніше’ дають змогу встановити ступінь прояву градаційної ознаки «зміна 

температури», беручи до уваги певну норму при закалюванні металу.  

Різноманітність ідей, напрямків та методів у вивченні категорії градації 

призводить до надмірної невпорядкованості термінології. У лінгвістиці не існує 

єдиного тлумачення поняття градації. Цей термін має дві основні інтерпретації. У 

словнику лінгвістичних термінів за редакцією Д. Е. Розенталя надається таке 
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тлумачення градації: градація (лат. gradatio — постепенное усиление) – це 

стилістична фігура, яка складається в такому положенні частин (слів, відрізків 

речення), при якій кожна послідовна включає в себе посилюване (рідше 

зменшене) смислове чи емоційно-експресивне значення, завдяки чому виникає 

наростання (рідше – послаблення) справленого ними враження [31; 356].  

Широка множинність поглядів на мовну природу градації пояснюється 

багатоаспектністю даного лінгвістичного явища, з одного боку, і відмінністю 

вихідних позицій його дослідників, з іншого. Тому дослідження проблеми 

градаційного значення слова вимагає з’ясування самого поняття «градація та 

градаційне значення слова».  

Різні трактування градації зумовлені й тим, що, на думку Е. Сепіра, в 

градації перехрещується декілька аспектів (психологічний, логічний та 

лінгвістичний) [322]. Аналізуючи градаційну ознаку в семантиці мовних одиниць, 

більшість лінгвістів виходять з трактування градації  Е. Сепіра, який відзначав, 

що в основі градації покладено “процес виміру та переліку” [194, с. 43]. 

Н. Д. Арутюнова підтримує думку Е. Сепіра та на прикладі прикметників вказує 

на здатність самої ознаки до градуювання, а поняття градуювання визначає як 

фундаментальне явище для семантичних досліджень [14, с. 231-233].   

Аналіз літератури зі статусу градації свідчить про існування точки зору, 

згідно якої, категорія градації розглядається у вигляді поля. Насамперед, 

важливою роботою є дослідження С. М. Колесникової, яка представляє категорію 

градації у вигляді поля з певною структурою [99]. На думку А. Б. Іванової, 

градація визначається як ступінь прояву якісної ознаки предмета [88]. Автор 

визначає систему способів вираження ступеня якості як функціонально-

семантичне макрополе градуювання якості [88, с. 150]. З цього стає зрозумілим, 

що градація є багатогранною категорією. 

Отже, у нашому дослідженні градація розглядається як семантична 

категорія, яка відображає здатність якісної ознаки варіюватися та змінюватися за 

ступенем відносно норми цієї ознаки. Однак, існує потреба з’ясувати місце 

градаційної семи в структурі лексичного значення слова.    
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1.2.2. Зв’язок градації з іншими лінгвістичними категоріями 

 

Загальновідомо, що лінгвістичні категорії не існують окремо одна від одної, 

а мають певні зв’язки між собою та здатні паралельно функціонувати в мовному 

світі. Доцільно зосередити увагу на тому, що такі лінгвістичні категорії як 

категорія оцінки, кількості, інтенсивності, якості, компаративності, каузативності, 

модальності тісно пов’язані з градацією.  

Градація та оцінка є інтралінгвістичними універсальними категоріями та 

«виконують функцію посиленого впливу на об’єкт, пов’язані з суб’єктивним 

вибором об’єкту, способів та засобів вираження градації, оцінки та інтенсивності. 

Їм, як правило, передують показники виміру й ступеня ознаки» [99, с. 250]. 

З огляду на тісне співіснування категорії градації та оцінки, виникає 

питання про першість тієї чи іншої категорії, присутність однієї в складі другої. У 

нашому дослідженні дотримуємось думки, що градаційне значення в своєму 

складі має оцінний елемент. Під оцінкою розуміється суб’єктивно-об’єктивне чи 

об’єктивно-суб’єктивне ставлення людини до об’єкта, виражене мовними 

засобами [42]. Фундаментальною ознакою, за якою дається оцінка, є ознака 

«добре» / «погане», що виявляється на рівні слова.  

 Оцінка, як елемент градаційного значення, отримала розвиток і наукове 

обґрунтування в працях О. М. Вольф [67; 68], Н. Д. Арутюнової [14; 15], 

Т. В. Маркелової [138], С. М. Колесникової [99], Е. Сепіра [322]. Окремі аспекти 

зв’язку градації з оцінними структурами також розглядаються в роботах 

О. М. Вольф [68]. Важливу роль у посиленні оцінки належить словам-

інтенсифікаторам. За словами Е. Вольф, «…можливість вступати у поєднання з 

інтенсифікаторами сигналізує про зсув від дескриптивного до оцінного 

значення…»  [68, с. 40], а оцінні слова поряд, наприклад, з дієсловом виступають 

в ролі інтенсифікатора, що додає додатковий зміст до семантики дієслова, але 

його семантика не змінюється [68, с. 138]. Наприклад, bull ‘підвищувати голос’ – 

2) talk emptily or boastfully; slang ‘говорити порожньо чи хвалькувато; сленг.’ 

[SOED]. 
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Т. В. Маркелова слушно зазначає, що «однією з характерних властивостей 

шкали оцінки є динамізм, зростання чи зменшення ознаки, що пов’язане з її 

кількісною характеристикою, що супроводжується на мовному рівні 

інтенсифікаторами» [138, с. 62]. Саме такі характеристики поєднують мовні 

категорії оцінки та градації.  

Поняття градації є наслідком порівняння різного стану суб’єкта. Дж. Лайонз 

також характеризує мовну градацію як семантичне градуювання, що зводиться до 

порівняння та визнає, що порівняння може бути експліцитним або імпліцитним 

[124, с. 488]. М. П. Кочерган зазначає, що антоніми створюють контрарну або 

градаційну опозицію [108, с. 160]. Звідси доходимо висновку, що категорія оцінки 

може базуватися на градаційній опозиції, в якій протичлени відрізняються 

ступенем категоріальної ознаки. 

 О. Й. Шейгал зосереджує увагу на тому, що дослідження різних аспектів 

градації в мові знаходиться на межі цілої низки актуальних для семасіології 

проблем, однією з яких є семантика оцінки [233, с. 3]. Автор знаходить 

особливості, які притаманні як градації, так і оцінці та визнає, що семантичною 

особливістю категорії градації є кваліфікативний характер та її зв'язок з оцінними 

структурами [233, с. 31]. «Градація (кількісна оцінка) й оцінка (ціннісна 

кваліфікація «добре / погано») представляють собою окремі випадки кваліфікації, 

оцінки» [233, с. 29]. Тобто, ціннісна кваліфікація – це явище, що градуюється та 

шкалюється. Обидва явища мають той самий суб’єкт – людину; об’єкт – предмет 

чи ознака; точку відліку та полюси, які можуть бути як позитивними, так і 

негативними. Цю думку підтримує і С. М. Колесникова, яка наголошує на тому, 

що існує суміжність категорії градації з категорією оцінки, кількості, 

інтенсивності [99, с. 249]. Погоджуючись з автором щодо рівняння на певну 

норму, можна припустити, що ні градація, ні оцінка, ні інтенсивність не змогли би 

існувати без рівняння на певний показник нормального ступеня градації. 

О. М. Вольф також підтверджує в своїх дослідженнях залежність оцінки від 

певної норми. «Оцінка передбачає орієнтацію на норму та на оцінні стереотипи, 
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тобто на соціальні уявлення про те, що таке добре та погане для певного об’єкту» 

[67, с. 98]. 

Таким чином, процес градації покладено в основу механізму оцінювання, 

оскільки одним із компонентів категорії оцінки є оцінна шкала, на якій значення 

певних ознак співвідносяться з нормою. А отже, Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, 

Т. В. Маркелова, С. М. Колеснікова виділяють у лінгвістиці поняття «градаційна 

оцінка», під яким розуміється визначення ступеня, рівня та якості чого-небудь 

[34].  

Впадає в око, що більшість дослідників повязують категорію градації з 

категорією інтенсивності (В. В. Акуленко [3], І. О. Ісаєва [91], C. M. Колесникова 

[99], М. П. Кочерган [108], П. O. Лекант [132], Л. М. Марчук [140; 141], 

B. C. Неверова [154], Т. В. Подуфалова [169], С. Є. Родiонова [176], 

К. М. Суворiна [192], І. І. Сущинський [193], О. В. Терентьєва [197], 

І. І. Туранський [198], І. І. Убин [199], Е. І. Френкель [216], О. Й. Шейгал [233], 

M. Bierwisch [248], D. Bolinger [252], S. Greenbaum [288], I. Gulzow [289], 

P. Siemund [323]). Разом ці дві категорії створюють не просто ефект 

повідомлення, але й «посиленого впливу на адресата» [198, с.19]. І. І. Туранський  

визнає, що «інтенсивність як мовна категорія співвідноситься з понятійною 

категорією градації» [198, с. 57]. Цей факт підкреслює О. Й. Шейгал та зазначає, 

що засоби, які дозволяють здійснювати градуювання, шкалювання ознаки, 

утворюють особливу мовну категорію – категорію інтенсивності ознаки [233, 

с.11]. Ю. Найда, порівнявши семантику дієслів toss ‘кидати’ та hurl ‘кидати з 

силою, швиряти’, визначає, що «обидва дієслова позначають «кидок», але 

розрізняються за ступенем інтенсивності та, відповідно, ми повинні мати справу з 

континіумом, на якому між їх значеннями немає чіткої межі. Швидкість, з якою 

професійний гравець в бейсболі кидає м’яч (toss), може бути набагато вище за 

швидкість, з якою гравець-аматор швиряє його (hurl)» [153, с. 61].   

Досліджуючи питання інтенсифікаторів в англійській мові, Д. Болінджер 

розуміє процес інтенсифікації через градацію ознак кожної окремої частини мови. 

Він розмежовує ступені інтенсифікації для окремого класу слів за допомогою 
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слів-інтенсифікаторів та деінтенсифікаторів [252, c. 15]. В. С. Неверова розглядає 

інтенсивність як прояв категорії кількості на підставі того, що вона 

характеризується як недискретне, а кількість [154, с. 18]. Отже, доходимо 

висновку, якщо інтенсивність – це кількісна та якісна зміна об’єкта, то градація – 

це певний принцип фіксації зміни об’єкта, ознаки предмета.  

У результаті аналізу теоретичних джерел, визначаємо, що слова-посилювачі 

є експліцитним лексичним засобом прояву градаційної ознаки. Д. Болінджер 

визначив список інтенсифікаторів, серед яких прислівники beastly ‘звіряче’, 

crushingly ‘нищівно’, direfully ‘страшенно’, fully ‘повністю’, monstrously 

‘жахливо’, plentifully ‘удосталь’, і т. ін. Наприклад, clank ‘бряжчати’ – 2) make an 

abrupt heavy metallic sound ‘спричинити різкий важкий металевий звук’ [SOED]. 

Як показує приклад, інтенсифікатори heavy, metallic ‘важкий металевий’ в 

дефініції слова clank ‘бряжчати’ посилюють ознаку «сила звучання» та 

утворюють можливість варіювання даної ознаки створюють певне місце для 

дієслова у градаційному ряді. Результатом дослідження І. В. Назаровою також 

стали певні групи прислівників, що посилюють чи послабляють градаційну 

ознаку. До найпоширеніших автор відносить наступні інтенсифікатори: completely 

‘повністю’, extremely ‘надзвичайно’, utterly ‘абсолютно’ та ін. [152]. О. Б. Іванова 

ж виділяє прикметники з внутрішніми деінтенсифікаторами (chilly ‘достатньо 

холодний’, elderly ‘достатньо старий’), прикметники-інтенсиви (delightful 

‘чудовий’, masterful ‘майстерний’), прикметники-інтенсифікатори (excruciating 

‘нестерпний’; extreme ‘надмірний’), прислівники-інтенсифікатори/де 

інтенсифікатори (appreciably awful ‘помітно жахливий’, highly ‘надзвичайно’, 

marginally ‘незначно’, tolerably ‘стерпно’), іменники-інтенсиви (madness 

‘надзвичайно нерозумна поведінка’, dynamite ‘дуже виразна людина’) [88]. 

 З цього стає зрозумілим, що категорія інтенсивності знаходиться на 

перетині категорій кількості та якості. Інтенсивність може бути ознакою дії, а 

разом з тим й виражає наближену кількісну оцінку дії, що градуюється.  

Отже, семантичні категорії як корпоративність, якість, кількість, 

інтенсивність, оцінка, каузативність дозволяють на основі семантичної спільності 
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визначати і часткові значення, а саме: високий чи низький ступінь ознаки, ступінь 

якості оцінки, якісно-кількісні характеристики інтенсифікації, присутність в 

об’єкті, що підлягає градації, градаційних властивостей, які є основою виділення 

градаційної ознаки.  

 

 

1.3. Градаційний компонент лексичного значення слова 

 

Досліджуючи градаційне значення в семантиці дієслова в англійській мові, 

необхідно зауважити, що поряд із визначенням градації як семантичної категорії, 

слід зазначити, що процес коливання певної семантичної ознаки відносно норми 

визначається як градуальність. Процес градуальності ознаки розуміється як зміна 

градаційної семи або градосеми. Слідом за С. М. Колесниковою під градосемою 

вважаємо одиницю виміру градуальності [99, с. 45].  

Звернемося до більш широкого тлумачення поняття градосеми, що 

зустрічаються не так часто, але є не менш цікавими. Термін градосема 

впроваджено С. М. Колесниковою [99, с. 16]. Автор розуміє під цим терміном 

будь-яку дискретну одиницю (репрезентант), який сигналізує позицію слова, що 

градуюється відносно нульового ступеня виміру на шкалі градації [99]. Цю думку 

підтримує й дослідниця Л. М. Марчук, яка вважає, що градосемою є «один «крок» 

вгору чи вниз за шкалою градації, який передає новий (градаційний) сенс» та 

може бути афікс, додатковий звук, літера, саме слово: «найнав’язливіший» [143]. 

Але з цим тлумаченням градосеми можна погодитися лише часткого, оскільки, 

якщо розглянути градаційну шкалу та представити її у вигляді двох векторів із 

позитивним та негативним нарощенням ступеня градаційної ознаки, то слова, 

розташовані на шкалі, не можуть називатися градосемами, а лише ЛО з 

градаційною семою у складі значення слова, що градуюється. Наприклад, процес 

градуювання ЛО allay  ‘послабити’ – make less severe (wind, hot weather, etc.); 

cause (water, a storm, dust, etc.) to subside ‘послаблюватися (про вітер, спекотну 

погоду); спричиняти (про воду, шторм, пилюку) спад’ [SOED] відбувається за 
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допомогою слова-градуатора less ‘менш’ у тлумаченні слова, що підтверджує 

зниження градаційної ознаки «сила» на градаційній шкалі відносно норми [32]. 

Насамперед, погоджуємось з тим, що градосема сприяє визначенню ступеня 

градації (один крок у значенні на шкалі градації) [143, с. 51-58]. Цю точку зору 

підтримує і Г. В. Кірєєва, яка в своєму дослідженні визначає градосему як 

одиницю виміру градації [94].  І. О. Ісаєва називає це поняття іншим терміном – 

градаційна сема [91]. Тому можна припустити, що градосема є засобом 

репрезентації градаційного значення в семантиці лексичної одиниці. Наприклад, 

weak ‘слабшати’ – make weak or weaker; weaken, enfeeble ‘робити слабким чи 

слабшим; слабшати; послаблювати’ [SOED]. Як показує приклад, сема weak 

‘слабкий’ є градаційною, оскільки порівняльний суфікс -er вказує на можливу 

континуальну зміну ознаки «стану» в семантиці ЛО. 

Дослідники категорії градації одностайні в тому, що більшість слів мови 

можуть виражати градаційну ознаку, яка стосується передачі міри ступеня, міри 

дії та міри якості згідно з певною нормою (Н. Д. Арутюнова [14], Ю. С. Степанов 

[190], D. Bolinger [252], Е. Sapir [194]). ЛО, в семантиці яких міститься 

градаційний компонент, займають значне місце у лексичному складі мови. 

Д. Болінджер в своїй монографії “Degree Words” зауважує, що процес 

градуювання асоціюється більшістю з прикметниками та прислівниками, та 

менше з іменниками чи дієсловами й наголошує на тому, що не всі ЛО мають у 

своєму значенні градаційний компонент [252, с. 15]. Так, дієслово eat ‘їсти’  

Д. Болінджер відносить до неградаційних. Цю ж думку підтримує  О. Й. Шейгал, 

яка вважає, що існують статичні неградаційні слова (предикати існування (exist 

‘існувати’, live ‘жити’, remain ‘залишатися’), володіння (possess ‘володіти’), 

спокою, положення в просторі (sit ‘сидіти’, lie ‘лежати’, stand ‘стояти’), реляційні 

предикати (belong ‘належати’, consist ‘складатися з’, include ‘включати’, equal 

‘рівняти’) та ін.) [233, с. 41]. Такі ЛО мають семантичний потенціал та можуть 

поєднуватися з прикметниками чи прислівниками, створюючи градаційні 

валентності, але градаційна ознака представлена у цьому випадку експліцитно.  
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Утворення градаційного значення базується на семантичному потенціалі 

слова. “Реалізацією семантичного потенціалу слова є його семантична парадигма, 

тобто низка ЛСВ слова, які зберігають зв’язок між значеннями” [122, c. 11]. 

Семантична парадигма дієслова включає градаційну сему дії та процесу.  

Аналіз мовного матеріалу свідчить, що одним із джерел градації може бути 

внутрішня форма слова (термін О. О. Потебні). За даними лінгвістичного 

словника внутрішня форма слова є ознака, яка покладена в основу при утворенні 

похідного слова [354]. У нашому дослідженні ми керуємось концепцією 

О. О. Потебні, який розглядає внутрішню форму як найближче етимологічне 

значення слова, засіб, яким виражається зміст. Слово виражає не весь зміст 

поняття, а одну з ознак саме ту, яка у народному світогляді вважається 

найважливішою [82; 172]. За результатами дослідження саме внутрішня форма є 

мотиватором утворення градаційного значення. Наприклад, hate ‘ненавидіти’ [Old 

English hatian “to hate,” from Proto-Germanic *haton (cognates: Old Saxon haton, Old 

Norse hata, German hassen, Gothic hatan “to hate”), from PIE root *kad- “sorrow, 

hatred” (cognates: Avestan sadra- “grief, sorrow, calamity,” Greek kedos “care, trouble, 

sorrow,” Welsh cas “pain, anger”] 1) have feelings of hostility or strong antipathy 

towards [Від староанглійської hatian ‘ненавидіти’ з протогерманської 

*haton (східний з старосаксонським haton, старонорвезьким hata, 

німецьким hassen, готичним hatan ‘ненавидіти’), від кореня *kad- ‘горе, ненавість’ 

(східний з: вестійським sadra- ‘горе, сум, нещастя’, грецького kedos ‘турботи, 

неприємності, печаль’, валійським cas ‘біль, гнів’] 1) ‘мати почуття ворожості чи 

сильну антипатію до’. Як засвідчує приклад, етимологічна інформація дозволяє 

зрозуміти внутрішню форму слова, що в наведеному прикладі допомагає 

осмисленню семантики hate ‘ненавидіти’ й в особливості мотивації градаційного 

ЛСВ1. Також стає цікавим той факт, що внутрішня форма слова дозволяє виявити 

негативну забарвленість градаційного значення [28, c. 22].  

У ході дослідження стає необхідним визначити місце градаційної семи в 

семантичній структурі дієслів. Відтак, градаційне ЛСВ слова ґрунтується на 
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відповідних семах. В. Г. Гак виділяє наявність в значенні слова трьох типів 

семантичних ознак: ядерну, диференційну та потенціальну [71].  

Услід за Й. А. Стерніним та З. Д. Поповою  вважаємо, що градаційні семи 

розрізняються семемами декількох лексем за ступенем ознаки, яку вона виражає 

[170, с. 54]. Наприклад, семи in a low voice ‘неголосно’, loudly ‘голосно’, very loud 

‘дуже голосно’ градуюють ряд say ‘говорити’, shout ‘кричати’, bawl ‘репетувати’.  

Ядерна сема (синонімічні терміни: архісема (В. Г. Гак [352]), частиномовна 

сема (Р. С. Гинзбург [282]), класесема (В. Г. Гак [71], I. В. Арнольд [12]), маркер 

(Дж. Катц [92], Дж. Фодор [270]), інтегральна (Й. А. Стернін, З. Д. Попова [170]) 

позначає постійну ознаку предмету чи дії; в структурі ЛСВ слова 

характеризується істотною специфікою [191, с. 64]. Вона є його центром, опорою 

та відображає в семантиці мовної одиниці ознаки, властиві цілим класам 

позалінгвістичних об’єктів. Ядерна сема може слугувати підґрунтям для 

утворення градаційної ознаки дії. Наприклад, black ‘чорніти’ – †1) be or become 

black; 2) make black; put black colour on ‘1) бути чи ставати чорним; 2) робити 

чорним // наносити чорний колір на що-небудь’ [SOED]. В першому ЛСВ слова 

ядерною семою є black ‘чорний’, яка слугує джерелом градації процесу 

кольоропозначення: make black // put black colour on ‘робити чорним // наносити 

чорний колір на що-небудь’.  

Диференційні семи – це компоненти значення слова, за якими об’єкти 

розмежовуються усередині одного класу. Й. А. Стернін та З. Д. Попова 

визначають такі семи як «більш конкретні значення, які відрізняють семи слова як 

його індивідуальну сутність від інших протиставлених значень» [170, c. 47]. 

Натомість Д. М. Шмельов вважає, що ««елементи значення» слів виступають як 

диференційні семантичні ознаки останніх, які були виділені в результаті 

порівняння певним чином зіставлених один з одним одиниць лексики» [238, 

c. 13]. Наприклад, crimson ‘червоніти, зафарбувати в малиновий колір’ – C1) make 

crimson; 2) become crimson, blush ‘1) зробити малиновим, червоним; 2) ставати 

малиновим, червоніти’ [SOED]. Як засвідчує приклад, диференційна сема crimson 
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‘малиновий, рум’яний’ актуалізується в градаційному ЛСВ слова та акцентує 

увагу на зміні кольору шкіри обличчя людини [26, c. 105]. 

Аналіз літератури показав, що в семантиці ЛО може бути присутня й  

потенційна сема (синонімічний термін – асоціативна, периферійна), що 

віддзеркалює другорядні, додаткові ознаки об’єкту і не наявні у ЛСВ. Наприклад, 

fade ‘тьмяніти’ – I)†1) lose strength or vitality // grow weak, waste away; 3) lose 

brightness or brilliance of colour // grow dim or pale ‘I)1) втрачати силу чи енергію // 

слабшати, чахнути; 3) втрачати яскравість чи блиск кольору // ставати тьмяним та 

блідим’ [SOED]. Як показує приклад, семи brightness or brilliance ‘яскравість чи 

блиск’ не наявні в початковій ЛСВ слова, але якщо в першому говориться про 

людську силу та енергію, то коли йде мова про колір чи його відтінки, виникає 

асоціація з процесом зміни кольору.  

Отож, під градаційним значенням розуміється квалітативна сема, яка 

створює передумови для подальшого процесу градуювання цього самого значення 

за допомогою слів-градуаторів. Наприклад, gollop ‘жадібно ковтати’ – swallow 

greedily or hastily ‘жадібно ковтати або поспішно’; weak ‘слабшати’ – make weak 

or weaker; weaken, enfeeble ‘робити слабким чи слабшим; слабшати; 

послаблювати’ [SOED]. Градація може бути семантично та морфологічно 

мотивованою, що дає підстави вважати внутрішню форму та афікси засобами 

морфологічної деривації семантики дієслів, метафоризацію та метонімізацію – 

семантично мотивованими інструментами утворення градаційного значення. 

Треба зауважити, що на сучасному етапі дослідження категорії градації не існує 

також єдиного терміна для слів-градуаторів серед вчених: специфікатори 

(Н. Хомський [220]), кваліфікатори, градуатори (А. Е. Левицький [129], 

С. М. Колесникова [99]), інтенсифікатори (І. І. Туранський [198], К. М. Суворіна 

[192], І. І. Убін [199], D. Bolinger [252], S. Greenbaum [288], I. Gulzow [298]), що 

свідчить про відсутність уніфікованої термінології.  

Підсумовування цих поглядів веде до того, що градуатор визначається як 

будь-який засіб, що підвищує або знижує ступінь градації ознаки. Це прислівники 

міри і ступеня, займенникові слова, частки, афікси-граудатори та ін. 
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Термінологічний апарат категорії градації є багатоаспектним та потребує 

уточнення в залежності від об’єкту дослідження. У нашому дослідженні 

керуємось такими термінами: градація, градаційна сема, градосема, слова-

градуатори, градаційна ознака, градаційна шкала, градаційні зв’язки.  

 

 

1.4. Дієслово як засіб вираження градаційних відносин 

 

Дієслово є актуальним об’єктом лінгвістичних досліджень сьогодення, 

про що свідчать сучасні наукові розвидки (Ю. Д. Апресян [9], М. М. Болдирев  

[48], А. В. Бондарко [51], Л. М. Васильєв [55],  В. Г. Гак [71], М. П. Городенська 

[75], Д. Грубор [76], Г. І. Кустовa [121, 122, 123], Т. А. Майсак [135], 

Н. М. Мединська [147], О. В. Падучева [161; 162; 163; 164], І. В. Сентенберг 

[184], Н. Ю. Шведова [228], W. Croft [256], G. N. Leech [308], P. M. Postal [316], 

D. I. Slobin [325], T. Zybatow [344]).  

Дієслово, на думку О. О. Потебні, – це вища, найбільш конструктивна та 

прогресуюча категорія мови. В своїй еволюції дієслово все більше і більше 

розвиває абстрактність [65; 171]. Семантична структура дієслова є  

найгнучкішою за інші граматичні категорії. Перш за все це пояснюється 

особливостями граматичного ладу. В дієслові префікси виконують дуже значну 

роль, оскільки вказують на принцип устрою семантики ЛО [65, с. 351]. 

Наприклад, префікси в дієсловах із градаційною семантикою вказують на 

ступінь прояву градаційної ознаки: префікс in- в слові infatuate ‘запаморочити 

голову’ послаблює сему «ясність розуму» і тим самим зменшує градаційну 

ознаку «сили» [35, c. 21]. 

Особливо актуальною стає проблема структурування значення відносно 

полісемантичного слова, оскільки саме з ним пов’язано різноманіття питань, що 

викликають певний інтерес лінгвістів (М. А. Кронгауз [112], Т. В. Кузнецова 

[118; 119], E. М. Меднікова [148], М. В. Никитін [156; 157], О. М. Селіверстова 

[178; 180; 181], A. A. Уфімцева [202; 203; 207; 208], Н. Ю. Шведова [229], 
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Д. М. Шмельов [237; 238], Я. М. Чаварга [222], D. Geeraerts [275; 280], 

G. N. Leech [308; 309; 310], J. Lyons [311], L. Talmy [330], S. Ullmann [336], 

A. Wierzbicka [339]). 

У сучасній лінгвістиці певний інтерес представляють багатозначні слова, 

оскільки окреме ЛСВ може бути використане з метою освоєння чи 

концептуалізації нових ситуацій. Будь-яке слово – це і «одиниця зберігання» 

інформації про світ, і засіб концептуалізації нових об’єктів і ситуацій, 

інструмент когнітивного освоєння реальності [4, c. 397]. Так, в англійській мові 

більшість дієслів є багатозначними та мають декілька ЛСВ, серед яких є ЛСВ з 

градаційним компонентом: наприклад, spice ‘оживити’ – 1) add a spice or spices 

to // flavour with spice ‘додати спецію чи спеції до // приправити спецією’; 2) fig. 

add interest or piquancy to // enliven // make more sensational ‘перен. додати 

інтерес чи пікантності до // оживити // зробити більш чуттєвим’ [SOED].  

На наш погляд, найбільш прийнятна точка зору А. А. Уфімцевої, яка 

визначає семантичну сутність дієслова як частини мови поняттям «ознака» 

[203]. Автор пояснює, що структурна організація семантики дієслівних лексем 

виражає неповне, незакінчене поняття, скоріше, окрему ознаку  відношення або 

яку-небудь іншу властивість предмету [203].  

Дієслово здатне вступати в градаційні відносини та виражати категорію 

градації. Діапазон градації в семантиці дієслова достатньо широкий, що 

зумовлено, по-перше, переважанням дієслова серед одиниць з імпліцитною 

градацією ознаки; по-друге, наявністю специфічних груп інтенсифікаторів, які 

притаманні лише дієслову; по-третє, ситуативним характером дієслівної 

семантики, її охопленням актантів і характеристик дії, і останнє, наявністю 

афіксів та словотворчих формантів, що здатні виконувати градаційну функцію 

[99].  

Комбінаторика градаційних семантичних ознак, що полягає в 

сполучуваності градаційних слів та інтенсифікаторів, привертала увагу ряду 

дослідників (Н. Д. Федякова [212], P. Siemund [323]). Найбільш досліджене 

питання сполучуваності прикметника з інтенсифікаторами, але гостріше постає 
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проблема дієслова як засобу вираження градації, оскільки дієслова з 

градаційним компонентом є менш досліджуваними.  

Перш за все, цікавим стають особливості представлення дієслова як 

засобу вираження градації. Найбільш детально розроблене питання 

градаційності дієслова в англійській мові Д. Болінджером, Е. Сепіром  [252; 

322]. Вчені, що розглядають градацію як мовну категорію, розглядають 

градуювання дієслів, які містять в своїй семантиці якісну ознаку (Д. Болінджер 

[252], а за ним і К. М. Суворіна [192], Г. Г. Галич [72], О. Й. Шейгал [233], 

С. М. Колесникова [97; 98]). О. Й. Шейгал вважає, що в словниковій дефініції 

дієслова якісний компонент може бути представлений якісним прикметником ; 

іменем якості, тобто іменником, що корелює з якісним прикметником чи 

прислівником; прислівником образу дії [233]. Доцільно услід за Д. Болінджером 

вважати, що для дієслів універсальною є інтенсифікація через екстенсивність 

[252]. Інакше кажучи, багато дієслів можуть посилюватися чи послаблюватися 

екстенсивно. Деекстенсифікація  розповсюджується не на окрему ознаку, а на 

всю дію в цілому. Виходячи з того, що дія може характеризуватися екстенсивно, 

варто визнати, що саме екстенсивне посилення може бути включено в 

номінацію дії. Наприклад, drudge ‘виконувати тяжку роботу’ – work hard and 

long ‘працювати тяжко та тривало’ [SOED]. 

Семантичні особливості дієслів з градаційним компонентом 

підтверджують тезу про різноманіття аспектів прояву градаційності в 

семантичній структурі дієслові, що пов’язано, насамперед, з особливо складним 

характером його семантики, який зумовлений семасіологічною основою, 

наявність у дієслова широкого інформаційного потенціалу, дієслова як частини 

мови.  

Отже, семантична структура дієслова є  найгнучкішою за інші граматичні 

категорії. Перш за все це пояснюється особливостями граматичного устрою. В 

семантиці дієслова можлива наявність кількісної та якісної семи, які мають 

здатність варіювати за показниками зниження або підвищення ознаки відносно 

норми. Усі вищезазначенні положення дають підставу вважати, що дієслово є 
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перспективним матеріалом дослідження семантичних особливостей лексичної 

одиниці. 

 

 

1.5. Підходи до дослідження дієслівної семантики 

 

Наприкінці ХХ ст. антропоцентризм став новою лінгвістичною парадигмою, 

яка акцентує увагу на тому, що між людиною та мовою існує нерозривний 

зв’язок, що мова є частиною визначення людини (Ш. Балли [19], Е. Бенвенист [23, 

с. 82], В. фон. Гумбольдт [77, c. 96], E. Сепир [195, c. 255]). Важливий внесок у 

вивчення проблем зв’язку мови та когнітивної діяльності людини було зроблено 

М. М. Болдиревим [49, c. 35-41], В. З. Демьянковим [78; 79], О. С. Кубряковою 

[113; 116; 117], В. А. Масловою [145; 146], О. О. Селівановою [182; 183], 

Р. М. Фрумкіна [217; 218], У. Чейфом [223], J. A. Fodor [214; 270] та багатьма 

іншими дослідниками [А. М. Барановим [20], Н. О. Мишанкіною [150], 

В. А. Широковим [236], Ch. Fillmore [267], D. Geeraerts [272; 273], T.  Givon 

[283], R. A. Hudson [290], R. S. Jackendoff [292; 293], W. Kintsch  [298], 

R. Langacker [303], C. Sihna [324], L. Talmy [329], G. R. Taylor [332], 

A. Wierzbicka [57; 59; 60; 339; 341; 342]).  

Вбачається очевидним, що останні десятиліття позначилися відходом 

семантики від рамок логіки в межах когнітивної парадигми [128, c.11]. Проте на 

тлі розвитку когнітивної лінгвістики сформувалась семантика прототипів, яка 

дозволила змінити підхід до дослідження мовного матеріалу. Під прототипом 

розуміється змістовний варіант всіх значень багатозначного слова, який є 

абстрактною лінгвістичною сутністю, що поєднує сукупність семантичних 

компонентів чи ознак, які належать не до логічного мислення, а до перцептивного 

сприйняття дійсності людиною та складають ряд лексико-семантичних варіантів 

[18; 168, с.88-90].  

Узагальнюючи теоретичну літературу з предмету дослідження, можна дійти 

висновку, що в сучасній лінгвістиці основними підходами до осмислення 
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семантики з когнітивної точки зору є прототиповий (I. К. Архіпов [18], 

А. Вежбицка [58; 340; 343], В. З. Демьянков [78; 79], С. А. Песіна [167; 168], 

Р. М. Фрумкіна [216], А. Ченкі [224; 225], J. V. Brackel [337], L. Coleman, P. Kay 

[255], R. Driven  [260], D. Geeraerts [274; 276; 277], T. Givon [284], R. S. Jackendoff 

[292], M. Johnson [297], G. Lakoff [302], R. Langacker [305; 306; 307], E. Rosch 

[321], L. Talmy [331], G. R. Taylor [332; 334]). 

Термін «прототип» походить від грецької protos – «перший, ранішній» 

(2009). Прототиповий підхід починається з робіт когнітивного психолога Е. Рош. 

Дослідниця виявила, що когнітивні категорії зазвичай мають внутрішню 

структуру, яка складається з відношень сімейної схожості, де певні члени 

категорії є більш прототиповими, ніж інші [321]. Теорія прототипів задає для 

категорії певний каркас, але в той же час припускає варіативність та можливість 

неповного задовільнення критеріїв, що задані в прототипі [213, c. 30]. 

Ця теорія далі отримує розвиток в дослідженнях Р. Джекендоффа. Автор 

стверджує, що є декілька умов, які є обов’язковими для виділення членства 

категорії: градація та типовість. Будь-яка категорія зумовлена цими двома 

критеріями, за наявності яких відбувається розподіл між членами категорії  

[292]. Тобто, в усіх ЛСВ слова не можуть бути присутні однакові ознаки. ЛСВ 

полісемантичного слова повинно володіти однією з ознак, що формує змістовне 

ядро ЛО [243; 257].  

Під час аналізу матеріалу дослідження було виявлено, що певні ознаки 

простежуються від значення до значення, але в деяких випадках, вони 

піддаються метафоризації в переносних ЛСВ. Такі ознаки становлять 

центральний зміст лексеми. Наприклад, pitch ‘загортати в темряву’ – 1) cover, 

coat, or smear with pitch // mark or brand (a sheep etc.) with pitch // soil or stain with 

pitch; 2) fig. Make as dark as pitch // envelop in pitchy darkness ‘1) вкривати, 

обличковувати чи бруднити смолою // позначити чи клеймувати (вівцю, і т. ін.) 

смолою // марати або заплямовувати смолою; 2) перен. Зробити темним, як смола 

// загорнути в непроглядну темряву’ [SOED].  
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Але при цьому, треба розглядати не лише ядерні ознаки, але й 

імплікативні, оскільки мова йде про прототип лексеми, про когнітивне явище. 

Аналіз літератури з проблеми визначення когнітивної моделі дієслова засвідчує, 

що більшість дослідників визначають у когнітивній моделі слова маркери 

емоцій, експресії, модальних компонентів. О. С. Кубрякова і В. З. Дем’янков 

вважають, що термін когнітивна модель використовується в таких значеннях як 

концепція, модель розуміння тексту та характеристика процесу категорізації  [350, 

с. 56]. На думку О. Л. Бєссонової, “когнітивна модель – це опис плану вираження 

мовної одиниці, яка включає в себе відповідний фрагмент знання (фрейм), суму 

когнітивних операцій, які припускають її функціонування” [43], представляємо 

когнітивну модель дієслова у вигляді прототипових комбінацій поєднання 

градаційного значення з лексичним прототипом (див. п. 1.7.). Як свідчить 

досліджений теоретичний матеріал, можна вважати, що виникнення градаційного 

значення як одного із найважливіших шляхів семантичної деривації, відображає 

безперервність та еволюцію процесу пізнання, що є загальним принципом 

когнітивної діяльності людини. 

Погоджуючись з А. Вежбицькою, вбачаємо необхідність синтезу 

прототипового підходу із класичним, оскільки розуміється, що прототип є  

еталонно-ідеалізованим образом [341]. Проте Дж. Лакофф вважає, що 

прототиповий підхід може слугувати поясненням механізмів мислення та 

концептуальних структур [127]. 

Отже, як свідчить аналіз різних підходів до когнітивного дослідження 

дієслівної семантики, актуальним напрямком антропоцентричної парадигми 

виступає прототипова семантика. 

Опису особливостей семантичної структури дієслова в сучасній 

лінгвістиці присвячено чимало досліджень (див. п. 1.4.). Проте, розвиток 

семантики дієслова з когнітивної точки зору передбачає розгляд його як такої 

частини мови, яка відображає певний шар людського досвіду. При цьому 

«дієслово розуміється як мовна форма, що передає певний ментальний зміст і має 

у внутрішньому лексиконі людини своє власне вербальне й невербальне 
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трактування» [114, c. 84]. Отже, мета опису полягає в тому, щоб пояснити, яке 

саме уявлення про світ фіксується дієсловом з градаційним компонентом. 

Звернення до його семантики зумовлено намаганням з'ясувати, які структури 

знання стоять за ним, яка інформація вербалізується при підведенні її під такий 

знак, як дієслово [114, c. 84].  

Необхідно перш за все зауважити, що під час опису семантики дієслова ЛО 

разом із прикметником належить до ознакової та предикатної лексики. В значенні 

дієслова знаходять своє відображення поняття «дія», «стан» та «процесс», які 

підпадають під розумову категорію – ознаку [208]. Однак, на думку 

М. В. Никитіна, дієслова не становлять самостійного предмета мовлення, а лише 

описують денотат, представлений у мовленні іншим, субстантивним словом. У 

зв’язку з цим їм не властива функція позначення, вони не виявляють 

денотативного значення (далі ДЗ), а володіють лише значенням сигніфікативно, 

тобто описуючи те, що позначено іншим ім’ям [156, с. 419-421]. У межах цієї 

тенденції дієслово трактується не просто як позначення дії, стану чи процесу, а як 

«ядро маленької драми, в якої є свої дійові особи і свої обставини дії» [114, c. 85].  

Досліджуючи особливості дієслова як частини мови в англійській мові, що 

здатна відобразити градаційну картину світу англомовної спільноти, необхідно 

закцентувати увагу на тому, що здатність номінувати цілу ситуацію 

O. С. Кубрякова вважає найбільш важливою рисою дієслівної лексеми [114]. У 

семантиці дієслова в компресованому вигляді фіксуються лише окремі 

компоненти загальної схеми. Наявні в голові людини знання редукуються при 

цьому до формату такої концептуальної структури як пропозиція. За принципом 

метонімії, роль якої в процесах мислення винятково важлива, така скорочена 

структура здатна відновлювати в нашій уяві ситуацію в цілому [10]. Аналіз 

дієслівних лексем з градаційним значенням, що застосовується у цій роботі, також 

здійснюється у межах широкого кола дослідження дієслова.  

Оскільки формування актуальних градаційних значень відбувається на 

основі лексичного прототипу в умовах різних семантичних структур (за 

Ю. Д. Апресяном), при всьому різноманітті підходів до трактування 
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багатозначного дієслова, метою даного дослідження є виявити закономірності у 

формуванні градаційних значень, встановити чи володіє градаційне значення 

прототиповими ознаками. Цінність запропонованих Ю. Д. Апресяном положень 

стосовно змістовного ядра слова не викликає сумнівів [7; 8].  

Аналізуючи еволюцію семантики дієслова з градаційним значенням в 

англійській мові на межі когнітивного та діахронічного підходів, 

встановлюються середовище виникнення градаційного значення та визначення 

особливостей формування полісемії дєслівних лексем із градаційним 

компонентом. Грунтуючись на дослідженнях А. Дармстетера, Ю. Д. Апресян 

виділяє три різновиди полісемії: радіальна, ланцюжкова та змішана. При 

радіальній полісемії можливе виділення так званого «загального значення», 

оскільки всі значення слова мотивовані одним і тим же – центральним – 

значенням. Ланцюгова організація значення допускає, що всі значення 

семантично пов’язані між собою, так що кожне з них може продукувати одне 

або декілька нових, і в кінцевому рахунку вони створюють ланцюг значень 

мовної одиниці. При цьому загальна ознака знаходить місце серед суміжних 

значень в ланцюзі, у той час як крайні значення можуть взагалі не мати спільних 

складових, залишаючись, тим не менш, значеннями одного слова. 

Найпоширенішими, на думку, автора є випадки радіально-ланцюгової полісемії. 

Ю. Д. Апресян наголошує, що визначення багатозначності не вимагає наявності 

загальної частини у всіх значень [17, с. 182-187], про що свідчать також й корпус 

мовного матеріалу. Наприклад, в семантиці дієслова prevail ‘превалювати’ 

наявні два семантичні центри: become very strong ‘ставати дуже сильним’; be or 

become the more widespread or more usual ‘бути або стати більш поширенним чи 

більшим, ніж зазвичай’, але вони обидва пов’язані з головним become on the level 

higher or prevail ‘ставати на рівень вищим чи привалювати’. Перший центр 

наголошує на людських властивостях та характеризує емоційний чи розумовий 

стан живої істоти, а другий дає характеристику неживому, наприклад, про 

морську затоку, і т. ін. 
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Формування актуальних значень полісемантичного дієслова базується на 

принципі збереження рис певного образу у всіх ЛСВ лексеми. У цьому випадку, 

коли неможливо вивести всі значення від номінативно-похідного значення, 

наприклад, при радіально-ланцюговій та ланцюговій полісемії, основою для 

побудови семантичної структури дієслова слугує лексичний прототип.  

Вивчення семантики дієслів у діахронії заслуговує особливої уваги від того, 

що дієслівна семантика направлена на сигніфікат, на поняття, що є більш 

розмитим, ніж денотат. Дієслова піддаються значним семантичним змінам у 

зв’язку зі змінами в реальному житті, разом з тим, вони, легко пристосовуючись 

до вираження нових змістів, краще зберігаються як лексеми в історії мови [52, 

c. 218-219; 104]. 

Мова повинна безперервно змінюватися для того, щоб продовжувати 

функціонувати. У значеннях слів відбуваються певні зсуви, які призводять до 

появи нових та зникнення інших ЛО, що зумовлені певними змінами в 

об’єктивній дійсності та особливостями внутрішніх семантичних зв’язків [29, 

с. 20]. Значення ЛО може змінюватися в ході розвитку мови. Розвиток і зміна 

семантичної структури слова завжди є джерелом якісного та кількісного розвитку 

словника. Всі типи змін залежать від деякого порівняння між раніше створеним 

(чи застарілим або яке все ще у використанні) і новим значенням слова. 

Наприклад, worsen ‘погіршувати’ – 1) make worse // impair, cause to deteriorate 

ME; b) spec. Depreciate, disparage L19; 2) become worse, deteriorate L18 ‘робити 

гіршим // послаблювати, спричиняти погіршення (вин. в середньоанглійський 

період); б) спец. погіршувати, принижувати (вин. в кін. ХIX); 2) ставати гіршим, 

погіршувати (вин. в кін. ХVIII) [SOED] [38].  

Досліджуючи ДГС у діахронічному аспекті, необхідно звернути увагу на  

основні класифікації змін значення, що були запропоновані Дж. Стерном [327], 

С. Ульманом [336]. Дж. Стерн спробував класифікувати основні зміни значення та 

поділив їх на такі типи: заміна понять (‘substitution’), подібність (‘analogy’), 

звуження (‘shortening’), номінація (‘nomination’),  перенос (‘transfer’), метатеза 

(‘permutation’) та еквівалент (‘adequation’) [246]. С. Ульман [336] розрізняє 
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природу та наслідки семантичної зміни значення: у природі семантичних змін він 

назвав метафору, метонімію, народну етимологію, еліпсис; як наслідки 

семантичної зміни – розширення та звуження значення, пейорацію та амеліорацію 

значення [246].  

Вдаючись до дослідження протомови, було встановлено, що основна 

частина лексикону складалася з однозначної лексики, яка описувала найбільш 

важливі для людини того часу «сегменти дійсності» – предмети, маси, місця, дії та 

стан. Д. Бікертон вважав, що такими лексичними одиницями були іменники та 

дієслова [44; 247]. Але з розвитком протолюдини з’являється нова здатність 

непрямої номінації – використання слів в метафоричному, метонімічному та 

синекдохічному значеннях, завдяки чому слова стають багатозначними [109].  

Останні огляди даної проблеми були зроблені Е. Бленком [250], П. Кохом 

[250], Г. Кронасером [300], Г. Фрітцем [271], Д. Гірартсом [278], та ін. [61; 328]. 

Перш за все, автори наголошують на тому, що лексичні та граматичні зміни 

співіснують із процесами пізнання та концептуальною системою. Певні механізми 

зміни значень є когнітивно обумовленими та виконують вагому роль у 

формулюванні когнітивних моделей мови. Наприклад, метафоризація в слові slog 

‘наносити сильний удар’ – 1a) hit or strike hard // drive with blows // fig. attack 

violently може вважатися механізмом когнітивно-семантичної зміни значення, 

оскільки градаційне значення fig. attack violently ‘перен. люто напасти’ утворилося 

з метою актуалізації нового явища [SOED]. Так, Хелмут Людтке представив 

випадки зміни в лексиці з метою продемонструвати когнітивний зв’язок на різних 

рівнях мови, серед яких має місце й зміна значення слова [246]. Е. Бленк показав 

типові співвідношення певних видів асоціацій (метафора, метонімія) та мотивації 

семантичних змін [250]. В свою чергу, Г. Кронасер відносить до причин 

семантичних змін такі явища як метафора, метонімія, синестезія, іронія, 

гіпербола, і т. ін. [300]. Інших поглядів дотримується Г. Фрітц, який трактує ці 

тропи як способи чи механізми семантичної зміни значення [271, c. 42]. Таку ж 

думку висловлюють й С. Хідекель та Р. Гінзбург, які вважають, що зміни в 

значенні слова можуть відбуватися двома шляхами: метафоризація чи 
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метонімізація [246]. Як результат таких змін, значення ЛО може розширюватися 

чи звужуватися та набувати позитивного чи негативного забарвлення. Наприклад, 

snick ‘завдавати різкого удару’ – 1) cut or snip (off, out) // cut a small notch or make a 

small incision in (a thing); 2a) strike or hit sharply ‘1) вирізати або відрізати // 

вирізати невелику частину або зробити невеликий розріз в (речі); 2а) штовхнути 

або вдарити різко’ [SOED]. Погоджуючись із Г. І. Кустовою, вважаємо, що 

метафора та метонімія є механізмами семантичної деривації дієслівних лексем 

[122, с. 32].  

Дослідження особливостей еволюції дієслівної семантики на певних етапах 

розвитку англійської мови потребує також з’ясування причин зсувів в семантиці 

лексичних одиниць. Д. Бікертон, досліджуючи проблему різноманіття теорій 

походження та еволюції мови, наголошує на «разючій відсутності консенсусу і 

несумісності різних підходів, з якими дослідники стикаються на грунті мовної 

еволюції» [247, c. 524].  

У лінгвістиці не існує єдиного тлумачення питання про причини 

семантичних змін. Тому дослідження проблеми мовних зсувів вимагає з’ясування 

та більш детального огляду. Існує декілька класифікацій причин семантичних 

змін, в основу яких покладені різні принципи впорядкування [33; 37].  

Д. М. Шмельов акцентує увагу на тому, що причини семантичних змін, як 

правило, складно переплітаються між собою і сам напрямок семантичних змін 

залежить від низки факторів. Зміна лексичного поєднання слів є, однак, найбільш 

об’єктивним  показником семантичних змін, що виникають [238, с. 188-189]. 

Погоджуюємось з автором щодо існування зв’язку між асоціаціями, які 

виникають з певними об’єктами, та появою, дією нових значень [238, с.193-194]. 

Таким чином, доходимо висновку, що можливість семантичної траспозиції 

багатьох слів насамперед зумовлена тією асоціативно-тематичною групою, до 

якої вони належать [33]. 

Слідом за В. В. Левицьким поділяємо причини семантичних змін на дві 

групи: позалінгвістичні причини та внутрішньо лінгвістичні. До перших 

відносимо причини, що зумовлені необхідністю комунікації, тобто потребою 
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мовця повідомляти та виражати свої думки та почуття: когнітивні, що зумовлені 

розвитком мислення, пізнавальною діяльністю людини; соціальні, що викликані 

зміною в розвитку суспільства, цивілізації; емотивні, які виникають як наслідок 

потреби мовця виразити свої емоції та почуття. До внутрішньолінгвістичних 

причин належать такі чинники: 1) синтагматичні (вплив змінного контексту – 

розширення, звуження, зміщення контексту, вплив граматичної функції, еліпси, 

вплив постійного контексту); 2) парадигматичні (вплив звукової аналогії, 

розбіжності за омонімами, зіткнення синонімів, наслідок існування несумісних 

значень слова, вплив інших системних зв’язків в лексиці [130, с. 451-454].  

Дотримуємось думки, що в певному сенсі будь-який зсув є порушенням 

вихідної структури, а так – можливістю виділити різні розуміння одного й такого 

ж самого денотативного змісту або можливістю перетворити вихідну структуру та 

отримати нову [122, с. 29]. Одним з імпульсів семантичних змін предикатних 

лексем є зміна типу актанту. Порівняємо, swell  ‘загордитися’ –  3a) behave 

proudly, arrogantly, or overbearingly, be puffed up ‘поводитися гордовито, 

зарозуміло, або владно, вихвалятися’ та перше значення цього дієслова 1) increase 

in size or bulk, as from internal pressure due to growth, absorption, inflation, etc. 

‘збільшуватися в розмірах або масі, як від внутрішнього тиску у зв’язку із 

зростанням, поглинанням, інфляцією і т. ін.’ [SOED]. 

Основні типи семантичних процесів та типи, що відповідають ним похідних 

значень, виділяються в роботах різних авторів та напрямків практично в 

незмінному складі: метафора, метонімія, генералізація та спеціалізація 

(В. Ю. Апресян [6], Ю. Д. Апресян [6], I. В. Арнольд [13], Н. Д. Арутюнова [16; 

196], І. К. Архіпов [17], А. Вежбицька [61], В. В. Вiноградов [64], Дж. Серль [186], 

Г. М. Скляревська [187], Н. В. Чернікова [226], А. П. Чудiнов [227], 

М. М. Шибаєва [234], R. Dirven [260; 261], M. Verspoor [261], D. Geeraerts [279], 

R. Benczes [245], A. Barcelona [244], A. Cienki [254], G. Fauconnier  [265], М. Turner 

[265], L. Goossens [287], G. Lakoff [301], P. Pauwels [314], A. Barcelona [244], 

G. Steen [326]). 
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З огляду на аналіз емпіричного матеріалу, більшість дієслів із градаційним 

значенням є багатозначними. Наприклад, swat ‘бити з силою’ – 1) sit down, squat; 

2a) hit with a smart slap or a violent blow // dash ‘1) сісти, сидіти навпочіпки; 

2а) дати сильного ляпасу або нанести сильний удар // жбурляти’ [SOED].  

Доцільно слідом за Г. І. Кустовою вважати, що полісемія є одним із когнітивних 

механізмів мови, оскільки сам процес утворення нових значень є одним із засобів 

концептуалізації нового досвіду. Породження градаційного значення, як одного із 

найважливіших шляхів семантичної деривації, й перехід його в узус відображає 

безперервність процесу пізнання, що є загальним принципом когнітивної 

діяльності людини [122]. Тому доходимо висновку, що розширення значення та 

його звуження є когнітивними моделями. Таку ж думку висловлює й Дж. Гірартс, 

який розглядає процес генералізації як одну з базисних характеристик мовної 

категоризації [275]. Іншими словами, йдеться про полісемію, де значення 

проходить шлях від простого до складного, від наочного до абстрактного, що є 

загальним принципом когнітивної діяльності людини.  

Отже, під еволюцією значення слова розуміється поступовий розвиток того 

чи іншого ЛСВ, що забезпечується трансформацією в інше ЛСВ (метафоризація, 

метонімізація) чи повний вихід з ужитку. Результатом даної зміни значення може 

бути розширення змістовного плану слова чи його звуження, набуття позитивного 

чи негативного забарвлення.  

 

 

1.6. Критерії добору дієслів з градаційною семантикою 

 

Корпус мовного матеріалу склали 3005 дієслів (4088 ЛСВ) із градуальною 

семою, формування якого проводилось методом суцільної вибірки з тлумачного 

словника англійської мови “The Shorter Oxford English Dictionary on Historical 

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

[SOED], у якому зібрано 18 237 дієслів. 
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Інвентаризація лексичних угрупувань здійснювалася через перелік усіх 

лексем, що мають зв’язок з лексемами-ідентифікаторами. Наприклад, наявність 

слів-ідентифікаторів hit ‘вдаряти’, kick ‘пиряти’, strike ‘колотити’, etc., засвідчує 

приналежність дієслів до підгрупи дієслів дії з семою «нанесення удару».  

Дієслова з градаційною семантикою розділяються на 13 ЛСГ. Під лексико-

семантичною групою ми розуміємо складне ієрархічне утворення, до складу якого 

входять слова, які об’єднані спільними категоріальними та денотативними 

значеннями і належать до однієї частини мови [238]. Аналіз семантики 

градаційних дієслів, показав, що їхня семантична структура характеризується 

низкою диференційних ознак, що дозволили виділити певні підгрупи (див. дод. Г, 

табл. 39). Необхідно зауважити, що в нащій роботі одиницею дослідження є 

лексико-семантичний варіант.  

З огляду на аналіз емпіричного матеріалу, більшість дієслів дії з 

градаційним значенням є багатозначними. Наприклад, swat ‘бити з силою’ – 1) sit 

down, squat; 2a) hit with a smart slap or a violent blow // dash ‘1) сісти, сидіти 

навпочіпки; 2а) дати сильного ляпасу або нанести сильний удар // шпурляти 

[SOED].  Доцільно слідом за Г. І. Кустовою вважати, що полісемія є одним із 

когнітивних механізмів мови, оскільки сам процес утворення нових значень є 

одним із засобів концептуалізації нового досвіду [122, с.10-11]. 

Проаналізувавши матеріал дослідження, доходимо висновку, що 

градаційний складник дієслівної лексеми в англійській мові характеризується 

високою номінативною щільністю і відображає складну конфігурацію знань про 

розвиток світу та його еволюцію.  

Для виділення дієслів із градаційним значенням із загального лексичного 

фонду в англійській мові було встановлено наступну низку критеріїв, що 

експлікують у словниковій дефініції градаційний компонент. 

Формування корпусу дослідження спиралося на слова-градуатори, тобто 

слова, які вказують на ступінь прояву ознаки в дефініції слова, а саме too, such, so, 

like, as, quickly, sharply та ін. Тобто, в лексичному значенні одиниці наявний 

квалітативний компонент, який створює передумови для градуювання. 
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Наприклад, gollop ‘жадібно ковтати’ – swallow greedily or hastily ‘жадібно ковтати 

або поспішно’; weak ‘слабшати’ – make weak or weaker; weaken, enfeeble ‘робити 

слабким чи слабшим; слабшати; послаблювати’ [SOED].  

Значно поширеними є адвербіальні слова-градуатори (52 %). Найбільш 

виражений градаційний характер мають такі ознаки: темп (quickly, slowly, swiftly, 

etc.), манера (proudly, earnestly, etc.), тривалість (severely, repeatedly, continuously, 

etc.), оцінка (inordinate, genteel, etc.), cила (forcibly, strongly, heavily, etc.), 

завершеність (completely, etc.), напруженість, активність (extremely, violently, 

vehemently, fiercely, severely, etc.), раптовість (suddenly, unexpectedly, etc.). Так, 

градаційна характеристика дії може визначатися за її часовим аспектом – 

тривалості, кратності чи системного повторювання, наприклад: batter ‘дубасити’ – 

strike repeatedly so as to bruise, shatter, or break; beat continuously or violently 

‘вдаряти неодноразово, щоб пом’яти, розбити чи зруйнувати; бити тривалий час 

чи люто’[SOED]. Аналіз значення дієслова дозволяє виокремити не лише слова-

градуатори repeatedly, continuously, які є градаційною ознакою «тривалість» дії, 

але й градуатор violently,  що позначає «напруженість» процесу [25].  

До слів-градуаторів належать не лише прислівники, але й якісні 

прикметники (great, kind, blind, noisy, etc.) та їх ступені порівняння (28 %). Так, в 

результаті аналізу значення дієслова gentrify ‘облагородити’ – make genteel in 

character // esp. convert (a working-class or inner-city district) into an area of middle-

class residence ‘зробити благородним за характером // особл. перетворення 

(робочого класу або міського району) в місце проживання середнього класу’ 

[SOED] визначено, що прикметник genteel є показником градаційного характеру, 

який має оцінне значення. Послаблення градаційної ознаки може відбуватися за 

допомогою порівняльного слова. Наприклад, allay ‘послабити’ – make less severe 

(wind, hot weather, etc.) // cause (water, a storm, dust, etc.) to subside 

‘послаблюватися (про вітер, спекотну погоду); спричиняти (про воду, шторм, 

пилюку) спад’ [SOED]. Менш продуктивними є порівняльні сполучники like 

(12 %), as (5 %) та поєднання слів too, much, very much (3 %). Градуатор too 

забезпечує екстенсивне посилення градаційної ознаки «сили» glare ‘сліпуче 
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блищати’ – shine (esp. too) brilliantly or dazzlingly ‘сяяти (особл. дуже) блискуче чи 

сліпуче’ [SOED]. Ще рідше зустрічається слово-градуатор much [25]. 

Окрім градуаторів, важливим критерієм для виділення дієслів з 

градуальною семантикою є афікси, які виражають зменшення (under-, dis-, in-, 

mis-, de-, -ate, -en, etc.) чи зростання (em-, in-, out, -fy, -en, -ish, etc.) градуальної 

ознаки. Так, в слові  deactivate, префікс de- демонструє зниження градуальної 

ознаки «активності». А в дієслові  amplify  ‘посилювати, робити більшим’ суфікс  

-fy  фіксує зростання ознаки «розміру», чи в слові dulcify ‘підслащувати’ 

зростання градаційної ознаки «кількості». Компонентний аналіз показав, що ті ж 

самі афікси фіксують як зростання, так і зменшення градаційної ознаки. 

Наприклад, префікс in- в слові infatuate ‘запаморочити голову’ послаблює сему 

«ясність розуму» і тим самим зменшує градаційну ознаку «сили» [25]. 

Подальший розподіл градуаторів базується на окремих принципах 

класифікації градуаторів, представлених в роботах Л. М. Марчук [140; 141], 

І. В. Назарової [152], Д. Болінджера [252]. Список градуаторів був доповнений 

даними аналізу емпіричного матеріалу дослідження.  

До основних градуаторів належать іменники, прикметники, дієслова, в 

значенні яких присутня сема “degree”. Наприклад, градуатор, функцію якого 

виконує прикметник slight, в значенні дієслова bob підкреслює прояв градаційної 

ознаки «інтенсивності» дії: bob ‘переміщувати’ – move (a thing) up and down with 

slight jerk ‘переміщувати річ вгору чи вниз невеликими ривками’ [SOED]. Треба 

зауважити, що не лише градуатор slight має в своїй семантиці ознаку, що 

вимірюється, але й іменник jerk ‘ривок’ – а quick suddenly arrested movement 

‘швидкий раптовий призупинений ривок’ [SOED]. Зустрічаються випадки, коли в 

дефініції лексичної одиниці до основи градуатора, який виражений дієсловом, 

додається афікс, що вказує на варіювання градаційної ознаки [25].  

До допоміжної градуальної лексики належать прислівники міри та ступеня 

(stealthily, gradually, quietly, slowly, softly, etc.), порівняльні сполучники (as if, as), 

парний прийменник (from … to), які передають градаційне значення самостійно 

або шляхом приєднання до основних градуаторів: наприклад, trickle ‘проникати’ – 
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come or go slowly or gradually ‘приходити чи йти повільно та по-троху’; whiff 

‘переміщуватися повільно’ – move lightly as if blown by a puff of air ‘рухатися легко 

так, ніби обдуватися потоком повітря’ [SOED]. Сполучник as if можна назвати 

градаційним, оскільки він дозволяє визначити низький ступінь прояву 

вимірювальної ознаки, оскільки сила руху порівнюється з a puff of air ‘з 

незначним потоком повітря’ [25]. 

У результаті аналізу фактичного матеріалу градуатори класифіковано за 

ступенем прояву градаційної ознаки таким чином: 

1) градуатори, які вказують на високу інтенсивність дії (completely, 

voraciously, extremely, luxuriously, heavily, gluttonously, etc.). Наприклад,  pomp 

‘пишно трапезувати’ – feed luxuriously, pamper ‘розкішно годувати, балувати’; 

hoover ‘поглинути’ – consume voraciously; devour completely ‘їсти ненаситно; з’їсти 

жадібно повністю’ [SOED]. Градуатор completely у поєднанні з дієсловом devour у 

семантичній структурі ЛО hoover посилює градаційну ознаку «кількості» дії.  

2) градуатори, що вказують на достатньо-високий ступінь прояву 

градуальної ознаки (greedily, immoderately, hastily, strongly, deeply, etc.). Такі 

градуатори мають дещо зменшений ступінь прояву ознаки порівняно з першим 

типом. Наприклад, grieve ‘побиватися’ – feel grief or distress // sorrow deeply at, for, 

about, over, to do ‘відчувати горе чи стрес // гірко горювати над чимось, за кимось’ 

[SOED]. У семантичній структурі градуатора наявна сема «інтенсивності» прояву 

дії deeply – gravely, seriously, heavily [SOED], а отже прислівник вказує на 

достатньо-високий ступінь прояву градаційної ознаки «сили» почуттів. 

Віднесеність градуатора до подібного ступеня пояснюється існуванням більш 

високого ступеня прояву почуттів, наприклад, за допомогою градуатора extremely. 

3) градуатори, які вказують на достатній ступінь прояву градуальної ознаки 

(hurriedly, noisily, fusty, unsteadily, short, faltering, etc.). Достатній ступінь можна 

прирівняти до норми прояву ознаки. Так, градуатор short вказує на достатній 

ступінь прояву градаційної ознаки «розміру» хвилі, який може варіюватися за 

шкалою: chop ‘розбиватися’ – of the sea, waves, etc.: have a short jerky motion // 
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break in short abrupt waves ‘про море, хвилі: мати короткий уривчастий рух // 

розбиватися короткими різкими хвилями’ [SOED].  

4) градуатори, що вказують на достатньо-низький ступінь прояву ознаки, 

мають відхилення від норми репрезентації градаційної ознаки об’єкта (irregular, 

spasmodically, clumsily, ineffective, shaky manner, insufficiently, etc.). Наприклад, 

falter ‘похитуватися’ – of an animate thing: move spasmodically as if in hesitation2 

‘про живу річ: рухатися судомно, ніби в нерішучості’ [SOED]. Прикметник 

leisurely акцентує достатньо-низький ступінь градаційної ознаки «темпу» руху в 

значенні дієслова pootle ‘блукати’ – move or travel (along, around, etc.) in a leisurely 

manner ‘рухатися чи подорожувати не поспішаючи’[SOED]. 

5) градуатори низького ступеня прояву ознаки (easy, stealthily, furtively, 

secretly, quietly, gently, slowly, lightly, mild, fastidiously, sparingly, etc.). Градуатор 

низького ступеня прислівник lightly забезпечує градуювання ознаки «темпу» дії в 

семантиці дієслова аlight ‘приземлитися’ – spring lightly down, dismount from a 

horse ‘пригнути ледь донизу, злізти з коня’ [SOED] [25]. 

Таким чином, мовним реалізатором градаційного ступеня є лексичне 

значення слова-градуатора. Вираження конкретного ступеня градації повністю 

залежить від типу градуатора. 

 

 

1.7. Методика аналізу семантичної еволюції дієслів з градаційним 

значенням 

 

У лінгвістиці сформувались різні підходи та методи вивчення градації. У 

ХХ ст. з’являються наукові праці, присвячені аналізу різнорівневих способів 

вираження градації [41; 95; 106; 219; 233]. Основні методи, якими послуговуються 

у дослідженні мовних одиниць з градаційною семантикою є: 1) методи 

загальнонаукового характеру (методи спостереження над функціонуванням 

мовних одиниць, кількісних підрахунків, зіставлення,  метод градаційних шкал, 

індукції та дедукції); 2) спеціальні наукові методи (граматичного, семного і 
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комплексного аналізу, метод моделювання, лінгвокогнітивний аналіз); 

3) комплексний  структурно-семантичний аналіз; таксонометричний метод для 

опису побудови поля градації [28]. 

На відміну від традиційного аналізу градаційних лексичних одиниць, під 

час яких, розглядаються лише лінгвокогнітивні або функціональні особливості, 

дослідження дієслів із градаційною семантикою передбачає виділення етапів 

еволюції градаційного значення [28]. Методика дослідження еволюції семантики 

дієслів із градаційним значенням передбачає проходження ряду етапів: 

1. На першому етапі дослідження для виділення дієслів із градаційною 

семантикою із загального лексичного фонду в англійській мові було встановлено 

низку критеріїв, що експлікують у словниковій дефініції градаційний  компонент 

(див. п. 1.6.). До критеріїв добору мовного матеріалу належать маркери, такі як: 

1) адвербіальні слова-градуатори; 2) якісні прикметники; 3) порівняльні 

сполучники like, as та поєднання слів too, much, very much; 4) афікси, які 

виражають зменшення (under-, dis-, in-, mis-, de-, -ate, -en, etc.) чи зростання (em-, 

in-, out, -fy, -en, -ish, etc.) градуальної ознаки. 

2. На другому етапі дослідження було відібрано дієслова з градаційним 

значенням та визначено семантичну структуру дієслів із градаційною семою 

шляхом компонентного аналізу. Наприклад, thicken ‘згущуватися’ – 1) make or 

become thick or thicker in consistency // (cause to) increase in density or concentration 

/ L14 ‘1) робити чи ставати густим чи густішим за консистенцією // (спричиняти) 

збільшення щільності або концентрації / пізн. XIV ст.’ [SOED]. Наведений 

приклад свідчить проте, що в семантиці дієслова thicken ‘згущуватися’ було 

визначено градаційне значення з-поміж інших значень лексичної одиниці, на що 

вказує градуатор, виражений прикметником чи ступеню його порівняння thick or 

thicker.  

Аналіз способів семантичної репрезентації досліджуваних одиниць показав, 

що при укладанні корпусу лексики з градаційним значенням із лексикографічного 

джерела слід спиратися на слова-градуатори, які мають у своєму значення 

квалітативну чи вимірювальну сему, на словотворення дієслів, а саме на афікси в 
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структурі дієслів, які можуть виражати зменшення чи зростання градаційної 

ознаки. Тобто, в лексичному значенні одиниці наявний квалітативний компонент, 

який створює передумови для градуювання (див. п. 1.6.).  

3. На наступному етапі дослідження було здійснено класифікацію дієслів із 

градаційною семою та описано структуру внутрішньої організації лексико-

семантичних груп, виявлено їх ядерний та периферійний склад, встановлено 

зв’язок з іншими групами в англійській мові. Було застосовано метод 

компонентного аналізу, за допомогою якого інвентаризовано дієслова з 

градаційною семою; кількісний аналіз, що дозволяє виявити продуктивність 

конституентів кожної ЛСГ. Приналежність кожної лексичної одиниці до певної 

групи визначається за допомогою інтегральної семи. Наприклад, whip  ‘зганяти 

докупи’ –  move quickly and violently, or to make something do this / LME ‘рухатися 

швидко й жорстоко чи змусити щось зробити таким чином / пізн. середьноангл.’ 

[SOED]. Цей приклад засвідчує те, що в семантиці дієслова whip  ‘зганяти докупи’ 

інтегральною семою є «рухатися», що дозволяє віднести лексичну одиницю до 

ЛСГ «Руху». Також, у дефініції дієслова наявне слово-ідентифікатор to move, 

тобто одиниця, денотативна співвіднесеність якої з поняттям руху не викликає 

сумнівів. 

У результаті таксономічного опису емпіричного матеріалу дієслова з 

градаційною семантикою класифіковано за значенням на 13 ЛСГ: «Рух», 

«Психологічна діяльність», «Фізичні процеси», «Дія», «Природні явища», 

«Мовлення та звучання», «Фізичний стан», «Колір», «Смакові відчуття», 

«Соціальні відносини», «Світло», «Інтелектуальна діяльність», «Інші». Найбільш 

чисельнішою виявилась ЛСГ «Психологічної діяльності» [27].  

4. На наступному етапі дослідження були визначені семантичні особливості 

дієслів із градаційним компонентом за допомогою аналізу словникових дефініцій, 

що є методикою, застосованною у межах компонентного аналізу. Це дозволило 

відбити головні інформаційні характеристики дії, явища, процесу та виділити їхні 

системні особливості. Наприклад, було виявлено, що більшість дієслів:  
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- є полісемантами: наприклад, embitter ‘роздратовувати’ – 1) make (a person 

or feeling) intensely hostile, bitter, or discontented; exacerbate (a quarrel) ‘зробити 

(стосовно людини або почуття) гостро неприязним, гірким, або незадоволеним; 

погіршити (сварку)’; 2) increase the bitterness or pain of ‘збільшити гіркоту чи біль’ 

[SOED];  

- мають у складі семантичної структури динамічну градаційну сему: 

наприклад, anger ‘сердити’ - †1) distress, trouble, vex / ME–E16 ‘завдавати 

страждань, турбот, докучати / середньоангл. - поч. XVI ст.’; 2) become angry. 

Chiefly Scot. Now rare / ME ‘ставати злим. Головним чином, Шотл. Зараз: рідко 

вживається /середньоангл.’ [SOED].  Як видно з прикладу, дієслово зазнало 

подальший семантичний розвиток від першого градаційного ЛСВ distress, trouble, 

vex ‘завдавати страждань, турбот, докучати’; 

- полісеманти мають певну внутрішню семантичну будову (радіальну, 

радіально-ланцюгову, ланцюгову). Наприклад, у семантиці дієслова refine 

‘покращувати, очищувати’ ядерною семою є make a thing highly clear ‘зробити 

річь максимально чистою’. Ядерний компонент purify or make clear ‘очистити чи 

зробити ясним’ наявний в усіх подальших значеннях дієслова: 2) сlear (the spirits, 

mind, etc.) from dullness // make clearer or more subtle ‘очистити (дух, розум, і т. ін.) 

від тупості // зробити ясніше або більш розумним’; b) purify morally, raise to a 

higher spiritual state ‘очищувати морально, піднятися до більш високого 

духовного стану’; 5) free from rudeness or vulgarity // make more polished, elegant, or 

cultured ‘звільнитися від брутальності або хамства // зробити більш вишуканим, 

елегантним або інтелігентним’ [SOED]. Отже, усі значення пов’язані одним 

головним ядерним компонентом purify or make clear ‘очистити чи зробити ясним’. 

Як результат застосування прототипового підходу було виокремлено 

лексичний прототип з градаційною ознакою в семантиці дієслів. У нашому 

дослідженні прототипи багатозначної лексеми визначаються шляхом 

виокремлення нетривіальних семантичних ознак на основі семантичного 

інваріанту лексеми. Яскравим прикладом прототипової комбінації процес + 

градація є  дієслово thaw ‘відтанути’ – I)3) fig. Soften to sympathy or geniality; break 
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down the coldness and reserve of // make less harsh or severe L16; II) 7) fig. Become 

more sympathetic or genial //throw off coldness and reserve // become less harsh or 

severe, unbend ‘I) 3) прен. пом’якшити до співчуття та сердешності; зламати 

холодність та потайливість // зробити менш суворим чи лютим / пізн. XVІ ст;  

ІІ) 7) перен. стати більш прихильним або добродушним; скинути холодність та 

скритність // стати менш суворим або лютим, послабити напругу’ [SOED]. 

Зазначений приклад свідчить, що прототиповою ознакою для всіх ЛСВ у 

семантиці дієслова thaw ‘відтанути’ є ‘процес зміни’ одного стану на інший, що 

прослідковується в кожному ЛСВ дієслова. 

5. На останньому етапі дослідження були визначені екстралінгвальні та 

інтралінгвальні чинники змін у семантиці дієслова, механізми утворення 

градаційного значення та їхні результати за допомогою етимологічного аналізу; 

окреслені етапи еволюції градаційного значення та особливості деривації дієслів 

із градаційним компонентом; визначена продуктивність дієслів у кожному 

досліджуваному періоді завдяки методу кількісного аналізу; з’ясований 

кількісний показник стилістично-маркованих ДГС.  

5.1. За допомогою методу етимологічного аналізу були виявлені основні 

відмінності у розвитку градаційного значення дієслів на різних етапах історії 

англійської мови та визначена їхня продуктивність, наприклад, давньоанглійський 

період був непродуктивним для дієслів емоційного стану та настрою з ГЗ 

(10 ЛСВ, що становить 3 %): stir ‘схвилювати’ – 7) excite or arouse (passion) // 

prompt or evoke (anger, affection, suspicion, a memory, etc.) // arouse feeling or 

emotion in, affect (strongly), move // OE ‘7) збуджувати або викликати (пристрасть) 

// швидко викликати (гнів, прихильність, підозрілість, пам’ять, і т. ін.) // 

викликати почуття або емоцію в кому-небудь, впливати (сильно), підвищуватися 

// давньоаглійський’ [SOED]. Але вже в середньовічний період розвитку 

англійської мови з’являється більше дієслів із градаційним компонентом.  

5.2. На наступному етапі нашого дослідження були визначені особливості 

семантичної та морфологічної деривації дієслів із градаційною ознакою за 

допомогою структурного аналізу лексичної одиниці. Більшість дієслів мотивовані 
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своєю внутрішньою формою. Наприклад, hate ‘ненавидіти’ [Old English hatian ‘to 

hate’, from Proto-Germanic *haton (cognates: Old Saxon haton, Old Norse hata, 

German hassen, Gothic hatan ‘to hate’), from PIE root *kad- ‘sorrow, hatred’ 

(cognates: Avestan sadra- ‘grief, sorrow, calamity’, Greek kedos ‘care, trouble, sorrow’, 

Welsh cas ‘pain, anger’] 1) have feelings of hostility or strong antipathy towards [Від 

давньоанглійської hatian ‘ненавидіти’ з протогерманської *haton (східний з 

давньосаксонським haton, давньонорвезьким hata, німецьким hassen, готичним 

hatan ‘ненавидіти’), від кореня *kad- ‘горе, ненавість’ (східний з: 

вестійським sadra- ‘горе, сум, нещастя’, грецького kedos ‘турботи, неприємності, 

печаль’, валійським cas ‘біль, гнів’] 1) ‘мати почуття ворожості чи сильну 

антипатію до’ [SOED]. Етимологічна інформація дозволяє зрозуміти внутрішню 

форму слова, що в наведеному прикладі допомагає осмисленню семантики hate 

‘ненавидіти’, в особливості мотивацію градаційного ЛСВ1. Градаційні значення 

також утворюються за допомогою афіксів, зокрема найбільш продуктивними є 

суфікси -fy, -ize, -en та префікси in-, over-, de-. До малопродуктивних афіксів 

належать a-, be-, ex-, -ish. Необхідно зазначити, що поява значної кількості дієслів 

із градаційною семантикою зумовлена процесом запозичення на різних етапах 

розвитку англійської мови, що спричинено низкою історичних факторів розвитку 

англомовного суспільства.  

5.3. За допомогою компонентного аналізу було виявлено природу утворення 

градаційного значення, насамперед за допомогою метафоризації чи метонімізації. 

Так, більшість дієслів із градаційним компонентом були створені у результаті на 

основі метафоричного переносення. Наприклад, слово brighten ‘радіти’, набуло 

градаційного значення Often fig., make or become more cheerful, lively, hopeful, etc. 

‘часто перен., зробити або стати бадьорішим, більш жвавим, багатообіцяючим, і 

т.ін.’ через подібність цілей дій: покращення погодних умов та зміна емоційного 

стану людини в позитивному напрямку (перенос “фізичний світ → психічний 

світ”).  

5.4. Дослідження етапів еволюції дієслів із градаційним значенням 

дозволило виявити особливості та етапи еволюції градаційної семи. Так, 
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градаційне значення може бути складовою частиною денотативного або 

конотативного значення дієслова. Наприклад, у семантиці дієслова culminate 

‘досягти апогею’ – 1) Of a celestial object // reach its greatest altitude, be on the 

meridian; 2) gen. Reach its highest point // rise to an apex or summit ‘1) про небесні 

об’єкти: досягти найбільшої висоти, бути на меридіані; 2) заг. досягти своєї вищої 

точки // піднятися на верхівку або нагору’ градаційне значення взаємодіє з 

денотативною оцінкою’ [SOED]. Як засвідчує приклад, до семантичної структури 

слова вводиться новий градаційний ЛСВ gen. Reach its highest point // rise to an 

apex or summit ‘заг. досягти своєї вищої точки; піднятися на верхівку або нагору’ 

для позначення абстрактної дії, і парадигма ЛО culminate ‘досягти апогею’ 

розширюється.  

5.5. Визначено, що градаційне значення є компонентом конотативного 

значення. Результатом зміни в конотації є пейорація, амеліорація та нейтралізація 

градаційної семи. Наприклад, пейоративний розвиток ГЗ можна спостерігати в 

слові violent ‘бушувати, лютувати’, що напочатку позначало strain the meaning of 

(a text) ‘посилювати значення чого-небудь (тексту)’. Через певний час дієслово 

набуло значення constrain or force (to do) by physical force ‘обмежувати або 

змушувати (робити) за допомогою фізичної сили,’ але яскраво вираженого 

«погіршення» семантики  не сталося. Що не можна сказати про ГЗ, яке виникло 

пізніше на початку XVII ст.: act violently ‘діяти жорстоко’. Отже, з часом дієслово 

набуло негативного забарвлення.  

  Отже, ГЗ виникає у результаті семантичних зрушень у структурі 

лексичного значення слова, що приводить до перебудови семантичної ієрархії й 

до виникнення градаційного ЛСВ, а зрештою, до семантичної еволюції лексичної 

системи мови.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Градація розглядається як семантична категорія, яка відображає здатність 

якісної ознаки варіюватися та змінюватися за ступенем відносно норми цієї 
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ознаки. Градосема є семантичним компонентом у структурі лексичного значення 

слова, закріплюючись у ньому в результаті вираження високого чи низького 

ступеня ознаки об’єкту дійсності. За своїм статусом у структурі значення слова 

градаційний компонент є частиною сигніфікативного аспекту та є обов’язковим 

для існування градаційних одиниць різних рівнів мови.  

2. До термінологічного апарату категорії градації належать такі терміни та 

поняття, як: градація, градуальність, градаційна шкала, поняття норми, градосема 

чи градаційна сема, градуатор та конституент. Слова, які мають якісну ознаку, є 

градаційними. Під градаційним значенням розуміється квалітативна сема, яка 

створює передумови для подальшого процесу градуювання цього самого значення 

за допомогою слів-градуаторів.  

3. Градаційна лексика є особливим засобом вербалізації різних уявлень про 

людину, які зафіксовані в картині світу мовного співтовариства. Градаційний 

компонент лексичного значення слова взаємодіє з емоційним, оцінним, 

інтенсивним, модальним  та каузативним компонентами і слугує одним із засобів 

для підвищення інформативності вербального висловлювання. Градуатори є 

показниками градаційності та розглядаються як фіксатори того чи іншого ступеня 

відхилення ознаки від норми її прояву. Градація бере початок у внутрішній формі 

слова.  

4. Дієслово має найскладнішу семантичну структуру та водночас 

найглибшу, що дозволяє найповніше дослідити градаційну сему, що входить до 

складу його семантичної структури. Аналіз матеріалу свідчить про те, що у 

значеннях дієслова відбуваються певні семантичні зміни завдяки співіснуванню 

декількох сем в семантиці слова.  

5. Сучасний етап розвитку мови потребує нових інтегрованих підходів до 

вивчення мовних одиниць, які б слугували плідними розвідками у руслі 

когнітивного аналізу семантики лексичної одиниці. Прототиповий підхід є 

найбільш результативним за умови здійснення інтегрованого семантико-

когнітивного аналізу дієслів із градаційним компонентом: він уможливлює 

встановлення поняттєвого образу в семантиці, етимології та структурі 
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досліджуваних одиниць. Діахронічний підхід до аналізу мовного матеріалу надає 

можливість визначити перші кроки утворення градаційного значення дієслів в 

англійській мові та визначити етапи становлення градаційної ознаки в семантиці 

дієслова.  

6. У результаті формування корпусу дієслів з градаційною семою було 

виокремлено низку критеріїв добору мовного матеріалу та виділено 3005 

лексичних одиниць. При укладанні корпусу лексики з градаційним значенням 

слід спиратися на слова-градуатори, які мають в своєму значення квалітативну чи 

вимірювальну сему, та афікси в структурі дієслів, які здатні позначати зменшення 

чи зростання градаційної ознаки. Запропонована класифікація градуаторів за 

ступенем прояву градаційної ознаки дії: висока інтенсивність дії, достатньо-

висока, достатня, достатньо-низька та низька, що свідчить про різноплановість 

когнітивного сприйняття дійсності людиною.  

7. 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. 

Основні положення розділу відображено в окремих публікаціях автора [24; 

25; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36]. 
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 РОЗДІЛ 2 

СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЄСЛІВ ІЗ ГРАДАЦІЙНИМ 

ЗНАЧЕННЯМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

У другому розділі дисертації 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 семантичній структурі дієслова та 

типи його взаємодії з іншими семами.  

 

 

2.1. Семантична характеристика дієслів із градаційною семантикою в 

англійській мові  

 

У ході аналізу емпіричного матеріалу було встановлено, що дієслова 

англійської мови об’єктивують в семантиці ЛО градаційний складник, який  

асоціює уявлення про динамічний розвиток та поступову зміну різноманітних 

явищ  та свідомості в англомовному соціумі.  

У результаті кількісного аналізу емпіричного матеріалу в англійській мові 

виокремлено 13 ЛСГ дієслів з градаційним компонентом (див. дод. Г, табл. 39). 

Аналіз емпіричного матеріалу уможливив доповнення вихідного списку груп 

дієслів іншими ЛО. Таким чином, в результаті інвентаризації дієслів із 

градаційною семантикою за допомогою компонентного аналізу було виділено такі 

ЛСГ: «Дії», «Психологічної діяльності», «Інтелектуальної діяльності», «Фізичних 

процесів», «Руху», «Природних явищ», «Фізичного стану», «Мовлення та 

звучання», «Соціальних відносин», «Кольору», «Світла», «Смакових відчуттів». 

До ЛСГ «Інші» увійшли дієслова, які за кількісним показником є поодинокими 

випадками. 
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Згідно з результатами аналізу найбільшою продуктивністю 

характеризуються одиниці ЛСГ «Психологічної діяльності», «Мовлення та 

звучання», «Дії», «Руху», які формують ядро градаційного складника в 

семантичній структурі дієслова в англійській мові. Конституенти ЛСГ «Фізичних 

процесів», «Соціальних відносин», «Фізичного стану», «Природних явищ», 

«Кольору», «Смакових відчуттів», «Світла» та «Інтелектуальної діяльності» 

визначають периферію градаційної англомовної картини світу і характеризуються 

обмеженим семантичним обсягом.  

 

 

 

2.2. ЛСГ Психологічної діяльності 

 

До складу ЛСГ «Психологічної діяльності» з градаційною семантикою 

входять 652 дієслова (з них 865 ЛСВ). Аналіз семантики градаційних дієслів цієї 

підгрупи показав, що їх семантичний структура характеризується низкою 

диференційних ознак, що дозволили виділити певні підгрупи (див. дод. Г, 

табл. 39), а саме: «Емоційного стану та настрою», «Емоційного переживання», 

«Поведінки», «Характеру», «Зорового сприйняття», «Відносин», «Загального 

сприйняття» та «Слухового сприйняття», які наводяться у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

ЛСГ дієслів «Психологічної діяльності» з градаційним компонентом  

в англійській мові 

Підгрупи Приклади К-ть ЛО % 

Емоційний  

стан (настрій) 

infuriate ‘доводити до сказу’ – provoke to fury // make 

extremely angry ‘провокувати лють // зробити дуже 

злим’  

239  

(311 ЛСВ) 

36 % 

Емоційні 

переживання 

aggravate ‘загострювати’ – 2) strengthen, increase, or 

magnify. Now usu., increase the gravity of (something bad, 

an offence, etc.) ‘посилити, збільшити, або посилювати. 

Тепер звичайно, збільшити тяжість/ступінь (чогось 

погане, образу)’ 

101 

(144 ЛСВ) 

16 % 

Поведінка hypercriticize ‘прискипуватися’ – criticize excessively or 

unduly ‘критикувати надмірно чи зайво’. 

99 

(120 ЛСВ) 

15 % 

Характер moderate ‘пом’якшувати’ – 1) make less violent, severe, 90 14 % 
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intense, or rigorous ‘зробити менш жорстоким, важким, 

інтенсивним або суворим’ 

(117 ЛСВ) 

Зорове 

сприйняття 

glance ‘кинути погляд, проглядати’ – 5) Of the eye, a 

person looking: cast a swift brief look (at) // look quickly or 

read hurriedly or cursorily over or through ‘Про очі, 

людський погляд: кинути швидкий короткий погляд 

(на) // шукати швидко погляд або прочитати поспішно 

або мелькома’  

61 

(97 ЛСВ) 

9 % 

Відносини honour ‘вуличати’ – 2) regard with honour, respect highly, 

reverence ‘проявляти глибоку честь, пошану, повагу’ 
48 

(57 ЛСВ) 

7 % 

Інші   ache ‘жадати’ – 2) feel an intense desire for ‘відчувати 

сильне бажання’ 
14 

(19 ЛСВ) 

1 % 

Усього  652 

(865 ЛСВ) 

100 

% 

          Як свідчать результати аналізу, в англійській мові градація притаманна 

дієсловам «Психологічної діяльності». У психології термін ‘діяльність’ позначає 

активну взаємодію  з навколишнім середовищем, в ході якого жива істота 

виступає як суб’єкт, цілеспрямовано впливає на об’єкт і задовольняє, таким 

чином, свої потреби [346]. Найбільша за чисельністю є підгрупа «Емоційного 

стану чи настрою» (311 ЛСВ: 36 %) ЛСГ «Психологічної діяльності». Наприклад, 

delight ‘захоплювати’ – 1) give great pleasure or enjoyment to // please highly; b) give 

great pleasure, cause delight; †3) enjoy greatly, delight in ‘1) доставляти велике 

задоволення чи насолоду // надзвичайно задовольняти; b) доставляти велике 

задоволення, викликати захват; †3) дуже насолоджуватися, захоплюватись’ 

[SOED]. Інші аспекти психологічної діяльності характеризуються незначною 

кількістю градаційних дієслів. Сема «емоційне переживання» домінує у 144 ЛСВ 

з градаційним компонентом (16 % від усіх ЛСВ дієслів із градаційним значенням, 

що вербалізують емоційні переживання людини): hate ‘ненавидіти’ – 1) have 

feelings of hostility or strong antipathy towards // OE ‘1) мати почуття ворожості або 

сильної антипатії по відношенню до // староангл.’ [SOED].  

Отже, у межах градаційного складника семантичної структури дієслів 

високою продуктивністю відзначаються одиниці підгруп «Емоційний стан та 

настрій», «Емоційні переживання», «Поведінка», «Характер», які формують ядро 

градаційної лексики в цій ЛСГ. Найменшими структурними одиницями 

виступають конституенти підгруп «Зорове сприйняття», «Відносини», «Загальне 
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сприйняття» та «Слухове сприйняття» і визначають периферію градаційності 

дієслів в ЛСГ «Психологічної діяльності». 

Як зазначалося вище (див. п. 1.5.), у дослідженні увага сконцентрована на 

дієсловах із градаційним компонентом, які є полісемантичними або 

моносемантичними.  

Так, більшість дієслів є полісемантами, що складає 463 дієслова (71 % від 

загальної кількості слів цієї ЛСГ) (див. дод. А, діагр. 1). Наприклад, embitter 

‘роздратовувати’ – 1) make (a person or feeling) intensely hostile, bitter, or 

discontented; exacerbate (a quarrel) ‘зробити (людину або почуття) гостро 

неприязним, гірким, або незадоволеним; погіршити (сварку)’; 2) increase the 

bitterness or pain of ‘збільшити гіркоту чи біль’ [SOED]. Моносеманти не є 

багаточисельними (29 %). Наприклад,  tiff ‘сердитися’ – colloq. // Be in a tiff or bad 

temper (now rare) // have a tiff or petty quarrel ‘розм. // Бути в незлагодженому чи 

поганому настрої (зараз: рідко вживається) // мати сварку чи достатньо сильну 

сварку’ [SOED]. Цікаво, що в полісемантичних словах градаційне значення є 

динамічною семою (494 ЛСВ: 57 %) (див. дод. Г, табл. 40), з якого походить одне 

чи більше ЛСВ слова. Наприклад, anger ‘сердити’ – †1) distress, trouble, vex 

‘завдавати страждань, турбот, докучати’; 2) become angry  ‘ставати злим’; 3) make 

angry, enrage ‘ставати злим, довести до сказу’; 4) irritate or inflame (a sore etc.) 

‘дратувати чи завдати біль’ [SOED].  Як свідчить наведений приклад, дієслово 

отримало подальший семантичний розвиток з першого градаційного ЛСВ 

‘distress, trouble, vex – завдавати страждань, тербот, докучати’ [SOED]. Менш 

чисельними виявились градаційні статичні ЛСВ, що налічують 371 (43 %) від 

загальної кількості ЛСВ в цій підгрупі (див. дод. Б, табл. 6). Наприклад, ball 

‘віддаватися несамовитим веселощам’ – 1) attend a ball or balls; 2) entertain at a ball; 

3) еnjoy oneself greatly, have a wildly enjoyable time. N. Amer. Slang. 

‘3) насолоджуватися в значній мірі, проводити дуже приємно час’ [SOED]. 

Градаційне ЛСВ покищо не отримало подальшого розвитку та може вважатися 

статичним. 
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Аналіз показав, що полісеманти мають певну внутрішню семантичну 

будову. Кількісна характеристика семантичної будови дієслів «Психологічної 

діяльності» з ГК подано в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначих дієслів  

«Психологічної діяльності»  

      Тип  

 

Підгрупи 

Радіальна  Радіально-ланцюгова Ланцюгова  

К-ть ЛО % К-ть ЛО % К-ть ЛО % 

Емоційний  

стан (настрій) 

117 39 % 45 38 % 13  29 % 

Емоційні 

переживання 

55 18 % 20 17 % 4 10 % 

Поведінка 38 13 % 19 16 % 11 24 % 

Характер 34 11 % 14 12 % 5 11 % 

Відносини  28 9 % 6 5 % 1 2 % 

Зорове 

сприйняття 

19 6,5 % 12 10 % 10 22 % 

Інші 8 3,5 % 3 2 % 1 2 % 

Усього 299 100 % 119 100 % 45 100 % 

Як свідчить аналіз досліджуваного матеріалу, радіальний тип будови 

семантики дієслів «Психологічної діяльності» переважає у семантичній структурі 

слова, що становить 299 ЛО (65 % від загальної кількості дієслів цієї підгрупи) 

(див. дод. А, діагр. 10). Наприклад, в семантиці дієслова refine ‘покращувати, 

очищувати’ ядерною семою є make a thing highly clear. Наявність ядерного 

компоненту purify or make clear простежується в усіх подальших значеннях 

дієслова: 2) сlear (the spirits, mind, etc.) from dullness // make clearer or more subtle 

‘очистити (дух, розум, і т. ін.) від тупості // зробити яснішим або більш 

розумним’; b) purify morally, raise to a higher spiritual state ‘очищувати морально, 

піднятися до більш високого духовного стану’; 3) free from impurities; purify, 

cleanse // spec. purify (oil, sugar, etc.) by a series of special processes ‘звільнити від 

домішок; очистити; спец. очистити (масло, цукор, і т. ін.) за допомогою ряду 

спеціальних процесів’ [SOED]. Отже, всі значення пов’язані одним головним 

ядерним компонентом purify or make clear ‘очистити чи зробити ясним’.  
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Слід зазначити, що у межах парадигматичних зв’язків для семантики цієї 

ЛСГ характерний радіально-ланцюговий тип, що складає 25 % (119 ЛО) від 

загальної кількості дієслів цієї підгрупи (див. дод. А, діагр. 10). Наприклад, 

effervesce ‘хвилюватися’ – 1) break into violent chemical action ‘раптово піддати 

хімічному жорсткому впливу’; 2) give off bubbles of gas, esp. as a result of chemical 

action // bubble ‘гасити, особливо як результат хімічної дії’; b) Of a gas: issue in 

bubbles ‘Про газ: відбуватися в кульках’; 3) fig. show great excitement or 

enthusiasm; become lively or vivacious ‘перен. показувати велике хвилювання або 

ентузіазм; стати жвавим або бадьорим’ [SOED]. Як свідчить приклад, в 

семантичній структурі дієслова є два центри: give off something of gas ‘позбутися 

газу’ та become lively and enthusiastic ‘стати живим та завзятим’. Доцільно 

зауважити, що всі значення дієслова, у тому числі й градаційне ЛСВ (fig. show 

great excitement or enthusiasm; become lively or vivacious ‘перен. показувати велике 

хвилювання або ентузіазм; стати живим або бадьорим’), мають спільний ядерний 

компонент: to give or become free energy ‘давати чи ставати вільною енергією’. 

Отже, радіально-ланцюговий тип побудови семантики слова можливий лише тоді, 

коли в семантиці дієслова наявні два та більше центри, але наявність ядерного 

компоненту простежується в усіх значеннях слова. 

Привертає увагу той факт, що ланцюговий тип зв’язків між ЛСВ в 

семантичній структурі дієслів із градаційним компонентом цієї підгрупи не є 

характерним та нараховує лише 10 % (45 ЛО) (див. дод. А, діагр. 5). Наприклад, 

relent ‘пом’якшуватися’ – †1) melt under the influence of heat // become liquid // 

dissolve ‘розплавити під впливом тепла // ставати рідким // розчинитися’; 

b) become soft or moist ‘стати м’яким або вологим’; 2) dissolve // melt // make soft 

‘розчинитися, розплавитися, зробити м’яким’; b) soften (one’s heart, mind, etc.); 

cause to soften in temper ‘пом’якшувати (будь-яке серце, розум, і т. ін.); 

спричинити пом’якшення настрою’; 3) soften in temper // become more gentle or 

forgiving // abandon a harsh intention // become less severe ‘пом’якшити настрій  // 

стати більш м’яким або всепрощаючим // відмовитися від суворого наміру // стати 

менш серйозним’ [SOED]. Аналіз цього прикладу показує, що ланцюговому типу 
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організації семантики дієслова притаманні два семантичні центри, які мають 

суміжні ядерні ознаки. Так, значення †1) melt under the influence of heat; become 

liquid; dissolve ‘розплавити під впливом тепла; ставати рідким; розчинитися’; 

b) become soft or moist ‘стати м’яким або вологим’; 2) dissolve; melt; make soft 

‘розчинитися, розплавитися, зробити м’яким’ пов’язує між собою ядерна ознака 

become liquid // dissolve ‘ставати рідким // розчинитися’ [SOED]. Тоді як для 

значень b) soften (one's heart, mind, etc.); cause to soften in temper (metaphor) 

‘пом’якшити (чиє-небудь серце, розум, т. ін. // спричинити поліпшення настрою’; 

3) soften in temper // become more gentle or forgiving // abandon a harsh intention // 

become less severe ‘пом’якшити настрій // стати більш м’яким або прощати // 

відмовитися від наміру бути суворим // ставати менш серйозним’ ядерним 

центром є soften (one’s heart, mind) // cause to soften in temper ‘пом’якшити (чиє-

небудь серце, розум) // спричинити поліпшення настрою’ [SOED].  

Дослідження семантичної будови дієслів «Психологічної діяльності» з 

градаційним компонентом свідчить, що для даної ЛСГ характерним є саме 

радіальний тип семантичної організації. 

Аналіз семантики дієслів з градаційним компонентом свідчить про те, що 

більшість ГЗ «Психологічної діяльності» (463 ЛО з градаційним компонентом) 

формуються на основі лексичного прототипу (див. п. 1.5.). Основні результати 

дослідження прототипових значень дієслів цієї ЛСГ представлені у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу у семантиці 

дієслів «Психологічної діяльності»  

Тип комбінації 

 

 

Підгрупи  

Дія + градація Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Емоційний  

стан (настрій) 

93 37 % 38 70 % 27 31 % 17 23 % 

Поведінка 49 20 % - - - - 15 21 % 

Характер 47 19 % 6 11 % - - - - 

Емоційні 

переживання 

28 11 % 9 17 % 26 30 % 17 23 % 

Зорове сприйняття 18 7 % - - 23 26 % - - 
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Відносини 10 4 % 1 2 % - - 24 33 % 

Різне 4 2 % - - 11 13 % - - 

Усього  249 100 % 54 100 % 87 100 % 73 100 % 

         У результаті семантичного аналізу дієслів досліджуваної групи було 

виявлено, що план змісту даної ЛСГ вимірюється прототиповим значенням. 

Яскравим прикладом прототипової комбінації дія+градація є  дієслово overrate 

‘переоцінювати’ – 1) rate or assess too highly; overestimate; 2) rowing. Row at a 

faster rate than (an opponent) ‘1) цінити чи оцінювати дуже високо; переоцінити; 

2) гребля. Гребти на більшій швидкості ніж (опонент)’ [SOED]. Цей приклад 

свідчить, що для всіх ЛСВ дієслова overrate ‘переоцінити’ притаманна 

прототипова ознака ‘робити щось на рівень вище’. Така комбінація є 

багаточисельною та складає 54 % (249 ЛО) від загальної кількості лексичних 

одиниць, що досліджуються (див. дод. А, діагр. 19).  

Менш чисельними є комбінації ознака + градація та стан + градація, які 

налічують 54 дієслова (12 %) та 87 ЛО (19 %) відповідно (див. дод. А, діагр. 19). 

Наприклад, gladden ‘радувати’ – 1) be or become glad, rejoice; 2) make glad ‘1) бути 

чи стати веселим, радіти; 2) веселити’; exult  ‘тріумфувати’ –  †1) spring or leap up 

// leap for joy; 2) rejoice greatly, be elated; 3) say exultingly ‘1) підстрибувати або 

стрибати вгору // стрибати від радості; 2) радіти вельми, бути в піднесеному 

настрої; 3) сказати тріумфально’ [SOED]. Останній наведений приклад показує, 

що для всіх ЛСВ дієслова exult  ‘тріумфувати’ прототиповою ознакою є 

‘відчувати радість’, наявність якого простежується у всіх ЛСВ досліджуваного 

дієслова. 

Незначною за кількістю є комбінація відношення+градація, яка складає 

лише 9 % (21 ЛО) від загальної кількості дієслів емоційного стану та настрою з 

градаційною семантикою (див. дод. А, діагр. 19). Наприклад, annoy ‘надокучати’ – 

†1) be hateful to, be a cause of trouble to; †2) be troubled, irked, or wearied by; 

3) cause slight anger or mental distress to, irritate ‘†1) бути ненависним до чогось 

або когось, бути причиною неприємностей; †2) бути роздратованим, 

надокучливим чи стомленим чим-небудь; 3) спричиняти невеликий гнів або 

психічний розлад, дратувати’ [SOED]. Тобто, прототиповий образ ‘cтавати 
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неприємним, нестерпним від повторення, одноманітності, і т. ін.’ є абстрактною 

характеристикою, притаманною для всіх ЛСВ у рівній мірі. 

У результаті дослідження семантичної структури дієслів із градаційною 

семою було виявлено статус градаційного значення в семантичній структурі ЛО, 

що досліджуються (див. табл. 2.4.). 

Таблиця 2.4 

Статус градаційної семи у семантиці дієслів «Психологічної діяльності» 

Тип семи 

 

 

     Підгрупи 

Диференційна сема Інтегральна сема Потенційна сема  

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Емоційний  

стан (настрій) 

222 37 % 220 30 % 45  52 % 

Емоційні переживання 97 16 % 120 16,5 % 7 8 % 

Поведінка 83 14 % 128 17,5 % 10 12 % 

Зорове сприйняття 70 11,5 % 78 11 % 9 10 %  

Характер 69 11,9 % 111 15 % 10 12 % 

Відносини 43 7 % 58   8 % 1 1 %  

Бажання 16 2,5 % 11 1,5 % 4 5 % 

Різне 1 0,1 % 2 0,5 % - -  

Усього 601 100 % 728 100 % 86 100 % 

Аналіз семантики градаційного дієслова підтверджує, що більшість 

градаційних ЛСВ є диференційними (Д(г)) (601 ЛСВ: 42 %) (див. дод. А, діагр. 28), 

наприклад: amp ‘посилювати’ – 1) connect (a musical instrument) to an amplifier // 

make (music) louder or more energetic, usu. by using an amplifier or amplified 

instruments; 2) make (a person) very excited or energetic (as if) through the 

consumption of amphetamines or another stimulant ‘зробити (людину) дуже 

схвильованою або енергійною (наче) через споживання амфетамінів або інших 

стимуляторів’ [SOED]. Цей приклад демонструє, що інтегральною семою є make 

an object more ‘збільшувати’, градаційна ознака якої прослідковується в кожному 

наступному градаційному ЛСВ. Цікаво, що в семантиці одного слова можуть бути 

наявні декілька різних сем.  

У більшості випадків диференційний градаційний ЛСВ співіснує разом з 

іншими диференційними чи потенційними ГС та спостерігається в таких 

семантичних моделях: А+І(г)+Д(г)+П(г), А+І+Д4+Д(г), А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г), 
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А+І(г)+П(г)+Д(г)2, А+І+П(г)+Д(г)+Д3, А+І(г)+Д+Д(г)2+Д5, А+І+Д2+Д(г)+Д3, де А – 

архісема, І(г) – інтегральна градаційна сема, П(г) – потенційна градаційна сема, Д(г) 

– диференційна градаційна сема, І – інтегральна сема, Д – диференційна сема, П – 

потенційна сема, Д2 – дві диференційні семи, Д3 – три диференційні семи, Д(г)2 – 

дві диференційні градаційні семи, Д5 – пять диференційних сем. Наприклад, start 

‘почати’ – I)3) issue suddenly and violently; (of tears) burst out suddenly; †4) go or 

come swiftly or hastily // rush, hasten // depart, pass away // escape; 5) Of a hunted 

animal: leave or be forced from its lair or resting place [SOED]. Наведений приклад 

свідчить про те, що диференційна сема issue suddenly and violently отримала свій 

розвиток в наступному потенційному значенні (of tears) burst out suddenly. 

Семантична структура дієслова start ‘почати’ може бути представлена такою 

моделлю: А+І+Д5+Д(г)+П(г)+Д. Треба зауважити, що у семантичній структурі 

дієслова start ‘почати’ існують інші градаційні семи, але вони не відносяться до 

ЛСГ «Психологічної діяльності», тому не враховувались для надання 

характеристики цієї підгрупи.  

Цікаво, що 19 (9 %) семантичних комбінацій мають досить складну 

структуру, оскільки в семантичній структурі дієслова наявні два і більше ядерних 

центрів, та є поодинокими випадками (А+І(г)+П+Д+П(г)+Д+Д(г)+П(г)+П,  А+І+Д7+П

+Д2+П+Д(г)+Д11, А+І(г)+Д2+П+Д4+Д(г)+П(г), і т. ін.). Наприклад, bristle ‘рогніватися’ 

– I)1) cover, set, or tip with bristles // make prickly or bristly // fig. set thickly as with 

bristles; 2a) erect (hair etc.) stiffly like bristles; b) fig. cause to show anger or hostility; 

II)3) become or stand stiff like bristles; 4) raise the bristles as a sign of anger or 

excitement // fig. be roused to temper or hostility; 5) be or become bristly // be thickly 

set (as) with bristles // chiefly fig., be covered, teem, abound with [SOED]. 

Семантична структура дієслова відповідає такій моделлі 

А+І(г)+П+Д+П(г)+Д+Д(г)+П(г)+П. 

У ході аналізу було з’ясовано, що 728 дієслів (51 %) ЛСГ «Психологічної 

діяльності» мають в семантиці інтегральну сему (А+І(г)), яка може бути 

градаційною (див. дод. Г, табл. 1). Наприклад, embitter ‘роздратовувати’ – 1) make 

(a person or feeling) intensely hostile, bitter, or discontented // exacerbate (a quarrel) 
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‘зробити (людину або почуття) гостро неприязним, гірким, або незадоволеним // 

погіршити (сварку)’; 2) increase the bitterness or pain of ‘збільшити гіркоту чи 

біль’; 3) spoil the sweetness of, sour, (existence, pursuits, etc.) ‘псувати солодкість 

чого-небудь, злість (існування, заняття, і т. ін.)’ [SOED]. Треба зауважити, що 

інтегральна градаційна сема може співіснувати й з іншими семами. Такі 

семантичні структури притаманні 528 дієсловам із градаційним значенням. Так, в 

семантичній структурі дієслова broil ‘сваритися’ інтегральною семою є be very 

hot, наявність якої простежується в усіх ЛСВ дієслова, зокрема в градаційному 

ЛСВ: broil ‘сваритися’ – †1) burn; char; 2) cook (meat) by placing it over a fire on a 

gridiron etc.; grill; 3) be subjected to heat; become very hot, esp. fig. with excitement, 

anger, etc.; 4) scorch, make very hot ‘†1) горіти, обвуглювати; 2) готувати м’ясо 

шляхом розміщення його над вогнем на колосники, і т. ін. // грилити; 

3) піддаватися впливу теплової енергії // ставати дуже гарячими, особ. перен. від 

хвилювання, гніву, і т. ін.; 4) палити, робити дуже гарячим’ [SOED]. Семантична 

структура дієслова може бути представлена наступним чином: А+І(г)+Д+Д+П(г)+Д. 

Аналіз мовного матеріалу свідчить, а дані словників підтверджують, що ГЗ 

дієслів англійської мови можуть виступати потенційними семами в семантичній 

структурі ЛО (86 ЛСВ: 7 %) (див. дод. А, діагр. 28). Наприклад, distemper 

‘викликати хаос, сум’яття’ – 1) treat with water etc. or other liquid // mix with a liquid 

to dissolve wholly or partly // dilute; 2) fig. Lessen the strength of by dilution 

‘1) лікувати водою чи іншою рідиною; змішати з рідиною з метою розчинити 

повністю або частково // розбавити; 2) перен. зменшувати силу шляхом 

пом’якшення [SOED]. Семантична структура дієслова може бути представлена 

наступним чином: А+І(г)+Д+П(г). Слід зазначити, потенційна ГС є статичною, 

оскільки не має семантичного продовження, та співіснує градаційною 

інтегральною семою.  

Отже, аналіз семантичної будови ЛО, прототипових комбінацій (лексичний 

прототип + градаційна сема), семантичних ознак, визначення місця ГЗ в 

семантичній структурі дієслова, свідчить, що градаційному складнику семантики 

дієслів притаманна широка семантика. Семантична структура дієслів є 
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полісемантичною та свідчить про динамічність градаційного ЛСВ. Семантичні 

ознаки дієслів із градаційним компонентом розширюють семантичний обсяг ЛО, 

що може бути відображеним у прототиповій структурі семантики дієслів 

«Психологічної діяльності» з градаційною семою.  

 

2.3. ЛСГ Мовлення та звучання 

 

Результати кількісного аналізу засвідчують, що ЛСГ дієслів «Мовлення та 

звучання» складає 491 дієслово (626 ЛСВ) з градаційним компонентом, що 

становить 16 % від загального корпусу вибірки (див. дод. Г, табл. 39). 

Семантичний обсяг досліджуваних ЛО характеризується лише двома 

диференційними ознаками, що дозволили виділити певні підгрупи, а саме: 

«Мовлення», «Звучання», які наводяться у табл. 2.5.  

Таблиця 2.5. 

ЛСГ дієслів «Мовлення та звучання» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

Підгрупи Приклади К-ть ЛО  % 

 

Мовлення  plain ‘нарікати’ – 4) transf. & fig. b) say in a querulous 

tone ‘4) перен. сказати буркотливим тоном’. 

283  

(340 ЛСВ) 

58 % 

Звучання  raise ‘підвищувати’ – VIncrease 27) increase the degree, 

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

louder or higher ’VЗбільшити 27) підвищити ступінь, 

інтенсивність або силу (мовлення) // спец. (а) зробити 

(голос) голоснішим або вищим’ 

208 

(286 ЛСВ) 

42 % 

Усього  491 

(626 ЛСВ) 

100 % 

За результатами кількісного аналізу, найбільша за чисельністю група дієслів 

(283 ЛО: 340 ЛСВ) з диференційною ознакою є ЛСГ «Мовлення». Цікаво 

відзначити, що в цій підгрупі дієслова з градаційною семантикою чітко 

диференціюються за декількома ступенями варіювання градаційної семи: «висока 

інтенсивність» (overspeak ‘перебільшувати’ – †1) speak of too much or too strongly; 

exaggerate ‘†1) говорити занадто багато або занадто сильно // перебільшувати’ 

[SOED]), «достатньо-високий ступінь» (pelt ‘сипати лайку’ – †4) throw out angry 
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words ‘виплеснути злі слова’ [SOED]), «достатній ступінь» (yawp ‘плескати 

язиком’ – 3) speak foolishly or noisily ‘3) говорити нерозумно чи галасливо’ 

[SOED]), «достатньо-низький ступінь» (soothe ‘заспокоювати’ – †5b) say in a 

soothing manner ‘говорити заспокійливим тоном’) [SOED] (див. п. 1.6.).  

ЛСГ дієслів «Звучання» характеризуються меншою кількістю градаційних 

дієслів.  Сема «звучання» домінує у 286 ЛСВ з градаційним компонентом (42 %): 

bang ‘гриміти’ – 4) strike or shut violently or noisily, thump // make a sudden loud 

noise ‘зробити раптовий гучний шум’ [SOED].  

Як свідчать результати кількісного аналізу, дієслова «Мовлення та 

звучання» з градаційним компонентом є полісемантичними та моносемантичними. 

ДГС здебільшого мають складну семантичну структуру та є полісемантичними 

(376 дієслів  «Мовлення та звучання» з ГС, 77 % від усіх дієслів цієї ЛСГ) (див. 

дод. А, діагр. 2). Наприклад, woof ‘молоти язиком’ – 2) say (something) in an 

ostentatious or aggressive manner // speak to (a person) in such a way; ‘2) сказати 

(щось) нарочитою чи агресивною манерою // розмовляти з (людиною) таким 

чином’ [SOED]. Підгрупа дієслів «Мовлення» з градаційним компонентом 

складається з полісемантичних ЛО (226 ЛО: 60 %), підгрупа «Звучання» – 40 %. 

Наприклад, vociferate ‘волати’ – 1) utter (words etc.) loudly, assert vehemently; 2) cry 

out loudly // bawl, shout ‘1) сказати (слова) голосно, стверджувати рішуче; 

2) голосно викрикувати // кричати, голосити’ [SOED].  

Цікаво, що підгрупа «Мовлення» та «Звучання» мають однакову кількість 

моносемантичних дієслів із градаційним значенням у своєму складі та становлять 

23 % від загальної кількості дієслів цієї ЛСГ із градаційним компонентом (див. 

дод. А, діагр. 2). Наприклад, crescendo ‘підсилювати звук’ – C) increase gradually 

in loudness or intensity ‘C) поступово збільшуватися в гучності або інтенсивності’ 

[SOED]. Як свідчить наведений приклад, у семантичній структурі дієслова 

crescendo ‘підсилювати звук’ наявна градаційна сема «посилення» та є 

моносемантичним, оскільки в семантиці ЛО наявний лише один ЛСВ.   
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Як свідчить аналіз матеріалу,  у семантиці більшості дієслів «Мовлення та 

Звучання» ГЗ є динамічною семою (див. табл. 2.6.), з якого походить одне чи 

більше ЛСВ слова.  

Таблиця 2.6. 

Дієслова «Мовлення та звучання» за характером динамічності або 

статичності градаційного значення 

Тип дієслів 

 

Статичність  Динамічність  

К-ть ЛСВ %  К-ть ЛСВ % 

Мовлення  150 61 % 190 50 % 

Звучання   94 39 % 192 50 % 

Усього 244 100 % 382 100 % 

 Таким чином, аналіз показав, що  382 ЛСВ (61 %) є динамічними ГС. 

Наприклад, heighten ‘підвищувати’ – 2c) strengthen or augment the details of 

(a description, a story); 3) become high or higher; increase in height. Now chiefly fig. 

increase in amount or intensity ‘2 c) посилити або доповнити деталі (опису, історії)’ 

[SOED]. Як свідчить наведений приклад, дієслово зазнало подальшого 

семантичного розвитку з першого градаційного ЛСВ exalt // elate, excite ‘підняти; 

підбадьорувати, збуджувати’. Цікаво, що обидві підгрупи («мовлення» та 

«звучання») мають майже однакову кількість динамічних градаційних сем: ЛСГ 

мовлення – 190 ЛСВ (50 %), ЛСГ звучання – 192 ЛСВ (50 %).  

Менш чисельними виявились градаційні статичні ЛСВ, що налічують 

244 ЛСВ (39 %) (див. табл. 3.8.). Наприклад, yikker ‘вигукувати’ – Of a bird or 

animal: make repeated short sharp cries // M20 ‘Про птаха чи тварину: зробити 

повторні короткі різкі крики // сер. ХХ ст.’ [SOED]. Підгрупа «Мовлення» цієї 

ЛСГ більш чисельна (150 ЛСВ: 61 %) за наявністю статичних градаційних ЛСВ, 

ніж підгрупа «звучання» (94 ЛСВ: 39 %).  

Як зазначалося вище (див. п. 1.5.), у дослідженні увага сконцентрована на 

семантичній будові дієслів із градаційним компонентом. Кількісна 

характеристика семантичної структури дієслів «Мовлення та звучання» з 

градаційним компонентом подано в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів   

«Мовлення   та  звучання» 

Тип  

 

Підгрупи 

Радіальна Радіально-ланцюгова Ланцюгова 

К-ть ЛО % К-ть ЛО % К-ть ЛО % 

Мовлення 176 63 % 44 50 % 6  100 % 

Звучання 105 37 % 45  50 % -  - 

Усього 281 100 % 89 100 % 6 100 % 

Аналіз свідчить, що здебільшого семантична структура дієслів «Мовлення 

та звучання» з градаційним компонентом має радіальний характер (281 ЛО: 75 %) 

(див. дод. А, діагр. 11). Наприклад, jibe ‘насміхатися’ – 1) speak sneeringly or 

tauntingly; jeer, scoff; 2) speak scoffingly or sneeringly to; flout, taunt ‘1) говорити 

глумливо або глузливо // знущатися, насміхатися; 2) говорити знущаючись або 

глузливо над кимось // тиснути, глузувати’ [SOED].  

Дієслова ЛСГ «Мовлення та звучання» з градаційним компонентом 

характеризуються також радіально-ланцюговою полісемією (89 ЛО: 24 %) (див. 

дод. А, діагр. 11). Наприклад, resound ‘голосно звучати’ – I) 1) Of a place: ring, re-

echo; 2a) Of a sound: echo, ring; †b) Answer to something; c) (Of a person, a person’s 

reputation, etc.) be much mentioned, be renowned // (of an event etc.) cause a stir; 3) Of 

a thing: make an echoing sound; continue sounding; II) 4) Proclaim or repeat loudly 

(the praises etc.) of a person or thing; 5) Repeat or utter (words etc.) in a loud or 

echoing manner; 6a) Of a place: re-echo, repeat (a sound) again; †b) Return (a response 

or answer) to something ‘1) Про місце: звеніти, розкочуватися як відлуння; 2а) Про 

звук: віддаватися луною, звеніти;  †b) відповідати на щось; с) (Про людину, 

репутацію людини, і т.ін.) бути багато обговорюваним, бути відомим // (про подію 

і т.ін.) викликати переполох; 3) Про річ: зробити гучний звук // продовжувати 

звучати; ІІ) 4) оголошувати чи повторювати голосно (дифірамби, і т.ін.) людині 

або речі; 5) повторювати або говорити (слова, і т.ін.) голосно чи вторячою 

манерою; 6а) Про місце: розкочуватися як відлуння, повторювати (звук) знову;  

†b) повернути реакцію чи відповідь на щось’. Як демонструє приклад, у семантиці 

дієслова є два ядерні центри: ‘produce a sound’ та ‘say or utter in loud manner’. Але 
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всі значення досліджуваної мовної одиниці мають спільний компонент: ‘do 

something in a repeated and loud manner’. Слід закцентувати, що ланцюговий тип 

організації семантики дієслів із градаційним компонентом ЛСГ «Мовлення та 

звучання» не є характерним та нараховує лише 1 % (6 ЛО) від загальної кількості 

дієслів цієї групи (див. дод. А, діагр. 11).  

Аналіз семантичної будови дієслів «Мовлення та звучання» з градаційним 

компонентом свідчить, що для даної ЛСГ характерним є саме радіальний тип 

семантичної організації дієслів. 

У результаті дослідження семантичної структури дієслів «Мовлення та 

звучання» з градаційним компонентом, більшість градаційних значень є 

полісемантичними, а отже, мають прототипову структуру (376 ЛО). Кількісний 

аналіз комбінацій лексичного прототипу та градаційної семи дієслів цієї ЛСГ 

представлені у табл. 2.8.  

Таблиця 2.8 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу у семантиці 

дієслів «Мовлення та звучання» 

       Типи 

комбінацій 

 

Підгрупи 

Дія + градація Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Мовлення  219  61% 1 8 % 5 100 % 1 100 % 

Звучання  138  39% 12    92% - - - - 

Усього  357 100 % 13 100 % 5 100 % 1 100 % 

Відповідно до отриманих результатів у табл. 2.8., ЛСГ «Мовлення та 

звучання» характеризується здебільшого комбінацією дія+градація, оскільки 

‘мовлення’ та ‘звучання’ розуміються як виявлення діяльності, процес 

практичного застосування людиною мови з метою спілкування з іншими людьми 

[349].  

Звернемося до прикладу прототипової комбінації дія+градація ЛСГ 

«Мовлення та звучання»: clink ‘бриньчати’ – 1) cause to make a sharp abrupt 

ringing sound // strike together with such a clink; 2) move with or make a clink or 

clinks; 3) Of words: jingle together; rhyme; 4) put or sit down, go off, put on, abruptly 

or smartly. Scot. ‘1) спричинити зміну звуку на різкий дзвін // вдарити разом з 
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таким дзвоном; 2) рухатися або спричинити дзвін або бренькіт; 3) Про слова: 

займатися рифмоплецтвом // римувати; 4) ставити або сісти, піти, надіті, раптово 

або жваво. Шотл.’ [SOED]. Цей приклад свідчить, що для всіх ЛСВ дієслова clink 

‘бриньчати’ притаманна прототипова ознака ‘do the sound in some manner’. Така 

комбінація є багаточисельною та складає 95 % (357 ЛО) (див. дод. А, діагр. 20).  

Результати аналізу дієслів із градаційною семою свідчать, що менш 

чисельними є комбінації ознака+градація, стан+градація, відношення+градація. 

Вони налічують лише 19 дієслів (5 % від загальної кількості полісематичних 

дієслів цієї ЛСГ) (див. дод. А, діагр. 20). Наприклад, louden ‘ставати гучним’ – 

1) make loud or louder; 2) become loud, grow louder (M. Peake: ‘Steerpike…could 

hear the loudening of the rain’) ‘1) зробити гучним або гучнішим; 2) ставати 

гучним, голоснішати (М. Пік: «Стирпайк … міг чути зростаючий шум дощу»)’ 

[SOED]. Наведений приклад свідчить, що для всіх ЛСВ дієслова louden ‘ставати 

гучним’ прототиповою ознакою є ‘змінювати якісну ознаку’. Вона наявна в усіх 

ЛСВ цього дієслова. Отже, семантична будова дієслова характеризується 

комбінацією лексичного прототипу та градаційної семи ознака+градація.  

У результаті дослідження семантичної структури дієслів із градаційною 

семою було визначено місце ГЗ у семантичній будові ЛО, що досліджуються (див. 

табл. 2.9.). 

Таблиця 2.9 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Мовлення та звучання» 

 
    Тип семи 

 

Підгрупи 

Диференційна сема Інтегральна сема Потенційна сема 

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Кількість 

ЛСВ 

 % 

 

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Мовлення 313 62,5 %  280 53 % 12 57 % 

Звучання 188 38,5 % 250      47 % 9  43 % 

Усього 501 100 % 530 100 % 21 100 % 

Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що у ЛСГ «Мовлення та 

звучання» у 48 % (501 ЛСВ) градаційний компонент об’єктивується 

диференційною семою (див. дод. А, діагр. 29). Наприклад, peep ‘говорити 

тоненьким голоском’ – A) 1) cheep, chirp; beep; 2) speak in a weak, querulous, shrill 
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tone ‘A)1) пищати, щебетати, подавати сигнал; 2) говорити слабким, буркотливим, 

пронизливим тоном’ [SOED]. Як показує приклад, ядерна сема першого ЛСВ 

слова peep ‘говорити тоненьким голоском’ актуалізується у градаційному ЛСВ 

слова і стає диференційною weak ‘слабкий’, querulous ‘буркотливий’, shrill 

‘пронизливий’, вказуючи на деталь способу мовлення, зокрема на темп. Цікаво, 

що інтегральна сема дієслова do the act of speaking slowly ‘здійснити акт мовлення 

повільно’ наявна в усіх подальших ЛСВ слова, тому вважається також 

градаційною. Таким чином, у семантиці слова можуть бути поєднанні декілька 

сем, які є градаційними. У більшості випадків диференційний градаційний ЛСВ 

співіснує разом з іншими диференційними чи потенційними градаційними семами 

та може спостерігатися в таких семантичних моделях: А+І(г)+Д(г)2, 

А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д4, А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г), А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г)+Д, А+І(г)+Д(г)+Д, 

А+І(г)+Д(г)3+П(г)+Д(г)2. Наприклад, quack ‘крякати’ – 1a) Of a duck: utter its 

characteristic abrupt harsh sound; 2) transf. Make a harsh sound like that of a duck // 

(of a person) talk loudly or foolishly ‘1а) Про качку: виголошувати свій характерний 

несподіваний різкий звук; 2) перен. Видати різкий звук, схожий на звук качки // 

(про людину) голосно розмовляти або по-дурному’ [SOED]. Внаслідок 

розширення попередньої градаційної потенційної семи утворилася диференційна 

сема  talk loudly ‘розмовляти голосно’. Семантична структура слова виглядає 

таким чином: А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д. Отже, аналіз семантики лексичних одиниць цієї 

групи показав, що здебільшого градаційна сема є диференційною в ЛСГ 

«Мовлення» (313 ЛСВ: 62,5 %), тим часом у ЛСГ «Звучання» налічується 38,5 % 

(188 ЛСВ) таких ЛСВ. 

Аналіз семантичної структури дієслова підтверджує, що більш чисельними 

є інтегральні (І(г)) ГС, вони становлять 530 ЛСВ (50 %) (див. дод. А, діагр. 29). Але 

інтегральна сема може бути градаційною в полісемантичних словах, що складає 

530 ЛСВ (85 %), та поєднуватися з диференційними та потенційними семами. У 

96 ЛСВ (15 %) інтегральна сема не є градаційною. Наприклад, maunder ‘говорити 

безладно’ – †1) grumble, mutter, growl; 2) move or act in a dreamy, idle, or 

inconsequent manner; dawdle; b) fritter away (one's time, life, etc.); 3) say (something) 
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in a dreamy and rambling manner. ‘1) бурчати, бурмотіти, гаркати; 2) рухатися або 

діяти мрійливо, ліниво, або недоречно // байдикувати; б) витрачати (свій час, 

життя, і т. ін.); 3) говорити (щось) у мрійливій і хаотичній манері’ [SOED]. 

Семантична структура дієслова може бути представлена такою моделлю: 

А+І(г)+Д(г)+Д2+Д(г). Кількість градаційних ЛСВ, що є інтегральними, в ЛСГ 

«Мовлення» налічує 280 ЛСВ (56 %), в ЛСГ «Звучання» – 250 ЛСВ (44 %). 

 Аналіз мовного матеріалу демонструє, що градаційні значення дієслів 

«Мовлення та звучання» можуть виступати потенційними семами в семантичній 

структурі ЛО (21 ЛСВ: 2 %) (див. дод. А, діагр. 29). Наприклад, rabbit ‘довго 

говорити’ – 1) hunt for or catch rabbits; 4) talk volubly // gabble // colloq. // M20 

‘1) полювати на кроликів або зловити їх; 4) говорити скоромовкою // бурмотіти // 

кол. // сер. ХХ ст.’ [SOED]. З наведеного прикладу стає очевидним, що 

градаційний компонент грунтується на потенційній семі. У первинному значенні 

сема volubly  ‘моторно’ або ‘швидко’ відсутня, але, як відомо, кролик асоціюється 

з твариною швидкою, кмітливою, звідси й градаційний компонент та переносне 

значення, оскільки властивості тварини були перенесені на характеристику 

мовлення людини: talk volubly  ‘говорити скоромовкою // бурмотіти’. Семантична 

структура дієслова може бути представлена такою моделлю: А+І(г)+Д3+П(г).  

Наведені вище спостереження свідчать про те, що в досліджуваних 

дієсловах простежується безумовний зв’язок між градаційним компонентом 

дієслова мовлення та звучання та диференційною, інтегральною і потенційною 

семами.  

 

2.4. ЛСГ Дії 

 

До складу ЛСГ дієслів «Дії» з градаційною семантикою входять 467 дієслів 

(з них 619 ЛСВ) (див. дод. Г, табл. 39). Спираючись на дані дослідження ЛСГ, 

треба закцентувати, що ЛСГ «Дії» є достатньо багаточисельною. Найбільш 

репрезентативні за кількісними параметрами є дієслова дії з семою «зміна 

об’єкту», які становлять 190 (271 ЛСВ) одиниць з градуальною семою, що 
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відповідає 44 % від загальної кількості дієслів на позначення дії з градаційною 

семантикою. Кількісний аналіз дієслів «Дії» з градаційною семантикою свідчить, 

що наймеш чисельною виявилась підгрупа з семою «Тиску на об’єкт»: 7 дієслів 

(7 ЛСВ), що становить 1 % від усіх дієслів дії (див. дод. Г, табл. 41).  

За результатами нашого аналізу, 338 ЛСВ (72 %) дієслів «Дії» з ГЗ є 

полісемантичними, наприклад: bruise ‘набити синець’ – 1) injure or damage with a 

heavy blow or weight ‘поранити або пошкодити важким ударом або вагою’; 

2) break, smash ‘зламати, розбити’; 3) fig. сrush, wound, disable; hurt (pride etc.) 

‘перен. розчавити, поранити, відключити // вразити (самолюбство, і т. ін.)’. 

Спостерігається менша кількість моносемантів серед дієслів «Дії» (129 ЛО: 28 %), 

наприклад: nudge ‘штовхнути легенько ліктєм’ – touch or prod (a person) gently, 

esp. with the elbow, to attract attention etc.; push gently or gradually ‘торкнутися або 

тикати (людину) м’яко, особливо ліктєм, щоб привернути увагу, і т. ін.; злегка 

натиснути або поступово’ (див. дод. А, діагр. 3).   

У результаті аналізу було встановлено, що 420 дієслів «Дії» (69 %) мають 

динамічну градаційну сему (див. табл. 3.13). Наприклад, delve ‘працювати до 

знемоги’ – 6) work hard, slave; dial. & slang; 7) Of a slope, road, etc.: Make a sudden 

dip or descent ‘6) працювати дуже тяжко, до знемоги, діалект. або сленг.; 7) про 

схили, дороги, і т.ін.: зробити раптовий провал або спуск’. 199 ЛСВ (31 %) є 

статичними ГС, які поки що не отримали подальшого семантичного розвитку. 

Наприклад, mullock ‘тяжко працювати’ – 1) litter (a place), esp. with refuse from 

gold-mining. Austral. & NZ; 2) work quickly and carelessly. Austral. ‘працювати 

швидко та абияк; австрал.’ [SOED]. Кількісний показник динамічності 

градаційного значення наведено в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Дієслова «Дії» за характером динамічності або статичності градаційного 

значення 

        Тип дієслів 

 

Динамічність Статичність  

К-ть ЛСВ %  К-ть ЛСВ % 

Зміна об’єкту 117 28 % 72 36 %  

Загальна фізична дія 107 25,5 %  61 31 %  
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Нанесення удару об’єкту 65 15,5 % 30 15 % 

Очищення чи видалення об’єкту 46 11 % 16 8 % 

Фізіологічна зміна 31 7 % 7 3,5 % 

Доторкання до об’єкту 20 5 % 3 1,5 % 

Пошкодження 18 4 % 4 2 % 

Тиск на об’єкт  16 4 % 6 3 % 

Усього 420 100 % 199 100 % 

У дослідженні увага сконцентрована на семантиці дієслів «Дії» з 

градаційним компонентом, кількісна характеристика якої надана в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Дії»  

Тип 

 

 

Підгрупи 

Радіальна Радіально-

ланцюгова 

Ланцюгова 

Кількість 

ЛСВ 

% Кількість 

ЛСВ 

% Кількість 

ЛСВ 

% 

Зміна об’єкту 86 38 % 28  36 % 10  29 % 

Загальна фізична дія 61 27 % 26  34 % 13  37 % 

Нанесення удару об’єкту  38 17 % 9  11 % 8  23 % 

Очищення чи видалення 

об’єкту  

15 7 % 4 6 % 2  5 % 

Доторкання до об’єкту  9 4 % 2  2 % -  % 

Фізіологічна 

зміна 

7 3 % 4  6 % 1  3 % 

Пошкодження 5 2 % 4  5 % 1  3 % 

Тиск на об’єкт  5 2 % - - -  

Усього 226 100 % 77 100 % 35 100 % 

Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що для цієї групи характерна 

здебільшого радіальна семантична організація ЛО (226 ЛО, які становлять 67 % 

від загальної кількості багатозначних дієслів «Дії») (див. дод. А, діагр. 12). 

Наприклад, optimize ‘оптимізувати’ – 1) make the best or most of, develop to the 

utmost // make optimal; 2) act as an optimist // take a favourable view of circumstances 

‘1) зробити, як найкраще чи більшість, розвивати до межі // зробити оптимальним; 

2) поглянути позитивно на обставини’ [SOED]. Радіальна будова семантики 

дієслів даної ЛСГ превалює в підгрупі «Зміна об’єкту» (86 ЛО: 38 %).  

Менш продуктивним типом семантичної побудови дієслів «Дії» з 

градаційної семантикою став радіально-ланцюговий, адже він притаманний лише 

77 ЛО (23 %) (див. дод. А, діагр. 12). Наприклад, prevail ‘превалювати’ – 

†1) become very strong // gain vigour or force, increase in strength; 2) be superior in 

strength or influence // have or gain the advantage // be victorious; 3) be effectual or 
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efficacious; succeed; †4) be of advantage or use (to) // b) make use of //obtain the 

benefit of; 5a) be or become the more widespread or more usual // predominate; b) be 

in general use or practice // be prevalent or current // exist ‘†1) стати дуже сильним // 

отримати енергію або силу, збільшити міцність; 2) перевершувати за силою або 

впливом // мати або отримати перевагу // здобути перемогу; 3) бути ефективними 

або ефективними // досягати успіху; †4) мати перевагу або використовувати для 

чогось або когось; б) використовувати; отримати вигоду; 5а) бути або ставати 

більш поширенним чи більшим, ніж зазвичай; б) увійти у загальне користування 

або використовувати на практиці // бути поширеним або сучасним // існувати’ 

[SOED]. Наведений приклад свідчить, у семантичній структурі дієслова prevail 

‘превалювати’ наявні два семантичні центри: become very strong ‘ставати дуже 

сильним’; be or become the more widespread or more usual ‘бути або ставати більш 

поширенним чи більшим, ніж зазвичай’, але вони обидва пов’язані з головним 

become on the level higher or prevail ‘ставати на рівень вищим чи привалювати’. 

Перший центр наголошує на людських властивостях та характеризує емоційний 

чи розумовий стан живої істоти, а другий – надає характеристику неживому, 

наприклад, про морську затоку, і т.ін. Згідно з даними табл. 2.11. радіально-

ланцюговий тип семантичної будови превалює в ЛСГ «Зміна об’єкту» (28 ЛО: 

36 %) та «Загальної фізичної дії» (26 ЛО: 34 %). 

Менш типовою є семантична побудова дієслів за ланцюговим принципом 

(35 ЛО: 10 %) (див. дод. А, діагр. 12). Наприклад, у слові hammer ‘довбати // 

наполегливо працювати’ значення пов’язані між собою, але існує інваріантна 

ознака repeated blows or force ‘повторні удари або сила’ у значеннях strike, drive or 

shape, (as) with the repeated blows or the force of a hammer ‘стукати, їхати чи 

формувати щось за допомогою повторних ударів чи сили молоту’ та fasten (as) 

with a hammer ‘закріпити що-небудь, як нібито за допомогою молоту’, тобто вони 

є суміжними та неградаційними. У градаційному значенні дієслова work hard or 

forcefully at (a task, plan) ‘працювати тяжко чи наполегливо над (завданням, 

планом)’ наявна інша ознака work with permanent force ‘працювати з незмінною 

силою’, яка розповсюджена в суміжних з ним значеннях. Градаційне значення 
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цього дієслова є інваріантом прототипового значення ЛО, а саме do something 

hastily or slowly but hard ‘робити що-небудь квапливо чи повільно, але важко’.  

Аналіз семантичної будови дієслів ЛСГ «Дії» з градаційним компонентом 

свідчить про те, що для цієї ЛСГ характерним є саме радіальний тип семантичної 

організації. 

Становить інтерес план змісту градаційного складника дієслів «Дії», який 

доцільно представити комбінацією лінгвістичного прототипу та градаційної семи. 

Прототип (за А. Вежбицькою) як когнітивна модель слова структурує кожне 

окреме значення слова таким способом, що ставить на перше місце одні 

семантичні ознаки та робить менш вагомими інші [58]. Основні результати 

аналізу прототипової системи градаційних дієслів даної ЛСГ представлені в 

табл. 2.12.  

Таблиця 2.12  

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу  

в семантиці дієслів «Дії» 

         Типи комбінацій 

 

Підгрупи 

 

Дія + градація Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Зміна об’єкту 115 38 % 22  73 % 6 100% - - 

Загальна фізична дія 85  28 % - - - - - - 

Нанесення удару 

об’єкту  

51 17 % - - - - - - 

Очищення чи 

видалення об’єкту  

15 5 % - - - - - - 

Доторкання до об’єкту  12 4 % - - - - - - 

Пошкодження 9 3 % - - - - - - 

Фізіологічна зміна 9 3 % 8 27 % - - - - 

Тиск на об’єкт  6 2 % - - - - - - 

Усього  302 100 % 30 100 % 6 100 % - - 

За результатами аналізу емпіричного матеріалу, ЛСГ дієслів «Дії» 

характеризується здебільшого прототиповою комбінацією дія+градація, оскільки 

план змісту назви групи співпадає з дієсловами, які мають у своїй семантичній 

структурі сему «дії» (див. дод. А, діагр. 21). Якравим прикладом поєднання 

лексичного прототипу та градаційної семи є дієслово blitz ‘вдаряти блисковично 

швидко’ – B)1)  make a sudden or intensive (esp. aerial) attack; 2) attack, damage, or 
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destroy by a blitz; 3) Amer. Football. Charge into the offensive backfield 

‘B) 1) зробити раптову або інтенсивну (ЕСП) повітряну атаку; 2) напад, 

пошкодження або знищення раптово та швидко; 3) Амер. футбол. кидати 

нападаючому бекфілду’ [SOED]. Цей приклад доводить, що для всіх ЛСВ дієслова 

blitz ‘вдаряти блисковично швидко’ притаманна прототипова ознака ‘attack by 

blitz’, а ГС має ознаку «нанесення удару». Така комбінація градації та 

прототипової ознаки є багаточисельною, яка становить 89 % (302 ЛО) (див. дод. 

А, діагр. 21). Треба зауважити, що зустрічаються випадки, коли в семантичній 

структурі слова наявні два семантичні центри, але вони поєднані одним 

прототипом. Наприклад, у семантичній структурі дієслова bounce ‘різко вдаряти, 

підстрибувати’ наявні два семантичні центри: beat ‘вдаряти’ та move ‘рухатися’, 

але вони всі поєднані однією прототиповою ознакою «діяти». Отже, прототипова 

будова досліджуваних одиниць зумовлена перш за все особливостями 

семантичної структури дієслова.  

Результати аналізу дієслів з градаційною семою демонструють, що набагато 

меншими за чисельністю є комбінації ознака+градація, стан+градація, вони 

налічують лише (36 ЛО: 11 %) (див. дод. А, діагр. 21). Наприклад, 

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

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

У наведеному прикладі чітко простежується поєднання лексичного прототипу 

«ознаки» з градаційною семою «поступової зміни об’єкту». Отже, семантика 

дієслова характеризується комбінацією лексичного прототипу та градаційної семи 

ознака+градація. Аналіз мовного матеріалу свідчить про  те, що прототипова 

комбінація відношення+градація не притаманна для слів цієї ЛСГ.     

Варто зауважити, що лексичним прототипом дієслова кодується певна 

ситуація, яка актуалізується у свідомості носія мови при осмисленні різних 

понять.  

Результати кількісного аналізу градаційного компонента дієслів «Дії» 

свідчать про те, що градаційна сема об’єктивується як інтегральна, диференційна 

чи потенційна сема (див. табл. 2.13.). 
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Таблиця 2.13 

Статус градаційної семи в семантичній структурі дієслів «Дії» 
Тип семи 

 

 

Підгрупи 

Диференційна 

сема 

Інтегральна сема Потенційна сема 

Кількість 

ЛСВ 

% Кількість 

ЛСВ 

 % 

 

Кількість 

ЛСВ 

% 

 

Зміна об’єкту 172 47 % 205 43 % 50 39 % 

Загальна фізична дія 86 24 % 130 27 % 48 37,5 % 

Нанесення удару об’єкту  54 15 % 64 13 % 11 9 % 

Очищення чи видалення 

об’єкту  

16 4 % 25 5 % 8 6 % 

Фізіологічна зміна 15 4 % 15 3,5 % 4 3 % 

Доторкання до об’єкту  11 3 % 16 3,5 % 4 3 % 

Пошкодження 8 2 % 14 3 % 2 1,5 % 

Тиск на об’єкт  3 1 % 10 2 % 1 1 % 

Усього 365 100 % 479 100 % 128 100 % 

Більшість градаційних ЛСВ дієслів «Дії» (365 ЛСВ: 59 %) є  

диференційними (див. дод. А, діагр. 30). Наприклад, decay ‘розпастися’ – 

3а) decrease in quantity or magnitude // dwindle. Now chiefly Physics, undergo gradual 

decrease in the magnitude of a physical quantity; b) spec. Of radioactivity: gradually 

decrease in intensity ‘3а) знижувати кількість або величини // скорочуватися. Тепер 

головним чином у фізиці, пройти поступове зниження величини фізичної 

величини; б) спец. про радіоактивність: поступово знижуватися за інтенсивністю’ 

[SOED].  

Здебільшого диференційний градаційний ЛСВ взаємодіє разом з іншими 

диференційними чи потенційними ГС та може спостерігатися в таких 

семантичних комбінаціях: А+І(г)+Д(г), А+І(г)+Д(г)+Д, А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д4, 

А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г), А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г)+Д, А+І(г)+Д(г)+Д, А+І(г)+П(г)+Д(г). Наприклад, 

bruise ‘набити синець’ – 1) injure or damage with a heavy blow or weight ‘поранити 

або пошкодити важким ударом або вагою’; 2) break, smash ‘зламати, розбити’; 

3) fig. Crush, wound, disable; hurt (pride etc.) ‘перен. Розчавити, поранити, 

відключити; вразити (самолюбство, і т. ін.); 4) beat small, crush, grind down ‘стерти 

в порох, розчавити, сточувати’; 5) сrush by pressure, jam, squeeze. obsolete exc.; 

6) Esp. of fruit: become bruised’ [SOED]. Наведений приклад свідчить про те, що 

розглядуване слово належить до ЛСГ дієслів «Дії» з семою «пошкодження», до 

складу якої увійшли 14 дієслів із градаційним компонентом (15 ЛСВ), що 
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становить 3 % від загальної кількості дієслів «Дії» з градаційною семантикою, та 

семантика цього дієслова представлена шестьма ЛСВ. Семантична структура 

слова виглядає таким чином: А+І(г)+Д(г)+Д+П+Д(г)+Д2. Отже, аналіз семантики 

лексичних одиниць цієї групи показав, що здебільшого ГС є диференційною в 

ЛСГ «Зміни об’єкту» (172 ЛСВ: 47 %).                            

Результати аналізу семантичної структури дієслів «Дії» з ГЗ підтверджують, 

що менш чисельними градаційними ЛСВ є інтегральні (І(г)) (127 ЛСВ: 20 %) (див. 

дод. А, діагр. 30). Наприклад, evolve ‘еволюціонувати’ – 1) make more complicated 

or organized // bring to fuller development ‘зробити складнішим або більш 

організованим // довести до повного розвитку’. Ознаку develop fully and completely 

‘розвитися повністю’ можна спостерігати і в наступних значеннях дієслова, як: 

2) disclose gradually to the mind ‘доводи поступово до розуму’ [SOED]. У 

семантичній структурі дієслова evolve ‘еволюціонувати’ інтегральна сема дієслова 

develop completely ‘розвиватися цілком’ прослідковується в усіх ЛСВ та є 

градаційною, оскільки сама інтегральна сема позначає «темп дії», тобто slowly  

‘повільно’, але довести до кінця, завершити дію чи процес у повному обсязі. 

Аналіз семантики мовного матеріалу дає змогу стверджувати, що інтегральна 

сема є градаційною в багатозначних словах (352 ЛСВ: 57 %) та поєднується з 

диференційними та потенційними семами. Лише у 6 ЛСВ (1 %) інтегральна сема 

не є градаційною. Семантична структура дієслова може бути представлена такою 

моделлю: А+І(г)+Д6+Д(2г)+Д. Інтегральна сема превалює в ЛСГ дієслів із семою 

«зміна об’єкту» (205 ЛСВ: 47 %).   

У ЛСГ дієслів на позначення дії виділяємо лексичні одиниці з 

потенційними градаційними семами (128 ЛСВ: 21 %) (див. дод. А, діагр. 30). 

Наприклад, attemper ‘закалювати (метал)’ – 1) regulate, control // order, arrange; 

3) make warmer or cooler ‘1) регулювати, контролювати // замовити, організувати; 

3) зробити теплішим або холоднішим’ [SOED]. Семи warmer, cooler ‘тепліше, 

холодніше’ не зустрічаються в першому ЛСВ, але виникає асоціація між першим 

значенням та градаційним ЛСВ, оскільки рівень тепла можна регулювати чи 

контролювати. Цікаво відзначити, що в більшості дієслів «Дії» градаційний 
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компонент, який бере витоки із потенціальної семи, формується у результаті 

метонімічного чи метафоричного переносів. Семантична структура дієслова може 

бути представлена моделлю: А+І(г)+Д+П(г).  

Аналіз мовного матеріалу демонструє, що для дієслів «Дії» характерна 

прототипова система будови. Під час дослідження зроблено ряд спостережень 

стосовно небагатозначних дієслів. Так, у межах цієї групи виділяються 

небагатозначні дієслова із градаційним компонентом, які не є продуктивними за 

кількісним показникам у порівнянні з багатозначними ЛО у межах групи «Дії». 

Щодо семантичної організації дієслів із градаційним компонентом цієї групи, то 

для більшості дієслів досліджуваної ЛСГ характерний радіальний тип організації, 

адже в семантичній структурі ЛО ознаки ядерного центру наявні в усіх похідних 

значеннях слова. Радіально-ланцговий тип побудови семантики дієслів цієї групи 

менш характерний для дієслів «Дії», проте найменшим за своєю представленністю 

є ланцюговий тип організації семантики дієслів із градаційним компонентом.  

 

 

2.5. ЛСГ Руху 

 

У результаті кількісного аналізу емпіричного матеріалу, в англійській мові 

визначено ЛСГ дієслів «Руху» з градаційним компонентом, загальна кількість якої 

становить 428 дієслів (573 ЛСВ: 14 % від загальної кількості градаційних значень 

в семантичній структурі дієслів англійської мови) (див. дод. Г, табл. 42). 

За результатами кількісного аналізу, до складу ЛСГ дієслів «Руху» входять 

12 підгруп, склад яких є неоднорідним, а чисельність кожної підгрупи варіюється 

за кількісним показником (див. дод. Г, табл. 42). Так, дієслова «Інтенсивного 

руху» становлять 34 % від всіх дієслів ЛСГ «Руху» (147 ЛО: 188 ЛСВ) та мають 

градаційний компонент з ознакою ‘рухатися інтенсивно’. Менш кількісними 

стали дієслова, семантика яких ускладнена градаційною семою з ознакою ‘руху 

пішки’ (111 ЛО: 26 %) та ‘повільного руху’ (69 ЛО: 16 %). Наприклад, coonjine 

‘човгати’ – A) walk or carry in a waddling shuffling manner (orig. associated with 
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black riverboat loaders) // sing songs while doing this ‘А) йти пішки або 

пересуватись шкандибаючи або човгаючи (спочатку, асоціювалося з чорним 

транспортером річкової лодки) // співати пісні під час транспортування’ [SOED]. 

Як показує наведений приклад, диференційною ознакою дієслова є «рухатися за 

допомогою ніг», яка дозволяє  віднести слово до підгрупи «Рухатися пішки». У 

семантичній структурі дієслова також присутня градаційна ознака ‘waddling 

shuffling manner’, де градуатори ‘waddling’ та ‘shuffling’ використовуються для 

підкреслення деінтенсивного темпу руху.  

Переферію ЛСГ складають дієслова на позначення переміщення (24 ЛО: 

6%), руху в рідині (20 ЛО: 5 %), руху стрибками (12 ЛО: 3 %), руху донизу 

(23 ЛО: 5 %), руху вгору (11 ЛО: 3 %)  (див. Дод. Г, табл. 42). Отже, кількісна 

характеристика ЛСГ «Руху» є неоднорідною, але підгрупи є достатньо 

багаточисленими. 

Як свідчать результати кількісного аналізу, дієслова «Руху» з ГК є 

полісемантичними чи моносемантичними. Результати аналізу семантики ЛО 

свідчить, що більшість дієслів «Руху» є багатозначними, які мають у своєму 

семантичному складі два та більше ЛСВ. Полісемантичні дієслова складають 

85 % від загальної кількості дієслів в ЛСГ «Руху», тобто 365 слів (див. дод. А, 

діагр. 4). Наприклад, vamoose ‘втікати’ – 1) depart, make off, go away; 2) leave 

hurriedly ‘1) вилітити, тікати, піти; 2) залишити поспішно’ [SOED]. Найбільша 

кількість полісемантів нараховується в підгрупі дієслів на позначення 

інтенсивного руху та складає 135 ЛО (37 %). ЛСГ «Руху» має також і 

моносемантичні слова, які є небагаточисленими та складають 15 %. Наприклад, 

scram ‘квапливо втікти’ – go away quickly ‘піти швидко’ [SOED].  

У результаті семантичного аналізу матеріалу було визначено, що в 

семантичній структурі більшості дієслів «Руху» ГЗ є динамічною (див. 

табл. 2.14.), з якого походить одне чи більше ЛСВ слова, або статичною семою.   
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Таблиця 2.14 

Дієслова «Руху» за характером динамічності або статичності градаційного 

значення 

            Тип дієслів Динамічність Статичність 

К-ть  ЛСВ %  К-ть ЛСВ % 

Рухатися інтенсивно 171 36 % 26 28%  

Рухатися пішки 136 28 %  35 38%  

Рухатися повільно 55 11,4 % 13 14 % 

Переміщувати (-ся) на певну 

відстань від кого-, чого-небудь 

36 7, 5 % 7 7 % 

Рухатися в рідині 21 4,4 % 3,5 4 % 

Рухатися донизу 17 3,5 % 2 2 % 

Рухатися нагору 16 3 % 1 1 % 

Рухатися стрибками 14 3 % 3,5 4 % 

Рухатися повзком 10 2 % - - 

Рухатися у повітрі 3 1 %  - - 

Переміщуватися на ближчу 

віддаль до кого-, чого-небудь. 

1 0,2 % 2 2 % 

Усього 480 100 % 93 100 % 

Перше місце за чисельністю обіймають дієслова з динамічною градаційною 

семою (480 ЛСВ: 74 %). Наприклад, overdrive ‘мчати’– †1) drive away, dispel; 

overthrow; †2a) cause (time) to pass, bring to an end; pass, spend, (a night etc.). Scot.; 

b) Of time: pass away, elapse. Of a person: let the time pass; delay. Scot.; 3) drive too 

hard // drive or work to exhaustion ‘3) їхати занадто швидко // їхати чи працювати 

до знемоги’ [SOED]. Статичні ГС налічують 26 % від загальної кількості ЛСВ 

групи (93 ЛСВ) (див.дод.Б, табл.6). Серед підгруп цієї ЛСГ статичні семи 

притаманні здебільше дієсловам з ознакою «рухатися пішки» (64 ЛСВ: 37 %). 

Найменш характерні статичні ЛСВ для групи з ознакою «рухатися угору» (1 ЛСВ: 

0,5 %). 

У результаті компонентного аналізу було з’ясовано, що ДГС притаманні 

різні типи семантичної будови (див. п. 1.5.), кількісна характеристика яких 

представлена в таблиці 2.15.  

 

 

 



104 

 

Таблиця 2.15 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Руху»  

  Тип відносин 

 

Підгрупи 

Радіальна Радіально-

ланцюгова 

Ланцюгова 

К-ть ЛО % К-ть ЛО % К-ть ЛО % 

Рухатися інтенсивно 59 34 % 60 35 % 6  46 % 

Рухатися пішки 50 27 % 28 16,5 % - - 

Рухатися повільно 24 13 % 24 14 % 1 8 % 

Рухатися стрибками 15 8 % 12 7 % 2 14 % 

Переміщувати (-ся) на 

певну відстань від кого-

, чого-небудь 

13 7 % 13 8 % 1 8 % 

Рухатися в рідині 9 5 % 8 5 % 1 8 % 

Рухатися донизу 7 4 % 12 7 % - - 

Рухатися повзком 2 1 % 2 1 % 1 8 % 

Інші  3 1 % 11 6,5 % 1 8 % 

Усього 182 100 % 170 100 % 13 100 % 

Аналіз свідчить про те, що серед дієслів із градаційним значенням 

виокремлюються три типи семантичної будови слів: радіальна, радіально-

ланцюгова та ланцюгова. Радіальна система будови семантики притаманна 182 ЛО 

(50 %) (див. дод. А, діагр. 13). Наприклад, shuttle ‘рухати щось швидко’ – 1a) move 

(a thing) quickly back and forth like a shuttle // obsolete exc. dial.; b) transport back and 

forth, spec. in a vehicle or craft operating a shuttle service // M20; 2) move back and 

forth like a shuttle. Also, travel back and forth or in one direction using a shuttle service 

// E19; 3) weave // Scot. // M19 ‘1a) рухати річ швидко взад та вперед, як затвор // 

вийшло з ужитку крім діалекту; b) перевозити туди і назад, особливо у транспорті 

або човні, які курсують кругообігом // сер. ХХ ст.; 2) рухатися туди і назад як 

затвор. Також, подорожувати туди і назад або в одному напрямку 

використовуючи кругову систему // ран. ХІХ ст.; 3) гойдатися. Шотл. // сер. 

ХІХ ст.’ [SOED]. Як свідчить аналіз семантичної структури дієслова, всі ЛСВ 

слова поєднані однією ознакою ‘move back’. Градаційне значення move (a thing) 

quickly back and forth like a shuttle формується на основі внутрішньої форми слова 

та є диференційною семою, з якої походять інші ЛСВ дієслова. Треба зазначити, 

що градуатор ‘quickly’ формує високий ступінь градаційної ознаки. Цікаво, що 

радіальна будова семантики дієслів ЛСГ «Руху» превалює в підгрупі «Рухатися 
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інтенсивно» (59 ЛО: 34 % від загальної кількості дієслів, які мають радіальну 

систему).  

Семантика дієслів ЛСГ «Руху» з радіально-ланцюговою полісемією 

становить 46 % (170 ЛО) (див. дод. А, діагр. 13). Цей факт пояснюється тим, що 

дієслову властива найбільша багатозначність серед самостійних частин мови, а 

кількість значень окремих дієслів досягає 10 і більше. Наприклад, braid 

‘обматувати’ – I) †1) make a sudden movement with (the hand, foot, etc.); brandish (a 

spear), draw (a sword etc.); jerk, fling, etc., with a sudden effort; †2) change suddenly or 

abruptly; 3) start, usu. out of sleep // burst into motion, speech, etc. arch.; II) 4) twist in 

and out, interweave; embroider // make (a cord, garment, etc.) by plaiting // arrange (the 

hair) in braids; 5) bind (the hair) with a braid, ribbon, etc.; 6) ornament or trim with 

braid // outline (a design for point-lace work) by means of braid ‘I) †1) зробити 

несподіваний різкий рух (рукою, ногою, і т. ін.) // сіпати, помчати, і т.ін., з 

раптовим зусиллям; †2) змінити раптово або різко; 3) прокинутися // вибухнути 

емоційно, в речі і т.ін., арх.; II)4) вкрутити всередину і поза, вплітати; вшивати; 

зробити (шнур, одягу, і т. ін.) шляхом плетіння // заплітати (волосся) в коси; 

5) пов’язувати (волосся) тасьмою, стрічкою, тощо; 6) оздоблювати або 

прикрашати косою // накреслити (дизайн для кружевної роботи) за допомогою 

шнуровки’ [SOED].  

Результати аналізу мовного матеріалу свідчать, що семантичний ланцюговий 

тип організації семантичної структури дієслів із градаційним компонентом ЛСГ 

«Руху» не є характерним та нараховує лише 4 % (13 ЛО) від загальної кількості 

дієслів цієї групи (див.дод.А, діагр.13). Наприклад, ping ‘швидко бігти’ – 1) make 

an abrupt high-pitched ringing sound // fly with such a sound; b) = pink verb³; c) Of a 

sonar etc.: emit a very short pulse of high-pitched sound; 2) cause (a thing) to make an 

abrupt high-pitched ringing sound; b) fire or discharge (a missile) with such a sound; 

3) Racing. Of a horse: jump (a fence) well; leave (the starting stalls) swiftly. Chiefly 

with it. colloq. ‘3) Гонки. Про коня: пригати через забор добре // покинути швидко 

(стартову кабінку). Головним чином, з ним. розм.’ [SOED]. Як свідчить наведений 

приклад, всі ЛСВ дієслова пов’язані семою ‘do something quickly’, що зумовлено 
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рисами звуку (high-pitched sound позначає високий рівень звуку враховуючи 

також його інтенсивність). Загальну ознаку ‘do anything with high-pitched sound’ 

розділяють лише ті значення, які є суміжними в ланцюжку, а саме для першого та 

другого значень. Цікаво, що градаційне значення звузилось та вживається тількі в 

контексті скачок. Аналіз матеріалу засвідчує, що для дієслів ЛСГ «Руху» з 

градаційним компонентом характерними типами семантичної будови дієслів є 

радіальна та радально-ланцюгова полісемії. 

Аналіз когнітивних процесів, які відбуваються в семантичній будові дієслів 

з ГС є не менш важливим,  ніж  дослідження  семантичних  особливостей 

лексичного матеріалу.  Як показало дослідження семантичної структури дієслів 

«Руху» з градаційним компонентом,  більшість ГЗ є полісемантичними, а отже, 

мають прототипову структуру (365 ЛО). Кількісний аналіз комбінацій лексичного 

прототипу та ГС дієслів цієї ЛСГ представлені  у  табл.  2.16. 

Таблиця 2.16 

Комбінації градаційного значення та лексичного  

прототипу в семантиці дієслів «Руху» 
      Типи комбінацій 

 

Підгрупи 

Дія + градація Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Рухатися інтенсивно 134  37 % 1  - - - - 

Рухатися пішки 88 24 % - - - - - - 

Рухатися повільно 56 15 % - - - - - - 

Рухатися стрибками 21 6 % - - - - - - 

Переміщувати (-ся) на 

певну відстань від 

кого-, чого-небудь 

20 5,5 % - - - - - - 

Рухатися в рідині 18 5 % - - - - - - 

Рухатися донизу 10 3 % - - - - - - 

Рухатися повзком 8 2 % - - - - - - 

Рухатися у повітрі 6 1,5 % - - - - - - 

Переміщуватися на 

ближчу віддаль до 

кого-, чого-небудь. 

3 1 % - - - - - - 

Усього  364 100 % 1 100 % - - - - 

Результати аналізу мовного матеріалу (табл. 2.16.) демонструють, що для 

дієслів ЛСГ «Руху» характерна комбінація лексичного прототипу та ГЗ 

дія+градація, оскільки саме «рух» розуміється як процес розвитку, внаслідок 
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якого відбувається зміна якості предмета, явища, і т. ін., перехід від одного 

якісного стану до іншого, вищого.  Наприклад, birl ‘рухатись швидко’ – 1) сause to 

rotate rapidly // spin (a coin) // toss (a coin) on the table as one's contribution to a joint 

fund, contribute; 2) revolve or rotate rapidly (often with a rattling or whirring sound) 

‘1) спричиняти  швидкі оберти // крутити (монету) // кинути (монету) на стіл як 

свій вкнесок до спільного фонду, зробити свій внесок; 2) швидко обертатися 

(часто з разючим дзвоном або дзвінкитом)’ [SOED]. Прототиповою ознакою є дія, 

а саме ‘do rotation of the thing’, яка прослідковується в усіх ЛСВ слова. Слід 

зауважити, що для цієї групи градаційних дієслів притаманна каузативність 

(63 ЛСВ). Така комбінація є майже абсолютною для дієслів ЛСГ «Руху» та 

складає 99,5 % (364 дієслова) від загальної кількості полісемантичних слів.   

Варто звернути увагу на те, що лише 0,5 % становлять дієслова з 

комбінацією лексичного прототипу та градації: ознака+градація. Комбінації 

стан+градація, відношення+градація не є характерними для дієслів з градаційним 

компонентом ЛСГ «Руху» в англійській мові (див. дод. А, діагр. 22). 

Особливий інтерес становить аналіз місця ГЗ в семантичній структурі ЛО 

(див. табл. 2.17.).  

Таблиця 2.17   

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Руху» 
                                Тип семи 

 

Підгрупи 

Диференційна 

сема 

Інтегральна 

сема 

Потенційна сема 

К-ть 

ЛСВ 

% 

 

К-ть 

ЛСВ 

% 

 

К-ть 

ЛСВ 

% 

 

Рухатися інтенсивно 199 34 % 144   34 % 3 25 % 

Рухатися пішки 155 26  % 115  27 % 5 42 % 

Рухатися повільно 88 15 % 64  15 % -  

Рухатися донизу 33 6 % 22 5% -  

Переміщувати (-ся) на певну 

відстань від кого-, чого-небудь 

30 5 % 24 6 % 3 25 % 

Рухатися в рідині 28 4,5 % 20 5 % - - 

Рухатися стрибками 26 4 % 12 3 % - - 

     Рухатися нагору 15 2 % 11 3 % 1 8 % 

Рухатися повзком 10 2 % 5 1 % - - 

Рухатися у повітрі 4 1 % 3 0,5 % - - 

Переміщуватися на ближчу 

віддаль до кого-, чого-небудь. 

2 0,5 % 3 0,5 % - - 

Усього 590 100 % 423 100 % 12 100 % 
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Результати аналізу мовного матеріалу свідчить, що у ЛСГ «Руху» у 58 % 

(590 ЛСВ) градаційний компонент є диференційною семою (див. дод. А, діагр. 31). 

Наприклад, breeze ‘переміщуватися повільно’ – 1) blow gently, as a breeze // rare; 

2) move or come in in a lively or offhand manner // colloq. (orig. US) ‘1) дмути злегка 

наче бриз // рідко; 2) рухатися чи приходити жваво або мимохідь // розм. (ориг. 

США)’. Аналіз семантичної структури дієслів свідчить про те, що диференційні 

градаційні ЛСВ можуть поєднуватись з іншими диференційними чи 

потенційними градаційними семами: А+І(г)+Д(г), А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д4, 

А+І(г)+Д(г)+П(г), А+І(г)+Д+Д(г)+П+Д5, А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г)+Д4, А+І(г)+Д(г)3+П(г)+Д(г)2. 

Наприклад, promenade ‘прогулюватися’ – 1) take a leisurely walk (occas. a ride or 

drive), esp. in a public place for display or amusement; 2) promenade through 

(a place); 3) lead (a person or animal) about a place, esp. for display ‘1) неквапливо 

прогулятися (зрідка, прогулянка чи їзда), особливо в громадському місці для 

показу або розваги; 2) йти пішки через (місце); 3) вести (тварину чи людину) 

навколо місця, особливо на показ’[SOED]. Як свідчить наведений приклад, слово 

належить до ЛСГ «Повільного руху» та має в своїй семантиці три ЛСВ. Внаслідок 

розширення попередньої градаційної диференційної семи move leisurely 

утворилася диференційна сема  walk. Семантична структура слова виглядає таким 

чином: А+І(г)+Д(г)2+Д. Здебільшого градаційна сема є диференційною в підгрупі 

«Інтенсивного руху» (199 ЛСВ: 34 %), тим часом в ЛСГ «Приближення» 

налічується 0,5 % (2 ЛСВ), а отже є найменшою за кількісним показником. 

Аналізуючи семантичну структуру дієслів із градаційним компонентом, 

важко залишити без уваги ЛО, що мають в своїй структурі градаційну інтегральну 

сему (І(г)). Такий тип сем налічує  49 ЛСВ (7,5 %). Інтегральна сема може бути 

градаційною в полісемантичних словах, що складає 423 ЛСВ (41 %), та здатна 

поєднуватися з диференційними та потенційними семами в межах одного слова. У 

12 ЛСВ інтегральна сема не є градаційною. Наприклад, pash ‘вибити’ – 1) hurl or 

throw violently so as to cause breakage; 2) strike or knock violently, esp. so as to bruise 

or smash; 3) break in pieces // smash by blows; 4) drive out by a violent blow; 5) Of 

rain, a wave, etc.: fall or beat violently against, down, etc. ‘1) жбурляти або кидати 
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сильно, щоб викликати поломку; 2) ударити або постукати сильно, особ. так, щоб 

товкнути або розбити; 3) розбити на куски // розбити ударом; 4) вибивати за 

допомогою потужного удару; 5) Про дощ: падати чи вдаряти потужно по, вниз і 

т. ін.’ [SOED]. У семантичній структурі дієслова pash ‘вибити’ інтегральна сема 

дієслова move a thing violently with blow ‘рухати річ за допомогою потужного 

удару’ прослідковується в усіх ЛСВ та є градаційною, оскільки сама інтегральна 

сема позначає силу руху, тобто violently ‘потужно’. Семантична структура 

дієслова може бути представлена такою моделлю: А+І(г)+Д3+Д(г)+Д. 

Потенційні ГС є не багачисленими (12 ЛСВ: 1 %) (див. дод. А, діагр. 31). 

Наприклад, roll ‘колихатися’ – 2a)  move or sail with an irregular, swaying, or 

rocking motion // transf. walk with an unsteady swaying gait ‘2а) рухатися чи пливти 

нерівними, колихаючими, або коливальними рухами // перен. йти нетвердою 

хитаючою ходою’ [SOED]. Наведеноий приклад засвідчує, що градаційний 

компонент грунтується на потенційній семі. У початковому значенні сема 

unsteady  ‘нетвердий’ або swaying ‘хитаючись’ відсутня, але, як відомо, 

інтегральною семою є «рухатися коливаючись» та дія асоціюється з круглим 

предметом, який здатний легко розхитуватися. Звідси можна припустити, що 

градаційне значення є переносним, оскільки властивості предмету були 

перенесені на дію людини чи іншого предмету. Семантична структура дієслова 

може бути представлена такою моделлю: А+І(г)+Д5+П(г)+Д3+П+Д3.  

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що в англійській мові 

дієслова з градаційною семантикою ЛСГ «Руху» є семантично щильною групою. 

Якісною підгрупою в якості семантичних особливостей структури дієслова є 

підгрупа «Інтенсивного руху», оскільки в усіх аспектах аналізу займає першу 

позицію. 

 

2.6. ЛСГ Фізичних процесів 

 

До складу ЛСГ «Фізичних процесів» з градаційною семантикою входять 248 

дієслів (з них 361 ЛСВ). Дієслова фізичних процесів позначають поняття 
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кількості, розміру, часу, росту та віку, форми, матеріалу та зовнішності людини. 

Корпус аналізованих дієслів фізичних процесів поділяється на ЛСП, що 

позначають кількість, розмір, форму та матеріал, час, зріст, вік та зовнішність 

людини (див. дод. Г, табл. 43). 

Аналіз масиву вибірки англійських ДГС підтверджує тезу про полі- та 

моносемантичність слів. Більшість дієслів «Фізичних процесів» є 

полісемантичними (169 ЛО: 68 %) (див. дод. А, діагр. 5). Наприклад, glitter 

‘блищати’ – A) 1) shine with a brilliant tremulous light // gleam, sparkle; 2) Esp. of a 

person: make a brilliant appearance or display // be showy or splendid ‘1) світити 

блискучим тремтячим світлом // блищати, виблискувати; 2) особливо про людину: 

зробити блискучу зовнішність або виказувати // бути ефектним або розкішним’ 

[SOED]. Наведений приклад свідчить, що обидва ЛСВ є градаційними, оскільки 

мають градаційну ознаку brilliant ‘блискучий’,  та «зовнішність» (у першому 

випадку мається на увазі зовнішній вигляд предмету, в другому – людини). 

Здебільшого полісемантичні слова складають підгрупу «Розміру» та становлять 

52 ЛО (31 % від загальної кількості дієслів «Фізичних процесів»). Як свідчить 

аналіз мовного матеріалу, певна кількість дієслів, що позначають фізичні процеси, 

є моносемантами (79 ЛО:  32 %) (див. дод. А, діагр. 5). Наприклад, higher ‘зрости’ 

– make higher, raise ‘зробити вищим, підвищити’ [SOED].  

Кількісний аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що динамічні градаційні 

семи превалюють над статичними та становлять 216 ЛСВ (60 %) (див. табл. 2.18.). 

Наприклад, luxuriate ‘розкошувати’ – 1) Of a plant, hair, etc.: grow profusely. 

Formerly also, (of a writer) be exuberantly productive; †b) fig. grow or develop 

exuberantly into; 2) revel in, take self-indulgent delight in // take one’s ease, relax in 

comfort ‘1) Про рослину, волосся, і т. ін.: рясно рости. Формально також, (про 

письменника) бути надмірно продуктивним; †b) перен. рости або розвиватися 

буйно в; 2) упиватися, насолоджуватись самобутністю // насолоджуватись 

дозвіллям, відпочити в комфорті’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що 

градаційне ЛСВ є диференційною семою та становить основу для утворення 

подальших значень слова. 
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Таблиця 2.18  

Дієслова «Фізичних процесів» за характером динамічності або статичності 

градаційного значення 

Тип дієслів 

 

Динамічність Статичність 

К-ть ЛСВ %  К-ть ЛСВ % 

Розмір 78 36 % 39 27 % 

Зовнішність 33 15 % 39 27 % 

Матеріал 28 13 % 24 16,5 % 

Форма 21 10 % 17 12 % 

Кількість 21 10 % 5 3,5 % 

Зріст 19 9 % 9 6 % 

Час 11 5 % 5 3 % 

Вік 5 2 % 7 5 % 

Усього 216 100 % 145 100 % 

 Динамічні ГС притаманні, головним чином, підгрупи дієслів, що 

позначають розмір (78 ЛСВ: 36 % від загальної кількості полісемантичних 

градаційних ЛСВ). Результати аналізу, надані у табл. 2.18, засвідчують, що 

градаційні статичні семи становлять 40 % від загальної кількості ЛСВ групи 

«Фізичних процесів» (145 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 6). Наприклад, stark 

‘окостеніти’ – stiffen, harden, solidify. Formerly also, strengthen ‘застигати, 

тверднути, затвердіти. Раніше також, зміцнити’ [SOED].  

ДГС в англійській мові мають свою характерну семантичну будову. 

Кількісна характеристика типів семантичної будови дієслів «Фізичних процесів» з 

ГК представлена у табл. 2.19.  

Таблиця 2.19 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначих дієслів «Фізичних процесів»  

          Тип відносин 

 

Підгрупи 

Радіальна Радіально-

ланцюгова 

Ланцюгова 

К-ть ЛО % К-ть ЛО % К-ть ЛО % 

Розмір 21 25 % 28 39 % 4  29 % 

Зовнішність  18 22 % 12 17 % 1 7 % 

Матеріал  16 19 % 10 14 % 2 14 % 

Форма  9 11 % 5 7 % 4 29 % 

Зріст  6 7 % 4 5 % 2 14 % 

Час  6 7 % 2 3 % - - 

Кількість  4 5 % 11 15 % - - 

Вік  3 4 % -  - 1 7 % 

Усього 83 100 % 72 100 % 14 100 % 
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 Результати аналізу семантичної структури дієслів досліджуваної ЛСГ 

свідчать, що семантика слова може мати певну будову, а саме радіальну, 

радіально-ланцюгову та ланцюгову (див. дод. А, діагр. 14). Характерними 

семантичними типами для цієї ЛСГ є радіальна та радіально-ланцюгова, з них 

83 ЛО мають радіальну семантичну систему (49 %). Наприклад, amplify 

‘збільшувати’ – 1) enlarge, increase, augment; enhance // elaborate on (a statement or 

narrative) //exaggerate; b) spec. Increase the strength or amplitude of (an electrical 

signal or other physical quantity); 2) expatiate, speak largely, (arch. also foll. by on, 

upon); 3) become larger, increase // rare ‘1) збільшити, підвищити // уточнити 

(заяву або розповідь) // перебільшувати; b) спец. Підвищити силу чи амплітуду 

(електричного сигналу чи іншої фізичної величини); 2) базікати, говорити в 

значній мірі; 3) ставати більшим, зростати // рідко’ [SOED]. Як показує аналіз 

семантичної структури дієслова, всі ЛСВ слова поєднані однією ознакою ‘make 

larger’. Градаційна ознака «зростання» мотивована ступенем порівняння 

прикметиника large та формує градаційну сему в семантиці дієслова amplify 

‘збільшувати’. Радіальна будова семантики дієслів ЛСГ «Фізичних процесів» 

превалює головним чином в підгрупі «Розміру» (21 ЛО: 25 %).  

У результаті аналізу семантичної структури дієслів ЛСГ «Фізичних 

процесів»  був виділений радіально-ланцюговий тип побудови семантики слова 

(43 %) (див. дод. А, діагр. 14). Наприклад, в слові roughen ‘робити грубим’ маємо 

два ядерних центра – ‘make something rough in substance’ та ‘irritate (about 

emotional state)’: roughen ‘робити грубим’ – 1) make rough // Shelley. ‘Its rude hair 

Roughens the wind that lifts it’ (G. Dodd. ‘The nap of the cloth is roughened up by a 

brush’); b) fig. Irritate; ruffle; 2) become rough // A. Tyler. ‘His voice was fury and 

dark, roughening on vowels’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що усі значення 

досліджуваної мовної одиниці мають спільний компонент: ‘do something in rough 

manner’, наявність якого простежується й в градаційних значеннях. Радіально-

ланцюговий тип семантичної будови притаманий здебільшого підгрупі «Розміру» 

(39 %).  
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Іншим типом полісемії виступає ланцюговий тип. Дієслова ЛСГ «Фізичних 

процесів» з таким типом семантики не є характерними (8 %) (див. дод А, 

діагр. 14). Наприклад, slighten ‘зменшувати’ – 1) = slight verb 2; 2) level, raze. Scot.; 

3) make smaller or more slight ‘1) нехтувати; 2) викреслити, нівелювати. Шотл.; 

3) зробити меншим або більше легшим’. Як свідчить наведений приклад, всі ЛСВ 

дієслова пов’язані градаційною семою ‘do something in slight manner’, проте перше 

та друге ЛСВ пов’язані між собою також ядерною ознакою ‘attitude to something 

or someone’.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал, доходимо висновку, що семантика 

дієслів з ознакою «фізичних процесів» різниться за типом полісемії. Словам ЛСГ 

притаманні радіальний та радіально-ланцюговий тип побудови семантики мовних 

одиниць, що досліджуються.  

Результати аналізу мовного матеріалу дозволяють стверджувати, що 

семантика дієслів є прототипово структурованою. Кількісний аналіз комбінацій 

лексичного прототипу та градаційної семи дієслів цієї ЛСГ представлені у 

таблиці 2.20.  

Таблиця 2.20 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу  

в семантиці дієслів «Фізичних процесів» 

       Типи комбінацій 

 

Підгрупи 

 

Дія + градація Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Розмір 45  31 % 6 50 % 1 8 % - - 

Зовнішність  29 20 % - - 3 25 % - - 

Матеріал  23 16 % 4 33 % 1 8 % - - 

Форма  16 11 % 2 17 % - - - - 

Кількість  15 10 % - - - - - - 

Час  8 5,5 % - - - - - - 

Зріст  7 5 % - - 5 42 % - - 

Вік  2 1,5 % - - 2 17 % - - 

Усього  145 100 % 12 100 % 12 100 % - - 

Відповідно до табл. 2.20. комбінація лексичного прототипу та градаційного 

значення дія+градація є характерною для ЛСГ «Фізичних процесів», оскільки 

майже всі лексичні одиниці позначають процес чи дію. Слова з такою 
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прототиповою комбінацією становлять 86 % (145 ЛО) від загальної кількості 

багатозначних дієслів (див. дод. А, діагр. 23). Таким чином, подібно до інших 

ЛСГ, у цій групі превалює комбінація лексичного прототипу та градації 

дія+градація, як у прикладі: lithe ‘робити гнучким’ – B) †1) make gentle or mild // 

assuage, relieve, soothe // make supple; subdue; 2) make thick // thicken (broth etc.). 

Long Scot. rare. ‘1) робити ніжним або м’яким // гамувати, заспокоїти // зробити 

еластичним; підпорядкувати собі; 2) зробити товстим // густішити (бульйон, і 

т.ін.). Шотл. рідко.’ [SOED], де обидва значення є градаційними, але належать до 

різних ЛСГ, та об’єднані спільним лексичним прототипом «діяти». Цікаво, що для 

даної ЛСГ характерна каузативність градаційних значень: 200 ЛСВ, що складає 

55 % від загальної кількості ЛСВ досліджуваної ЛСГ.   

          Однакову кількість мають дієслова з градаційним компонентом, яким 

характерна комбінація ознака+градація (12 ЛО: 7 %)  та стан+градація (12 ЛО: 

7 %) (див. дод. А, діагр. 23). Треба зауважити, що прототипова комбінація 

відношення+градація не є характерною для ДГС, що позначають фізичні процеси 

в англійській мові. Кількісна характеристика місця ГЗ в семантичній структурі ЛО 

представлена в табл. 2.21. 

Таблиця 2.21 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Фізичних процесів» 

 
        Тип семи 

 

Підгрупи 

Диференційна сема Інтегральна сема Потенційна сема 

К-ть ЛСВ % К-ть ЛСВ % К-ть ЛСВ % 

Розмір 90 32 % 67 23,5% 5 28 % 

Зовнішність  52 19 % 47 19 % 3 17 % 

Матеріал  38 14 % 35 17 % 2 11 % 

Форма  32 11,5% 22 17 % 2 11 % 

Кількість  25 9 % 18 3 % 1 5 % 

Час  22 8 % 8 3 % - - 

Зріст  13 4 % 17 8 % 3 17 % 

Вік  7 2,5 % 7 9,5 % 2 11 % 

Усього 279 100 % 221 100 % 18 100 % 

Як свідчать результати аналізу, які надані в табл. 2.21., градаційні 

диференційні семи майже вп’ятеро численніші за групу з потенційними ЛСВ (див. 

дод. А, діагр. 32). 54 % (279 ЛСВ) градаційних сем є диференційними. Наприклад, 
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reform ‘реформувати’ – 3) convert into another and better form // make a change for 

the better in, improve; remove faults or errors in, amend ‘3) перетворюватися на іншу 

і кращу форму // внести зміни накраще, поліпшити // усунення несправностей і 

помилок в, змінити’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що градаційне 

значення має диференційну сему ‘renew or make better’, вказуючи на побудову 

нетільки будівлі, як в попередньому ЛСВ, але й на загальну зміну чого-небудь в 

кращу сторону. Таким чином, градаційним компонент є також і диференційним.  

Як згадувалось про це раніше у семантиці дієслова можуть бути поєднанні 

декілька сем, які є градаційними. Так, диференційні градаційні семи можуть 

поєднуватись з іншими диференційними чи потенційними: А+І(г)+Д(г), 

А+І(г)+Д(г)+П(г), А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д, А+І(г)+Д+Д(г)+П+Д5, А+І(г)+Д(г)+Д+Д(г)+Д, 

А+І(г)+Д+Д(г)+Д, А+І(г)+Д(г)3+П(г)+Д2. Наприклад, outgrow ‘випереджати в рості’ – 

1) surpass in growth, grow more or faster than; 2) grow too large for (clothes etc.) // 

fig. grow out of, mature beyond, (a habit, ailment, stage of development, etc.) 

‘1) випередити у зростанні, вирости більшим або швидше; 2) стати занадто 

великим для одягу (і т.ін.) // перен. вирости з, цілком розвинутися за межами, 

(звички, недуги, стадії розвитку, і т.ін.)’ [SOED]. Семантична структура слова 

виглядає таким чином: А+І(г)+Д(г)2+П(г). 

Як свідчать результати аналізу, 221 інтегральних ЛСВ є градаційними (див. 

дод. А, діагр. 32). Наприклад, belittle ‘зменшувати’ – 1) make small // diminish in 

size; 2) depreciate, decry; 3) cause to appear small // dwarf ‘1) робити маленьким // 

зменшуватися  в розмірах; 2) знецінювати, применшити; 3) здаватися маленьким 

// зупинятися у рості’ [SOED]. Інтегральна сема ‘make smaller’ прослідковується і 

в інших ЛСВ дієслова, хоча вони і належать до різних ЛСГ. Так, ЛСВ make small; 

// diminish in size ‘робити маленьким // зменшуватися  в розмірах’ належить до 

ЛСГ «Фізичних процесів» з ознакою росту, при цьому depreciate, decry 

‘знецінювати, применшити’ відносимо до групи слів, що позначають емоційний 

стан та настрій. Треба зауважити, що інтегральна ГС здатна поєднуватися з 

диференційними та потенційними семами в межах одного слова. Наприклад, 

greaten ‘збільшувати’ – †1) become pregnant. Only in LME; 2) make great or greater 
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in size or amount; 4) become great or greater in size or extent ‘1) вагітніти. Лише в 

пізн. середн. англ.; 2) робити великим або більшим за розміром, або кількістю; 

4) бути великим або більшим за розміром, або ступенем’ [SOED]. Семантична 

структура дієслова може бути представлена такою моделлю: А+І(г)+Д+Д(г)2. 

Аналіз мовного матеріалу показує, що ГК може грунтуватися на 

потенційній семі в семантиці дієслів. Такі ЛСВ становлять 3 % від загальної 

кількості значень ЛСГ «Фізичних процесів» (див. дод. А, діагр. 32): transfigure 

‘перетворювати’ – 1) alter or change the appearance of // transform; 2) fig. Change 

into a more elevated, glorious, or spiritual form ‘1) перемінити або змінити 

зовнішній вигляд // перетворюватися; 2) перен. Змінитися в більш підвищену, 

славну або духовну форму’. У наведеному прикладі диференційна сема першого 

ЛСВ слова transfigure ‘перетворювати’ слугує джерелом образного ЛСВ сhange 

into a more elevated, glorious, or spiritual form ‘змінитися в більш підвищену, 

славну або духовну форму’. Семантична структура дієслова може бути 

представлена такою моделлю: А+І(г)+Д+П(г).  

Таким чином, результати аналізу дієслів із градаційною семантикою, що 

позначають фізичні процеси, дають підставу стверджувати, що семантичний обсяг 

градаційного компоненту в цій групі досить великий, що свідчить про важливе 

місце досліджуваного шару лексики в англомовній картині світу. 

 

 

2.7. ЛСГ Соціальних відносин  

 

2.7.1. Як показують результати кількісного аналізу, в ЛСГ «Соціальних 

відносин» було виявлено 183 дієслова (321 градаційне ЛСВ: 6 %) (див. дод. Г, 

табл. 39). Кількісний аналіз емпіричного матеріалу показує, що у межах 

градаційного складника дієслів така ЛСГ не визначається високою 

продуктивністю. 

Аналіз свідчить, що більшість дієслів «Соціальних відносин» є 

полісемантичними  (146 ЛО: 80 %) (див. дод. А, діагр. 6). Такі лексичні одиниці 
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мають у своєму семантичному складі два та більше ЛСВ. Наприклад, preponder 

‘переважати’ – †1) attach greater importance to; 2) outweigh in importance, 

preponderate over; 3) have greater weight, influence, etc. ‘1) надавати більшого 

значення; 2) переважати за важливістю, більш переважати; 3) мати більшу вагу, 

вплив, і т.ін.’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що слово preponder 

‘переважати’ в семантиці має ознаку ‘соціальні відносини’.  

Проведений аналіз мовного матеріалу визначає, що певна кількість дієслів, 

що позначають соціальні відносини, є моносемантами (37 ЛО: 20 %) (див. дод. А, 

діагр. 6). Наприклад, miseducate ‘надати погану освіту’ – educate wrongly or badly 

‘навчати неправильно або погано’ [SOED].  

У досліджуваній ЛСГ динамічні ГС становлять 224 слова (70 %), статичні – 

97 ЛСВ (30 %) (див. дод. Б, табл. 6). Наприклад, oversell ‘розпродати’ – A) †a) sell 

at more than the real value; b) make excessive or unrealistic claims for // give 

(a person) an exaggerated idea of the value of something; 2) sell more of (a stock etc.) 

than exists or can be delivered ‘A) †a) продавати за завищеною ціною; b) робити 

надмірні або нереальні вимоги до // дати (особі) перебільшене уявлення про 

цінність чого-небудь; 2) продати більше (акцій, і т. ін.), ніж існує або може бути 

доставлено’ [SOED]. Статичні градаційні семи становлять лише 30 % (97 ЛСВ) 

(див. дод. Б, табл. 6). Досліджуючи семантичну структуру дієслів із градаційним 

компонентом ЛСГ «Соціальних відносин», треба закцентувати, що семантика 

кожного слова має певну семантичну будову. Кількісна характеристика типів 

семантичної організації дієслів з градаційним компонентом в цій групі 

представлена у табл. 2.22.  

Таблиця 2.22  

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Соціальних процесів» 

Тип взаємодії сем Кількість ЛО % 

Радіальна 86 59 % 

Радіально-ланцюгова 50 34 % 

Ланцюгова 10 7 % 

Усього 146 100 % 
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Відповідно до табл. 2.22., домінуючим семантичним типом є радіальна 

полісемія (86 ЛО:  59 %) (див. дод. А, діагр. 15). Наприклад, impoverish 

‘виснажувати, розоряти’ – 1) make poor, reduce to poverty; 2) fig. weaken or reduce 

the quality of // deprive of some quality // affect adversely ‘1) робити бідним, зводити 

до бідності; 2) послабити або зменшити якість // позбавляти деякого якості // 

впливати негативно’ [SOED]. Ядерним центром семантики слова є сема ‘make 

weaker in state’, а всі ЛСВ слова поєднані однією ознакою.  

Менш численим є радіально-ланцюговий тип семантичної структури слова 

(50 ЛО: 34 %) (див. дод. А, діагр. 15). Так, у семантичній структурі дієслова 

diminish ‘зменшувати’ наявні три ЛСВ, які поєднанні ознакою ‘make smaller’, 

проте мають різні ядерні центри, наприклад: diminish ‘зменшувати’ – I) 1) make 

smaller or less (in fact or in appearance); 2) lessen the power, reputation, or self-esteem 

of (a person) // belittle, depreciate; †3) subtract, remove, (from); II) 6) become less or 

smaller; decrease; †7) Foll. by from: make less; detract from ‘I) 1) зробити меншим 

або менше (насправді, або за зовнішнім виглядом); 2) зменшити потужність, 

репутацію або почуття власної гідності (людини) // принизити, знецінити; 

†3) віднімати, видалити, (з); II) 6) стати меншим або менше; зменшуватися; †7) З 

подальшим «з»: зробити менше; применшувати’ [SOED]. Цікаво, що в цій ЛСГ 

зустрічаються дієслова з градаційним компонентом, які мають в своїй 

семантичній структурі від двох до чотирьох центрів, але вони не є 

багаточисленими.  

Результати аналізу семантики слів цієї групи свідчать про  те, що 

ланцюговий тип полісемії є характерним для 7 % багатозначних дієслів із 

градаційним компонентом (див. дод. А, діагр. 15). Наприклад, grasshopper 

‘просуватися’ – B) 1) live in a frivolous, improvident manner; 2) Of a riverboat: move 

over sandbars or shallow waters with the aid of poles; 3) jump like a grasshopper. 

Chiefly fig. ‘B) 1) жити у фривільний, недалекоглядний спосіб; 2) Про річну 

лодку: пересуватися по мілині або мілководді за допомогою палиць; 3) пригати 

наче коник. Головним чином, перен.’ [SOED]. Отже, для більшості дієслів із ГЗ 
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ЛСГ «Соціальних відносин» є характерними радіальний та радіально-ланцюговий 

тип полісемії.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал, доходимо висновку, що для 

семантичної будови дієслів є характереним поєднання лексичного прототипу та 

ГС. Кількісний аналіз подібних комбінацій подано у табл. 2.23.  

Таблиця 2.23 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів «Соціальних відносин» 

Типи комбінацій Кількість ЛО Кількість (%) 

Дія + градація 118 81 % 

Стан + градація 24 16 % 

Ознака + градація 3 2 % 

Відношення + 

градація 
1 1 % 

Усього 146 100 % 

Для семантичної структури більшості дієслів з ознакою «соціальні 

відносини» є характерною така модель: дія+градація, оскільки майже всі лексичні 

одиниці позначають процес чи дію. Досліджувана прототипова комбінація є 

характерною для групи ДГС, що позначають процеси чи зміни в соціальному 

житті людини, і т.ін. Слова з такою прототиповою комбінацією становлять 81 % 

(118 ЛО) (див. дод. А, діагр. 24). Наприклад, richen ‘збагачувати’ – 1) make richer, 

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

[SOED]. Як свідчить приклад, у семантиці слова richen ‘збагачувати’ інтегральна 

сема «збільшувати», як і всі подальші ЛСВ, є градаційною, оскільки володіє 

ступенем прояву ознаки «кількості». Суфікс -en вказує на дію, що призводить до 

зміни об’єкту. Та ж сама ознака наявна у всіх значеннях ЛО у поєднанні з ГС. Для 

цієї ЛСГ є характерною каузативність ГЗ: 169 ЛСВ (53 % від загальної кількості 

ЛСВ цієї ЛСГ).   

          Менш численою є комбінація лексичного прототипу та градації такої 

моделлі: стан+градація (24 ЛО: 16 %) (див. дод. А, діагр. 24). Наприклад, thrive 

‘процвітати’ – 1) Orig., grow, increase. Later, grow or develop well and vigorously // 

fig. progress well, flourish, prosper; 2) increase in material wealth // be successful or 

fortunate // grow rich // (of a thing) be profitable or successful, turn out well ‘1) Ориг., 
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рости, зростати. Пізніше, рости або енергійно розвиватися // перен. прогресувати 

добре, пишно рости, процвітати; 2) збільшитися з точки зору матеріальних благ // 

бути успішним або фортунним; // багатіти // (про речі) бути прибутковим або 

успішним, вийти добре’ [SOED]. Найменшими за численністю є комбінації 

ознака+градація (3ЛО: 2 %) та відношення+градація (1 ЛО: 1 %) (див. дод. А, 

діагр. 24).  

Аналіз семантичної структури дієслів із ГЗ дозволив виявити певне місце 

ГС. Кількісна характеристика місця ГЗ в семантичній структурі лекчсичних 

одиниць ЛСГ «Соціальних відносин» представлена в табл. 2.24. 

Таблиця 2.24  

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Соціальних відносин» 

Тип семи Кількість ЛСВ Кількість (%) 

Диференційна сема 254 79 % 

Інтегральна сема 154 12 % 

Потенційна сема 28 9 % 

Усього 436 100 % 

Відповідно до результатів аналізу мовного матеріалу (табл. 2.24.), більшість 

ГЗ є диференційними семами в семантичній структурі дієслів цієї групи (254 ЛО: 

58 %) (див.дод.А, діагр.33). Наприклад, exalt ‘звеличувати’ – 1) raise aloft // elevate; 

b) raise (the voice) in speech or song // raise (a song); make (music); 2) raise to a higher 

rank, station, etc. // refl. (arch.) assume a superior position; 3) praise highly, extol 

‘1) підняти вгору // підвищити; б) підвищувати (голос) у мові чи пісні // підняти 

(пісню) // зробити (музику); 2) підняти до вищого рангу, стадії тощо // рефлекс. 

(арх.) займати більш високе положення; 3) розхвалювати, звеличувати’ [SOED]. 

Як свідчить наведений приклад, градаційне значення raise to a higher rank, station, 

etc.; refl. (arch.) assume a superior position має диференційну сему ‘get the higher 

position’, що вказує на досягнення людиною чи певним предметом вищого рангу, 

який раніше не був доступним. Така диференційна сема грунтується попередній 

диференційній ‘voice raising’. Здебільшого в ЛСГ дієслів з ознакою «соціальних 

відносин» диференційні семи взаємодіють із градаційною інтегральною та 

неградаційними диференційними, іноді – потенційними семами: А+І(г)+Д(г), 
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А+І(г)+Д(г)2, А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д, А+І(г)+Д(г)+П(г), А+І(г)+Д+Д(г)+П+Д5, 

А+І(г)+Д(…)+Д(г)+П+Д, А+І(г)+Д(г)+Д3, А+І(г)+Д+П+Д(г)+Д, і т.ін.  

           Як свідчать результати аналізу, 154 інтегральних ЛСВ є градаційними (див. 

дод. А, діагр. 33). Наприклад, superexalt ‘дуже звеличувати’ – 1) raise to a higher 

or the highest rank // exalt supremely; 2) extol exceedingly ‘1) підняти на більш 

високий або найвищий ранг // підняти надзвичайно; 2) звеличувати надзвичайно’ 

[SOED]. Інтегральна градаційна сема здатна поєднуватися з диференційними та 

потенційними семами в межах одного слова. Семантична структура дієслова може 

бути представлена такою моделю: А+І(г)+Д(г)2. 

           ГК може грунтуватися також на потенційній семі в семантичній будові 

слова. Такі ЛСВ становлять лише 7 % від загальної кількості значень ЛСГ 

«Соціальних відносин» (див. дод. А, діагр. 33). Наприклад, vault ‘перескочити’ – 

1a) mount (a horse) by leaping; b) get over (an obstacle) by a vault; 2) spring, leap; 

spec. leap with the hand or hands resting on the obstacle to be surmounted, or with the 

aid of a pole; †3) leap on (a female) in copulation; 4) fig. Rise or cause to rise in a short 

time to a much higher rank or position, a greater amount, etc. ‘4) перен. Підвищити 

або викликати зростання протягом короткого часу до набагато високого рангу або 

позиції, більшої кількості, і т.ін.’ [SOED]. Останнє градаційне ЛСВ дієслова є 

потенціною семою, оскільки ознаки соціального зростання базуються на 

першоджерельному понятті стрибку (наприклад, коня) з або без перешкоди за 

дуже короткий час. Семантична структура дієслова може бути представлена 

такою моделю: А+І(г)+Д4+П(г). Отже, потенційні градаційні семи є не 

продуктивними для дієслів, що позначають соціальні відносини в суспільстві. 

 

 

2.8. ЛСГ Фізичного стану 

 

ЛСГ «Фізичного стану» є не найчисельнішою групою та складається з 

159 дієслів чи 227 ЛСВ (5 %) (див. дод. Г, табл. 39). Наприклад, hyperventilate 

‘гипервентилювати’ – 1) breathe deeply or rapidly; 2) produce hyperventilation in 
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‘1) глибоко та швидко дихати; 2) здійснювати потужну вентиляцію’ [SOED]. У 

результаті семантичного аналізу дієслів даної ЛСГ виділяємо слова з певними 

яскраво вираженими ознаками: економічними, політичними та соціальними 

ознаками.  

Дієслова з градаційним компонентом, що позначають фізичний стан, 

можуть бути полісемантичними чи моносемантичними лексичними одиницями. 

Аналіз мовного матеріалу свідчить, що більшість дієслів ЛСГ «Фізичного стану» 

є полісемантичними, які становлять 71 % (125 ЛО), та моносемантичними (29 %) 

(див. дод. А, діагр. 7). Наприклад, tawm ‘знесилюватися’ – become exhausted // tire, 

faint ‘стати виснаженим; втомитися, зумліти’[SOED].  

В досліджуваній ЛСГ динамічні градаційні семи становлять 162 слова або 

71 %, статичні – 65 ЛСВ (29 %) (див. дод. Б, табл. 6). Наприклад, †obdure 

‘зачерствіти’ – 1) obdurate; 2) harden physically; 3) become hard // become or remain 

obdurate ‘1) робити впертим; 2) робити твердим фізично; 3) стати твердим // стати 

або залишатися загрубілим’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що в 

семантичній структурі слова †obdure ‘зачерствіти’ два градаційні компоненти, які 

позначають фізичний стан живої чи неживої істоти, речі, тощо. ГЗ harden 

physically ‘робити твердим фізично’ є динамічним, оскільки слугує підгрунтям 

для виникнення наступного градаційного ЛСВ у семантичній будові слова.  

           Аналіз семантичної організації дієслів із градаційним компонентом ЛСГ 

«Фізичного стану» свідчить про те, що семантика кожного слова має свою 

структуру. Кількісна характеристика типів семантичної будови дієслів із ГК в цій 

групі представлена у табл. 2.25.  

Як свідчать результати аналізу мовного матеріалу, радіальна полісемія є 

превалюючим типом семантичної структури дієслів (88 ЛО: 70 %), що позначають 

фізичний стан (див. дод. А, діагр. 16). Наприклад, unnerve ‘знесилювати’ – 

1) deprive of strength, render physically weak; 2) deprive of resolution or courage, 

destroy the confidence of // disquiet, disturb ‘1) позбавити сили, доводити до фізично 

слабкого стану; 2) позбавити дозволу або мужності, знищити довіру 

//занепокоїтися, турбувати’ [SOED]. Ядерним центром семантики слова є сема 
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‘make weaker in state’, а всі ЛСВ слова поєднані однією рисою, яка фіксує 

зменшення ступеня ознаки.  

      Таблиця 2.25 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Фізичного стану»  

Тип взіємодії сем Кількість ЛО Кількість (%) 

Радіальна 88 70 % 

Радіально-ланцюгова 37 30 % 

Ланцюгова - - 

Усього 125 100 % 

Радіально-ланцюгова семантична структура притамана 30 % (37 ЛО) 

дієсловам із градаційним компонентом цієї ЛСГ (див. дод. А, діагр. 16). 

Наприклад, у семантичній структурі дієслова tire ‘зморювати, змучити’ 

співіснують два ядерні центри – ‘make exhuasted physically thing or person’ та 

‘exhaust interest, patience of person’, але вони мають спільну ознаку ‘make weaker’: 

tire ‘зморювати, змутичи’ – I) †1) Fail, cease supply // diminish, give out, come to an 

end; 2) become weak or exhausted from exertion; be worn out; 3) have one's interest or 

patience exhausted by excess or monotony; be weary or sick of a person or thing; 

II) 5) wear down by exertion // fatigue, exhaust; 6) exhaust the interest or patience of (a 

person) by excess or monotony // satiate, bore; b) exhaust, wear out (an object, a 

person's patience, time, etc.). arch. or poet. ‘І) 1) провалитися, припинити постачання 

// зменшувати, видати, завершитися; 2) стати слабким чи знемагати від напруги // 

зноситися; 3) мати свою зацікавленість або терпіння вичерпане надлишком або 

монотонністю // втомлюватися або хворіти про людину або речі; 

II) 5) зношуватися при навантаженні; стомлювати, знесилювати; 6) вичерпувати 

інтерес або терпіння (людини) надлишком або монотонністю // наситити, 

нудьгувати; b) виснажувати, зношувати (предмет, терпіння людини, час, і т. ін.), 

арх. чи поет.’ [SOED]. Цікаво, що ланцюговий тип полісемії не характерним для 

дієслів із градаційним компонентом, що позначають фізичний стан. 

        Результати аналізу дієслів із градаційним компонентом, які позначають 

фізичний стан, свідчать про те, що для ЛО цієї групи є характереним поєднання 
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лексичного прототипу та ГС. Кількісний аналіз подібних комбінацій подано у 

табл. 2.26.  

Таблиця 2.26 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів «Фізичного стану» 

Типи комбінацій Кількість ЛО Кількість (%) 

Стан + градація 64 51 % 

Дія + градація 61 49 % 

Ознака + градація - - 

Відношення + градація - - 

Усього 125 100 % 

Щодо характерного типу, то у ЛСГ «Фізичного стану» превалює 

прототипова комбінація: стан +градація (64 ЛО: 51 %) (див. дод. А, діагр. 25). 

Наприклад, snotter ‘шмаркати’ – 1) breathe heavily; snore, snort; 2) snivel, cry 

noisily ‘1) тяжко дихати // хропіти, фиркати; 2) хникати, плакати гучно’ [SOED]. 

Як свідчить приклад, значення breathe heavily ‘дихати сильно’ є градаційним, 

оскільки градуатор heavily акцентує граничний ступінь прояву ознаки. Обидва 

значення дієслова snotter ‘шмаркати’ мають прототипову ознаку «to be in some 

state», оскільки позначають фізичний стан людини, а саме важке дихання або 

емоційний стан. Треба зауважити, що обидва значення є градаційними, але 

належать до різних ЛСГ: snivel, cry noisily ‘хникати, плакати гуркотом’ завдяки 

позначенню емоційного стану людини відносимо слово до ЛСГ «Психологічної 

діяльності». 

       Аналіз дозволив встановити, що для дієслів цієї ЛСГ властива комбінація 

лексичного прототипу та градації: дія+градація, оскільки 49 % лексичних одиниць 

позначають процес чи дію (див. дод. А, діагр. 25). Слова з такою прототиповою 

комбінацією характерні для 61 ЛО. Наприклад, sedate ‘заспокоюватися’ – 

†1) make calm or quiet; assuage, allay; 2) make sleepy or quiet by means of drugs // 

administer a sedative to; b) Acupuncture. Stimulate (a point or meridian) to produce an 

decrease of energy // decrease the energy of (a part of the body) in this way ‘1) робити 

спокійним або тихим // заспокоювати, пом'якшувати; 2) робити сонливим або 

тихим за допомогою лікарських засобів // застосовувати заспокійливе до; 
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б) Голковкалювання. Стимулювати (точку або меридіан), щоб провести 

зменшення енергії // зменшити енергію (частини тіла) таким чином’ [SOED].  

      Аналіз прототипової структури дієслів підтверджує, що специфічні комбінації 

ознака +градація та відношення + градація не притаманні для ЛСГ «Фізичного 

стану».  

          Для локальної фіксації градаційної семи у структурі лексичного значення 

дієслів характерна наявність диференційної, інтегральної та потенційної семи. 

Результати кількісного аналізу місця ГЗ у семантичній структурі лексичних 

одиниць ЛСГ «Фізичного стану» представлені в табл. 2.27. 

Таблиця 2.27 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «фізичного стану» 
Тип семи Кількість ЛСВ Кількість (%) 

Диференційна сема 181 53 % 

Інтегральна сема 147 43 % 

Потенційна сема 11 4 % 

Усього 339 100 % 

Як свідчить кількісний аналіз, більшість ГЗ виступають диференційними 

семами в семантичній структурі дієслів із градаційним компонентом (181 ЛО: 

53 %) (див. дод. А, діагр. 34). Наприклад, tender ‘розм’якнути, робити м’яким, 

ніжним’ – 2) make tender // spec. (a) make gentle or compassionate // (b) make delicate 

// (c) make (physically) tender or soft ‘2) робити м’яким // особл. (а) робити ніжним 

або співчутливим // (b) зробити пестливим, м’яким // (c) зробити (фізично) м’яким 

або тонким’ [SOED]. Аналіз семантики дієслова tender ‘розм’якнути, робити 

м’яким, ніжним’ показав, що ГЗ (c) make (physically) tender or soft є 

диференційною семою, оскільки диференціює ментальну та фізичну природу 

людини, предмету. Ця диференційна сема грунтується попередній диференційній 

‘make gentle’. Семантична структура дієслова tender ‘розм’якнути, робити м’яким, 

ніжним’ має таку модель: А+І(г)+Д5+Д(г)+Д2.  

Результати кількісного аналізу засвідчують, що група дієслів, у семантиці 

яких градаційний компонент є інтегральною семою, становить 147 ЛСВ  (43 %) 

(див. дод. А, діагр. 34). Також слід відзначити, що інтегральна градаційна сема 

здатна поєднуватися з диференційними та потенційними семами у межах одного 
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слова, про що свідчить семантична структура дієслова tender ‘розм’якнути, 

робити м’яким, ніжним’. 

Група дієслів, у семантиці яких градаційний компонент є потенційною 

семою, становить 11 ЛСВ  (3 %) (див. дод. А, діагр. 34). Наприклад, sap 

‘виснажувати’ – 3) fig. [freq. interpreted as fig. of sap verb².] Weaken or destroy 

insidiously (health, strength, courage, etc.) (V. Brome: ‘Cancer had sapped his reserves 

of strength’) ‘3) перен. Послабити або знищити підступно (здоров’я, силу, 

мужність, і т. ін.) (В. Бром: ‘Рак підірвав його міцність’) [SOED]. Наведений 

приклад свідчить, що останнє градаційне ЛСВ дієслова є потенціною семою, 

оскільки першоджерельне поняття «підкопування» до перешкоди послугувало 

основою для утворення переносного ужитку слова sap ‘виснажувати’, а саме 

зменшити або погіршити фізичний стан. У даному випадку, градаційна сема 

«послаблення» в ЛСВ асоціюється з підкопуванням до певного предмету чи 

людини, при тому, що у деяких випадках руйнуючи той самий об’єкт, оскільки 

обидві операції здійснюються повільно. Семантична структура дієслова може 

бути представлена такою моделю: А+І(г)+Д4+П(г). 

 

 

2.9. ЛСГ Природних явищ 

 

Дієслова з градаційним компонентом, що позначають природні явища, не є 

багаточисленими, вони складають 118 дієслів або 152 ЛСВ (4 %) (див. дод. Г, 

табл. 39).  

Результати компонентному аналізу свідчать про те, що найчисленнішими є 

полісемантичні дієслова із градаційним компонентом (97 ЛО: 82 %) (див. дод. А, 

діагр. 8), менш численні – моносемантичні дієслова (18%: 21 ЛО). Наприклад, 

breeze ‘віяти’ – 1) blow gently, as a breeze // rare; 2) move along, come in, etc., in a 

lively or offhand manner // colloq. (orig. US) [SOED] ‘1) дути м’яко, як легкий 

вітерець // рідко; 2) рухатися вперед, приходити, і т.ін., жвавою манерою або 

мимохіддю // колоквіум. (поход. США)’ [SOED].  
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         Як засвідчує кількісний та компонентний аналіз, у досліджуваній ЛСГ 

динамічні градаційні семи становлять 110 слів чи 72 %, статичні – 42 ЛСВ (28 %) 

(див дод. Б, табл. 6). Наприклад, у семантиці дієслова arise ‘сходити’ ГЗ Of the 

sun, moon, etc.: come above the horizon. Of the day, morning, etc.: dawn, begin є 

динамічним, оскільки отримало подальший розвиток та стало підгрунтям для 

утворення нового значення у вигляді динамічної семи rise: arise ‘сходити’ – 

I) 4) Of the sun, moon, etc.: come above the horizon. Of the day, morning, etc.: dawn, 

begin; 5) rise from the dead ‘І) 4) Про сонце, луну, і т. ін.: зійти над горізонтом. Про 

день, утро, і т.ін.: початися, світати; 5) повстати з мертвих’ [SOED]. Приклад 

статичності ГЗ можна спостерігати у семантичній структурі дієслова enrough 

‘бушувати’, адже градаційна сема  rough ‘бурхливий’ не стала підгрунтям для 

утворення нового значення в семантиці лексичної одиниці, в лексиконі 

англомовного суспільства: enrough ‘бушувати’ – make (the sea) rough ‘зробити 

(море) бурхливим’. 

           Ця група характеризується різноманітними типами семантичної будови 

дієслів із градаційним компонентом. Кількісна характеристика типів семантичної 

будови дієслів із градаційним компонентом в цій групі представлена у табл. 2.28.   

Таблиця 2.28  

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Природних явищ»  

Тип взаємодії сем Кількість ЛО Кількість (%) 

Радіальна 57 59 % 

Радіально-ланцюгова 32 33 % 

Ланцюгова 8 8 % 

Усього 97 100 % 

       Відповідно до табл. 2.28., у 59 % випадків семантична структура дієслів із 

градаційним компонентом характеризується радіальною полісемією, у той час, як 

на долю радіально-ланцюгового типу семантики припадає лише 33 % (див. дод. А, 

діагр. 17). Наприклад, spate ‘лити’ – B) 1) flood, swell; 2) rain heavily 

‘В) 1) затоплювати, здіймати; 2) сильно лити (про дощ)’ [SOED]. Семантична 

структура слова характеризується радіальною полісемією, оскільки обидва 

градаційні значення пов’язані одним ядерним центром ‘water heavily’, а всі ЛСВ 

слова поєднані однією рисою, яка фіксує збільшення ступеня ознаки. Яскравим 
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прикладом радіально-ланцюгового типу є семантична структура дієслова rave 

‘бушувати, ревіти’: rave ‘бушувати, ревіти’ – I) 1) Orig., be mad, show signs of 

madness or delirium. Later, talk or declaim wildly or furiously, esp. as if mad or 

delirious; b) transf. Of the sea, wind, etc.: rage; rush or roar furiously (W. Jones: ‘The 

dark sea with angry billows raves’); 2) express oneself with enthusiasm or rapturous 

admiration; II) 5) utter in a frenzied or enthusiastic manner; 6) bring into a specified 

state by raving ‘I) 1) Початково, бути божевільним, виказувати ознаки божевілля 

чи марення. Пізніше, говорити чи проголошувати р’яно чи шалено, особливо 

нібито скажений чи божевільний; б) перен. Про море, вітер, і т.ін.: бушувати; 

нестися чи шаленно ревіти (У.Джонс: «Темне море бушує лютими хвилями»); 

2) висловлюватися з ентузіазмом чи захватом; II) 5) спілкуватися в шаленій або 

захопленій манері; 6) привести в певний стан за допомогою марення’ [SOED]. 

Таким чином, у семантичній структурі дієслова наявні два ядерні центри з 

ознакою стану людини та навколишнього середовища, зокрема моря чи вітру. 

Цікаво, що ланцюговий тип полісемії менш характерний для дієслів із градаційним 

компонентом та становить лише 8 % одиниць (див. дод. А, діагр. 17). Наприклад, 

mull ‘моросити; розмірковувати, подрібнювати’ – †1) become wet or liquid. Also, 

rain lightly, drizzle; 2a) grind to powder, pulverize // crumble / obsolete exc. dial.; 

b) convert (solid material) into a mull; †3) make mild // soften; thaw ‘†1) намокати чи 

ставати рідиною. Крім того, злегка крапати (про дощь), моросити; 2а) розтерти в 

порошок, розпорошити // кришитися / застаріле, окрім діалекту; б) перетворити 

(твердий матеріал) на пасту; †3) зробити м’яким // пом’якшувати // танути’ 

[SOED]. Отже, перше ГЗ не пов’язане з наступними двома, оскільки останні 

позначають зміну фізичного стану предмету, але всі мають одну спільну ознаку 

‘small’. 

Дані компонентного аналізу свідчать про те, що для ЛО цієї групи 

характерене поєднання лексичного прототипу та ГС. Кількісний аналіз подібних 

комбінацій подано у табл. 2.29.  
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Таблиця 2.29  

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів «Природних явищ» 

Типи комбінацій Кількість ЛО Кількість (%) 

Стан + градація 59 61 % 

Дія + градація 38 39 % 

Ознака + градація - - 

Відношення + градація - - 

Усього 97 100 % 

       Кількісний аналіз дієслів із градаційним компонентом, що позначають 

природні явища, свідчить про те, що поєднання лексичного прототипу та ГС є 

різними за обсягом.  Відповідно до табл. 2.29., найбільша кількість прикладів 

притаманна прототиповій комбінації стан+градація (38 ЛО: 39 %), оскільки 

природні явища часто свідчать про сукупність процесів матеріально-

інформаційного перетворення у природі (див. дод. А, діагр. 26). Наприклад, darkle 

‘темніти’ – 1) become dark or gloomy; 2) appear dimly or indistinctly; 3) make 

obscure, darken ‘1) ставати темним або хмурішати; 2) з’являтися туманно чи 

нечітко; 3) зробити неясним, темнішати’ [SOED]. 

         Менш продуктивними виявились дієслова з градаційним компонентом, у 

сематичній структурі яких наявні прототипові ознаки «дії» (див. дод. А, діагр. 26). 

Наприклад, у семантичній структурі ЛО serene ‘прояснювати’ простежується 

наявність прототипової ознаки «дії» в усіх значеннях:  serene ‘зробити ясним’ – 

1) make (esp. the sky, the air) clear, bright, and calm; 2) make (a person) calm and 

tranquil // make (a person’s expression) calm, unruffled, or cheerful ‘1) зробити 

(особливо, небо, повітря) чистим, ясним та спокійним; 2) зробити (людину) 

спокійною та урівноваженою // зробити (вираз людини) спокійним, незворушним 

або веселим’ [SOED]. Для цього дієслова характерна наступна комбінація: 

лексичний прототип дія+градація. Результати прототипового аналізу засвідчують 

те, що комбінації ознака+градація та відношення+градація не притаманні для ЛСГ 

дієслів, що позначають природні явища.  

          Результати компонентного аналізу засвідчують, що ГС може бути у статусі 

диференційної, інтегральної чи потенційної семї. Особливості місця ГЗ у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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семантичній структурі лексичних одиниць ЛСГ «Природних явищ» представлені в 

табл. 2.30.   

Таблиця 2.30 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «природних явищ» 

Тип семи Кількість ЛСВ Кількість (%) 

Диференційна сема 141 54 % 

Інтегральна сема 113 43 % 

Потенційна сема 7 3 % 

Усього 261 100 % 

Відповідно до табл. 2.30., більшість ГЗ виступають диференційними семами 

в семантиці ДГС (141 ЛО: 54%) (див. дод. А, діагр. 35). Наприклад,  lour  

‘хмаритися, хмуритися’ – 1) frown, scowl // look angry or sullen. Formerly also, be 

depressed or mournful; b) Of the clouds, sky, etc.: look dark and threatening. Foll. by 

on, over, upon; 2) crouch, lurk, skulk. Chiefly Scot. Now rare. ‘1) насупитися, 

похмурішати // виглядати сердитим або похмурим. Раніше також, бути 

пригніченим або скорботним, сумним; б) Про хмари, небо: виглядати темним і 

загрозливим; 2) присісти, таїтися, крастися. Головним чином, Шотл. Тепер рідко 

вживається’ [SOED]. Семантична структура дієслова lour ‘хмаритися, хмуритися’ 

має таку модель: А+І(г)+Д+Д(г)+Д.  

 Інтегральна сема є також за своєю природою градаційною, вона наявна у 

кожному наступному значенні слова. Кількісний аналіз ЛО показав, що група 

дієслів, у семантичній структурі яких ГК є інтегральною семою, становить 

113 ЛСВ  (43 %) (див. дод. А, діагр. 35). Наприклад, moist ‘сиріти’ – †1) grow 

moist; 2) moisten // obsolete exc. dial.; †b) fig. Soften (the heart etc.); 3) drizzle // US 

rare ‘†1) ставати вологим; 2) зволожувати // застаріле, окрім діалекту; †b) перен. 

Пом’якшувати (серце та інше); 3) мрячити // рідко у США’ [SOED]. Семантика 

слова має таку модель: А+І(г)+Д(г)+П+Д(г). 

Лише 3 % становлять градаційні ЛСВ, які є одночасно й потенційними 

семами (див. дод. А, діагр. 35). Наприклад, distemper ‘затемнювати’ – 2) fig. Lessen 

the strength of by dilution // allay // arch. (N. Hawthorne: ‘The May sunshine 

was…distempered with a very bitter east-wind’) ‘2) перен. Зменшити міцність 

шляхом розведення, розчинення // розсіювати // послаблювати // архаїзм 
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(Н. Хоторн: «Сонячне світло травня було порушено дуже сильним східним 

вітром»)’ [SOED]. Як свідчить приклад, градаційне ЛСВ дієслова є потенціною 

семою, оскільки першоджерельне поняття «розчиняти» послугувало основою для 

утворення переносного ужитку слова distemper ‘затемнювати’, а саме змінити 

погодні умови за допомогою вітру. У даному випадку, градаційна сема 

«затемнення» в ЛСВ асоціюється з розчиненням чи зникненням яскравості сонця 

за допомогою вітру. Семантична структура дієслова представлена такою 

моделлю: А+І(г)+Д+П(г)+Д.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал, доходимо висновку, що градаційна 

сема  здебільшого є диференційною та інтегральною, що пояснюється, головним 

чином, полісемантичністю дієслів із градаційною семантикою. 

 

 

2.10. ЛСГ Смакових відчуттів, Кольору та Світла 

 

          Низька продуктивність ДГС, які позначають смакові відчуття, колір та 

світло, виводить їх на периферію ЛСГ дієслів із градаційною семантикою. Группа 

слів з ознакою смакових відчуттів становить 80 дієслів (98 ЛСВ) та з ознакою 

кольору – 75 дієслів (109 ЛСВ), світла – 44 ЛО (63 ЛСВ) (див. дод. Г, табл. 39). 

Наприклад, glut ‘насичуватися’ – swallow greedily // gulp down ‘ковтати з 

жадібністю // давитися’ [SOED].  

          Як свідчать результати компонентного аналізу, в усіх трьох ЛСГ більша 

частина ДГС є полісемантичними. У складі групи дієслів, що позначають смакові 

відчуття, налічується 56 слів (69 %). Останньою групою за кількістю 

полісемантичних слів є ЛСГ «Світла» (54 %: 18 ЛО). Наприклад, heighten 

‘збільшити’ – †1) exalt // elate, excite // beautify; 2) make high or higher // give or add 

height to // fig. Increase or augment in amount or degree; b) spec. Make (a colour) more 

luminous or more intense; c) strengthen or augment the details of (a description, a 

story); ‘†1) підняти // підбадьорювати, збуджувати // припиняти; 2) зробити 

високим або вище // підвищити або додати висоти // перен. збільшити або додати 
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в розмірі або ступені; b) спец. зробити (колір) яскравішим або більш інтенсивним; 

c) посилити або доповнити деталі (опис, розповідь);’ [SOED]. Проте моносеманти 

не є характерними для цих груп дієслів та становлять лише 30 % для дієслів, що 

позначають смакові відчуття, 33 % – для дієслів кольору, 25 %  – для ЛО світла, 

наприклад: bib ‘дуже пити ’ – drink much or often // tipple ‘пити багато чи часто // 

пиячити’; twilight ‘сіріти’ – light imperfectly or faintly // make twilit ‘світити 

недосконало або слабо // сутеніти’ [SOED].  

Відповідно до результатів компонентного аналізу мовного матеріалу, у ЛСГ 

«Смакових відчуттів» динамічні ГС становлять 53 ЛСВ, 90 ЛСВ – в ЛСГ 

«Кольору» та 39 ЛСВ – в ЛСГ «Світла» (див. дод. Б, табл. 6). Яскравим 

прикладом статичності ГЗ є дієслово snarf ‘перехопити’: snarf ‘перехопити’ – eat 

or drink quickly or greedily // wolf, gobble. Also foll. by down, up ‘їсти або пити 

швидко і з жадібністю // пожирати жадібно, зжерти. Крім того, слідують 

прийменники вниз або вгору.’ [SOED]. Дана група ЛСВ не є багаточисленною для 

досліджуваних ЛСГ: група дієслів на позначення смакових відчуттів має в своєму 

складі 45 ЛСВ (46 %), ЛСГ «Кольору» – 19 ЛСВ (17 %), ЛСГ «Світла» –  24 ЛСВ 

(38 %).  

           Досліджувані групи характеризуються різноманітними типами семантичної 

будови ДГК. Кількісна характеристика типів семантичної будови дієслів із 

градаційним компонентом у ЛСГ представлена у табл. 2.31.  

Таблиця 2.31 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначих дієслів «Смакових відчуттів», 

«Кольору», «Світла»  

   Тип  

 

Підгрупи 

Радіальна Радіально-

ланцюгова 

Ланцюгова 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Смакові відчуття 45 80 % 5 9 % 6   11 % 

Колір 40 80 % 7 14 % 3 6 % 

Світло 18  54 % 15 46 % - - 

       Відповідно до табл. 2.31., досліджувані групи здебільшого мають радіальну 

полісемію. Так, у ЛСГ «Смакових відчуттів» та «Кольору» 80 % багатозначних 

слів характеризуються радіальним типом семантичної структури дієслів. 
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Наприклад,  bitter ‘робити гірким’ – †1) be or become bitter; 2) make bitter ‘†1) бути 

чи ставати гірким; 2) зробити гірким’ [SOED]. Семантика цього слова 

характеризується радіальною полісемією, оскільки обидва ГЗ пов’язані одним 

ядерним центром ‘change the feature of the object’, а всі ЛСВ слова поєднані 

однією рисою, яка фіксує збільшення ступеня ознаки. У семантичній структурі 

конституентів ЛСГ «Світла» також превалює радіальна полісемія.  

Певне місце займає радіально-ланцюговий тип семантичної будови слова, 

який є менш характерним для дієслів на позначення смакових відчуттів та 

кольору. Так, у ЛСГ «Смакові відчуття» наявні лише 9 % ЛО з радіально-

ланцюговою полісемією, в ЛСГ «Кольору» – 30 %.  Семантика дієслова bloom 

‘розквітати’ є яскравим прикладом радіально-ланцюгової будови семантики 

слова: bloom ‘розквітати’ – I) 1) bear flowers, come into flower; 2) come into or be in 

full beauty or vigour; flourish; culminate; 3) glow with warm colour; II) 4) bring into 

bloom // cause to flourish // arch.; 5) colour with a soft warm tint; 6) cloud (a shiny 

surface) ‘I) 1) нести квітку, ставати квіткою; 2) ставати або бути в повній красі і 

бадьорості; процвітати; завершуватися; 3) жевріти теплим кольором; 

II) 4) вводити в колір // спричиняти розквіт // архаізм; 5) забарвлювати м’яким 

теплим відтінком; 6) затьмарювати (блискучу поверхню)’ [SOED]. У 

відсотковому співвідношенні в ЛСГ «Світла» такий тип полісемії становить 46 % 

від загальної кількості ДГС групи.  

         З огляду на результати компонентного аналізу треба зауважити, що для 

дієслів в досліджуваних групах, зокрема ЛСГ «Кольору» та «Смакових 

відчуттів», ланцюговий тип полісемії є найменш характерним для ДГС, вони 

становить лише 11 % одиниць для ЛСГ «Смакові відчуття» та 14 % – для ЛСГ 

«Кольору». Наприклад, hoover ‘пожирати’ – B1) clean (a floor etc.) with a vacuum 

cleaner; 2) consume voraciously // devour completely ‘B1) чистити за допомогою 

пилососа; 2) споживати запоєм // пожирати повністю’ [SOED]. Отже, перше ГЗ не 

пов’язане з наступним, оскільки останні позначають зміну фізичної дії, але вони 

всі мають одну спільну ознаку ‘quickly and with forth’. Для групи дієслів, що 
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позначають світло, ланцюговий тип семантичної будови слова не є характерним, 

про що свідчать результати компонентного аналізу. 

        Семантика дієслів у межах досліджуваних груп характеризується сполукою 

прототипового компоненту та градації. Кількісний аналіз подібних комбінацій 

подано у табл.2.32.  

Таблиця 2.32 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів «Смакових відчуттів», «Кольору», «Світла» 

       Типи комбінацій 

 

Підгрупи 

 

Дія + градація 
Ознака + 

градація 

Стан + 

градація 

Відношення 

+ градація 

К-ть 

ЛО 
% 

К-ть 

ЛО 
% 

К-ть 

ЛО 
% 

К-ть 

ЛО 
% 

Смакові відчуття 48 86 % - - 8 14 % - - 

Колір 40 80 % - - 10 20 % - - 

Світло 21 64 % 3 9 % 9 27 % - - 

       Відповідно до табл. 2.32., семантика ДГС має прототипову структуру, яка 

характеризується здебільшого комбінацією лексичного прототипу «дія» та 

градаційної семи:  дія+градація. В усіх досліджуваних групах показник даної 

комбінації перевищує 50 % та становить для ЛСГ «Смакових відчуттів» 86 %, 

ЛСГ «Кольору» – 80 %, ЛСГ «Світла» – 60 %. Наприклад, pitch ‘загортати в 

темряву’ – 1) cover, coat, or smear with pitch // mark or brand (a sheep etc.) with pitch 

// soil or stain with pitch; 2) fig. Make as dark as pitch // envelop in pitchy darkness 

‘1) вкривати, обгортати чи бруднити смолою // позначити чи клеймувати (вівцю, і 

т. ін.) смолою // марати або заплямовувати смолою; 2) перен. Зробити темним, як 

смола // загорнути в непроглядну темряву’ [SOED]. Отже, наведенипй приклад 

свідчить, що в обох ЛСВ простежується наявність прототипової ознаки ‘make 

darker’, тобто дія, що спонукає суб’єкта до змін. 

         Менш продуктивними є дієслова з градаційним компонентом, у сематичній 

структурі яких наявні прототипові ознаки «стану». Наприклад, у семантичній 

організації ЛО serene ‘прояснювати’ наявна прототипова ознака «стану» в усіх 

значеннях:  famish ‘голодувати’ – 1) reduce to the extremes of hunger // starve; 2) kill 

with hunger, starve to death; 3a) suffer extreme hunger; †b) die of starvation 

‘1) зменшити надмірність голоду // морити голодом; 2) вбити голодом, голодувати 
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до смерті; 3а) страждають від надмірного голоду; †b) померти з голоду’ [SOED]. 

Для цього дієслова характерна наступна комбінація лексичного прототипу та 

градаційної семи «стан»+градація. Результати прототипового аналізу свідчать, що 

комбінації ознака + градація для досліджуваних ЛСГ є найменш характерною та 

прослідковується лише в ЛСГ «Світла» (3ЛО: 9 % від загальної кількості ДГС в 

групі); комбінація лексичного прототипу та градаційної семи 

відношення+градація не притаманні для ЛСГ дієслів досліджуваних груп.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал, доходимо висновку, що градаційна 

сема може бути також диференційною, інтегральною чи потенційною. Кількісна 

характеристика місця градаційного значення в семантиці дієслів англійської мови 

подано в табл. 2.33.  

Таблиця 2.33 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Смакових відчуттів»,  

«Кольору», «Світла» 

        Тип семи 

 

Підгрупи 

Диференційна сема Інтегральна сема Потенційна сема 

К-ть 

ЛСВ 

К-ть 

(%) 

К-ть 

ЛСВ 

К-ть 

(%) 

К-ть 

ЛСВ 

К-ть 

(%) 

Смакові відчуття 74 50 % 75 50 % - - 

Колір  83 59 % 55 40 % 2 1 % 

Світло  47  52 % 42 46 % 2  2 % 

Аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що значна кількість ГЗ 

виступають диференційними семами в семантичній структурі ДГС досліджуваних 

груп (74 ЛСВ: 50 % від загальної кількості градаційних ЛСВ ЛСГ «Смакових 

відчуттів»; 83 ЛСВ: 59 % – ЛСГ «Кольору»; 47 ЛСВ: 52 % – ЛСГ «Світла»). 

Наприклад, strobe ‘стробувати’ – 1) Electronics. Gate (gate verb¹ 2) by means of a 

strobe pulse; 2) Of a strobe light: flash on and off in rapid succession. Also, in 

Cinematography & Television, exhibit or give rise to strobing ‘1) Електроніка. Увійти 

за допомогою швидкого імпульсу; 2) Про стрибок світла: блимати і вимикати в 

швидкій послідовності. Крім того, в кіно і телебаченні, виставляти або 

призводити до стробування’ [SOED]. Семантична структура дієслова має таку 

модель: А+І(г)+Д+Д(г). Диференційні градаційні семи здатні також взаємодіяти з 

іншими семами в семантичній структурі слова. Таким чином, найбільша частина 
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градаційних значень у досліджуваних ЛСГ є диференціною семою та слугує 

базою для виникнення подальшого ЛСВ слова.  

Як свідчать результати дослідження, інтегральна сема є також за своєю 

природою градаційною, вона простежується у кожному наступному значенні 

слова. Такі ЛСВ займають другу позицію в досліджуваних ЛСГ:  75 ЛСВ  (50 %) – 

ЛСГ «Смакових відчуттів»; 55 ЛСВ (40 %) – ЛСГ «Кольору»; 42 ЛСВ (46 %) – 

ЛСГ «Світла». Наприклад, gollop ‘швидко і жадібно ковтати’ – swallow greedily or 

hastily ‘ковтати з жадібністю або наспіх’ [SOED]. Семантика слова має таку 

модель: А+І(г)+Д(г). 

Незначна кількість градаційних ЛСВ виконує роль потенційної семи: ЛСГ 

«Кольору» – 2 ЛСВ (1 %), ЛСГ «Світла» – 2 ЛСВ (2 %). Наприклад, sad 

‘тьмяніти’ – C) 1) make solid or firm // compress. obsolete exc. dial.; †2) make 

steadfast, establish, confirm (in); †3) make dull // darken (a colour); †4) make 

sorrowful // sadden ‘C) 1) робити твердим або грунтовним // застаріле окрім 

діалекту; †2) зробити стійкими, встановити, підтвердити; †3) зробити тьмяним // 

темніти (колір); †4) зробити сумним // засмутити’ [SOED]. У цьому випадку, 

градаційна сема «потемніння кольору» в ЛСВ асоціюється з тьмянністю настрою. 

Семантична структура дієслова може бути представлена у вигляді моделі: 

А+І(г)+Д+П(г)+Д. Градаційні значення дієслів, що входять до складу ЛСГ «Смакові 

відчуття», не є потенційними. 

Полісемантичність дієслів із градаційною семантикою дає змогу ГК 

виступати в ролі різних сем: диференційної, інтегральної та потенційної. 

Найпродуктивнішими виявились ГС у ролі диференційниї сем у досліджуваних 

ЛСГ. 

 

2.11. ЛСГ Інтелектуальної діяльності 

 

Відповідно до результатів кількісного аналізу, в ЛСГ «Інтелектуальної 

діяльності» було виявлено 35 дієслів, у семантиці яких було виокремлено 

45 градаційних ЛСВ (1 %) (див. дод. Г, табл. 39). Кількісний аналіз емпіричного 
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матеріалу свідчить про те, що у межах градаційного складника дієслів ця ЛСГ не 

відзначається високою продуктивністю. У результаті семантичного аналізу дієслів 

цієї ЛСГ виділяємо слова з певними ознаками: мислення, пам’яті та знання. 

Наприклад, dip ‘поринати’ – II) 12) go deeply into a matter ‘заглиблюватися в 

справу’ [SOED]. 

За результатами аналізу матеріалу дослідження, здебільшого ДГС, що 

позначають інтелекутальну діяльність встановлено, що вони є полісемантичними 

(26 ЛО: 71 %) (див. дод. А, діагр. 9). Наприклад, simplify ‘спростити’ – †1) make 

into a single form or structure // unify; 2a) make simple or less complex or elaborate // 

make easy or more understandable; b) become (more) simple ‘†1) зробити 

однаковими за формою // уніфікувати; 2a) зробити простим або менш складним 

або розробити // зробити легким або більш зрозумілим; б) стати (більш) простим’ 

[SOED]. Певна кількість дієслів цієї ЛСГ є моносемантами (11 ЛО: 29 %).          

У результаті дослідження ДГС було виявлено, що в межах ЛСГ присутні 

дієслова, які мають у своєму семантичному складі динамічні ГЗ (26 ЛСВ: 58 %) та 

слова зі статичною ГС (19 ЛСВ: 42 %) (див. дод. Б, табл. 6). Наприклад, у 

семантичній структурі дієслова misremember ‘погано пам’ятати’ наявна 

градаційна сема манери процесу запам’ятовування, яка є статичним ЛСВ: 

misremember ‘погано пам’ятати’ – remember wrongly or imperfectly // dial. forget 

‘пам’ятайти погано або недосконало; діал. забувати’ [SOED].  

Семантична будова кожного дієслова має свою структуру. Кількісна 

характеристика типів семантичної організації дієслів із градаційним компонентом 

у цій групі представлена у табл. 2.34. 

Таблиця 2.34 

Тип взаємодії сем у структурі багатозначних дієслів «Інтелектуальної 

діяльності» 

Тип взаємодії сем Кількість ЛО Кількість (%) 

Радіальна 18 72 % 

Радіально-ланцюгова 7 28 % 

Ланцюгова - - 

Усього 25 100 % 
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Як свідчать результати дослідження, характерним семантичним типом для 

ДГС, що позначають інтелектуальну діяльність, є радіальна полісемія, яка 

притаманна 18 дієсловам (72 %) (див. дод. А, діагр. 18). Наприклад, deliberate 

‘помірковувати’ – 1) think carefully, pause for consideration, ponder // confer, take 

counsel together; †2) resolve, determine (to do); 3) think over, confer about, deliberate 

on ‘1) ретельно продумати, зробити паузу для розгляду, вдуматися // радитися, 

порадитися між собою; †2) вирішити, ухвалити (робити); 3) продумати, 

домовитися про щось, обговорити’ [SOED]. Ядерним центром семантики слова є 

сема ‘think in a slow manner’, яка наявна в усіх ЛСВ. 

          Другим за кількістю репрезентантів є радіально-ланцюговий тип 

семантичної структури слова: 7 ЛО (28 %) (див. дод. А, діагр. 18). Наприклад, 

benight ‘втягувати в морок’ – 1) cover, hide, or involve in the darkness of night; 2) fig. 

Involve in intellectual or moral darkness; darken, cloud ‘1) покрити, приховати або 

заглиблюватися в темряву ночі; 2) перен. втягуватися в інтелектуальну або 

моральну темряву // затьмарювати, темнішати’ [SOED]. Як свідчить наведений 

приклад, значення дієслова поєднує спільна ознака ‘enlarge (make darker)’. 

Натомість, обидва ЛСВ мають різні центри: перше значення позначає фактичне 

занурення в темряву, а друге ЛСВ вживається в переносному значенні та 

характеризує мисленнєвий стан людини. Результати аналізу семантики слів цієї 

групи засвідчують, що ланцюговий тип полісемії не характерний для 

багатозначних ДГС досліджуваної ЛСГ.  

З огляду на результати аналізу емпіричного матеріалу, семантична структура 

дієслів може бути представлена у вигляді поєднання лексичного прототипу та 

градаційної семи. Кількісний аналіз подібних комбінацій подано у табл. 2.35.  

Таблиця 2.35 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів «Інтелектуальної діяльності» 

Тип комбінацій Кількість ЛО Кількість (%) 

Дія + градація 23 88 % 

Стан + градація 3 12 % 

Ознака + градація - - 
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Відношення + градація - - 

Усього 26 100 % 

Для більшості ДГС з ознакою «інтелектуальної діяльності» людини 

характерна комбінація лексичного прототипу та градації: дія+градація. Слова з 

такою прототиповою комбінацією становлять 88 % (23 ЛО) (див. дод. А, 

діагр. 27). Наприклад, †enlumine ‘осяяти’ – 1) light up, illuminate // fig. enlighten, 

make clear; shed lustre upon; 2) illuminate (a manuscript) ‘1) освітлювати, 

висвітлювати // перен. просвітити, зробити ясним // пролити світло на щось; 

2) висвітлити (рукопис)’ [SOED]. Як демонструє приклад, прототипова ознака 

«дії» наявна в усіх ЛСВ дієслова, а в першому значенні поєднується з 

градаційним компонентом «make lighter». Другою за значущістю є комбінація 

лексичного прототипу та градації наступного типу: стан+градація (3 ЛО: 12 %) 

(див. дод. А, діагр. 27). Наприклад, ponder ‘обмірковувати’ – †1) estimate // judge 

the worth of, appraise; †2) ascertain the weight of // weigh; b) Of a thing: amount in 

weight to; 3) weigh (a matter, words, etc.) mentally, consider carefully // think over; 

4) think deeply, reflect ‘†1) оцінити // судити про цінність, оцінювати; 

†2) встановити вагу // важити; б) Про річ: становити вагу до; 3) зважити (питання, 

слова, і т. ін.) подумки, уважно розглянути // продумати; 4) глибоко задуматися, 

помірковувати’ [SOED]. Комбінації ознака+градація та відношення+градація не є 

характерними для ДГС, що позначають інтелектуальну діяльність людини.  

          Згідно результатам аналізу, кожна градосема має своє окреме місце в 

семантиці дієслова, тобто може грати роль диференційної, інтегральної та 

потенційної сем. Кількісна характеристика місця ГЗ у семантичній структурі 

лекчсичних одиниць ЛСГ «Інтелектуальної діяльності» представлена в 

табл. 2.36.  

Таблиця 2.36 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів «Інтелектуальної діяльності» 

Тип семи Кількість ЛСВ Кількість (%) 

Інтегральна сема 32 49 % 

Диференційна сема 29 45 % 

Потенційна сема 4 6 % 

Усього 65 100 % 
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 Дані, представлені у табл. 2.36., свідчать про те, що більшість ГЗ є 

диференційними семами в семантичній структурі дієслів цієї групи (29 ЛО: 45 % 

від загальної кількості градаційних ЛСВ групи, що досліджується) (див. дод. А, 

діагр. 36). Наприклад, enlarge ‘збільшувати’ – I) 1) make larger or wider // increase 

the size or extent of. Also (now rare) intensify, increase; b) increase (esp. a person’s 

thoughts or feelings) in range or scope // make more comprehensive ‘I) 1) зробити 

більшим або ширшим // збільшити розмір або поширеність. Крім того (зараз: 

рідко вживається) активізувати, нарощувати; б) наплоджувати (особливо думки 

або почуття) в діапазоні або в обсязі // зробити більш всеосяжним’ [SOED]. Як 

свідчить приклад, градаційне значення increase (esp. a person’s thoughts or feelings) 

in range or scope // make more comprehensive має диференційну сему ‘become 

more’, що вказує на підвищення розумової діяльності людини. Ця диференційна 

сема грунтується на попередній диференційній ‘make larger’. Здебільшого в ЛСГ 

дієслів з ознакою «інтелектуальної діяльності» диференційні семи взаємодіють із 

градаційною інтегральною та неградаційними диференційними, рідше 

потенційними семами: А+І(г)+Д(г), А+І(г)+Д(г)2, А+І(г)+Д(г)3, А+І+Д(г), 

А+І(г)+Д(г)+П(г)+Д, А+І(г)+Д+Д(г)+Д2, А+І(г)+Д(…)+Д(г)+Д(…).  

Як свідчать результати аналізу, 32 інтегральних ЛСВ є градаційними (див. 

дод. А, діагр. 36). Наприклад, misremember ‘погано пам’ятати’ – remember wrongly 

or imperfectly // dial. Forget ‘пам’ятати погано або недосконало // діал. забувати’ 

[SOED]. Інтегральна сема ‘make wrongly’ є за своєю природою градаційною, 

оскільки в семантичній структурі слова наявна яскраво виражена градосема 

imperfectly. Семантична структура дієслова може бути представлена у вигляді 

такою моделлю: А+І(г)+Д(г). 

ГК може також виконувати роль потенційної семи в семантичній структурі 

дієслова. Такі ЛСВ становлять лише 6 % від загальної кількості значень ЛСГ 

«Інтелектуальної діяльності» (див. дод. А, діагр. 36). Наприклад, elucidate 

‘пролити світло’ – make lucid or clear. Now only fig., throw light upon, explain, 

clarify ‘зробити зрозумілим або ясним. Тепер лише перен., пролити світло на, 

пояснити, уточнити’ [SOED]. Семантична структура дієслова може бути 
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представлена у вигляді такої моделі: А+І(г)+П(г). Потенційні градаційні семи є 

нехарактерними для дієслів цієї групи.  

Отже, не зважаючи на те, що ЛСГ дієслів на позначення інтелектуальної 

діяльності людини, не є багаточисленною, їхні одиниці мають свої особливості 

семантичної структури, про що свідчать як прототипові ознаки семантики ЛО, так 

і багатогранна семна структура слова. 

Згідно результатів компонентного аналізу, було виділено ще одну группу 

дієслів, до складу якої входять лише 23 ДГС, які, головним чином, мають ознаки 

«здатності людини», «бажання» та «музики». Наприклад, ache ‘жадати’ – 1) suffer 

or be the source of continuous or prolonged dull pain or mental distress; 2) feel an 

intense desire for ‘1) страждати або бути джерелом безперервного або тривалого 

тупого болю або психічного розладу; 2) відчувати сильне бажання’ [SOED]. Такі 

ДГС не є багаточисельними. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Категорія градації репрезентована на всіх рівнях англійської мови, 

основним з яких є лексичний. Градація на прикладі дієслів в англійській мові 

присутня в багатьох сферах людської діяльності. Найбільшою продуктивністю 

характеризуються групи дієслів на позначення психологічної діяльності, 

мовлення та звучання, дії, руху, які формують ядро словникового фонду дієслів із 

градаційним значенням в англійській мові. ЛСГ «Фізичних процесів», «Соціальних 

відносин», «Фізичного стану», «Природних явищ», «Кольору», «Смакових 

відчуттів», «Світла» та «Інтелектуальної діяльності» визначають периферію 

градаційної англомовної картини світу і характеризуються обмеженим 

семантичним обсягом (див. дод. Г, табл. 39). До ЛСГ «Інші» увійшли дієслова, які 

за кількісним показником є поодинокими випадками. 

2.  Більшість дієслів з ГЗ є полісемантичними (75 % від загальної кількості 

лексичних одиниць) (див. дод. Б, табл. 5), моносеманти ж становлять лише 25 %. 

Дослідження семантичних зрушень у ЛО показало, що найважливішими серед 
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градаційних значень є динамічні семи (66 %), а статичні не є багаточисленними та 

становлять лише 34 %, що пояснюється постійним розвитком семантики ДГС в 

англійській мові (див. дод. Б, табл. 6). 

3. Виявлено, що полісемантичні дієслова мають особливу семантичну 

структуру, що залежить від типу зв’язку між значеннями лексичної одиниці. Для 

семантичної будови дієслова з градаційним компонентом характерними зв’язками 

у межах їхньої структури є радіальні, радіально-ланцюгові та ланцюгові. 

Здебільшого, семантика ДГС характеризується радіальною семантикою, вона 

притаманна 63 % багатозначних ЛО, що досліджуються. Цей тип семантичної 

будови превалює в усіх досліджуваних ЛСГ. У результаті аналізу семантичної 

будови ДГС, доходимо висновку, що для багатозначних дієслів характерна також 

радіально-ланцюгова полісемія, яка визначається наявністю двох та більше 

ядерних центрів у семантичній структурі слова (30 %).  Такий тип семантичних 

зв’язків між ЛСВ слова є характерним, головним чином, для ЛСГ «Руху», 

«Психологічної діяльності», «Дії», «Мовлення та звучання». Ланцюговий тип 

семантичної структури ДГС є найменш характерним та становить лише 6 % від 

загальної кількості ДГС в англійській мові. Спостерігаються випадки повної 

відсутності дієслів з таким типом полісемії (ЛСГ «Фізичний стан», «Світло», 

«Інтелектуальна діяльність») (див. дод. Б, табл. 7).  

4. Аналіз особливостей семантичної структури дієслів із градаційним 

компонентом дозволив встановити прототипову природу семантики дієслів із 

градаційним компонентом. Були виділені чотири комбінації лексичного 

прототипу у сполученні з градацією, а саме: дія + градація, ознака + градація, стан 

+ градація, відношення + градація. У ході дослідження виявлено, що комбінація 

дія + градація є найбільш характерною для ДГС в англійській мові (80 %), що 

пояснюється семантичною природою дієслів. Така комбінація лексичного 

прототипу та градації притаманна ЛСГ «Дії», «Руху», «Мовлення та звучання», 

«Психологічної діяльності». Другою за кількістю репрезентантів є комбінація 

лексичного прототипу «стану» з градаційною семою: стан + градація (13 %), яка 

превалює здебільшого в групах ДГС на позначення психологічної діяльності, 
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природних явищ, фізичних процесів. Поєднанні у семантичній структурі дієслів із 

градаційним значенням лексичного прототипу «ознаки» з градаційною семою є 

менш характерними, адже вони складають лише 4 %. Найменшою за кількісним 

показником є комбінація лексичного прототипу «відношення» + градація, яка 

складає  лише 3 % та є характерною для ДГС на позначення психологічної 

діяльності. Виявлено, що ДГС може мати декілька ядерних центрів, а отже й 

лексичних прототипів (див. дод. Б, табл. 8). 

5. У результаті дослідження семантики ДГС було виявлено, що градаційне 

ЛСВ є домінуючим  у семантичній  структурі слова. ГЗ може об’єктивуватися в 

семантиці слова інтегральною, диференційною чи потенційною семами. 

Найчастіше градаційна сема є диференційною (3162 ЛСВ: 52 %), рідше – 

градаційне значення може актуалізуватися інтегральною семою (2635 ЛСВ: 43 %). 

Результати дослідження свідчать про те, що ГС в найменшій мірі об’єктивується 

потенційною семою – 5 % від загальної кількості ЛСВ. ЛСГ дієслів із 

градаційною семантикою не є рівноцінними з точки зору місця в семантиці слова, 

оскільки в ЛСГ «Психологічної діяльності» градаційна сема здебільшого виконує 

функцію інтегральної семи, проте в групі «Руху» превалює ГС, репрезентована 

диференційною семою. Аналіз мовного матеріалу дозволив зробити висновок, що 

градаційні семи, які виконують певну роль у семантичній будові слова, можуть 

взаємодіяти та поєднуватися не лише з собі подібними, але й неградаційними 

ЛСВ (див. дод. Б, табл. 9). 

Наведені положення розділу та результати дослідження висвітлено в 

публікаціях [24; 27; 30; 32].  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ДІЄСЛІВ ІЗ 

ГРАДАЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

3.1. Загальна характеристика розвитку лексико-семантичних груп 

дієслів із градаційною семантикою 

 

У результаті кількісного аналізу емпіричного матеріалу, в англійській мові 

визначено 13 ЛСГ дієслів із градаційним компонентом (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількісна характеристика дієслів із градаційною семою у досліджуваних 

періодах  

Періоди 

ЛСГ  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Рух 33 18 % 86 12 % 233 13 % 221 16 % 

Психологічна 

діяльність 
33 18 % 166 24 % 382 21 % 284 21 % 

Фізичні процеси 31 17 % 37 5 % 168 9 % 125 9 % 

Природні явища 27 15 % 20 3 % 72 4 % 33 3 % 

Мовлення та звучання 19 11 % 83 12 % 297 16 % 227 17 % 

Дія 12 7 % 106 15 % 308 17 % 193 14 % 

Фізичний стан 9 5 % 61 8 % 84 4 % 73 5 % 

Колір 5 3 % 24 3 % 48 2,5 % 32 2 % 

Смакові відчуття 4 2 % 20 3 % 48 2,5 % 26 2 % 

Соціальні відносини 4 2 % 80 11 % 128 7 % 109 8 % 

Світло 4 2 % 13 2 % 30 2 % 16 1 % 

Інтелектуальна 

діяльність 
- - 7 1 % 25 1 % 13 1 % 

Інші - - 4 1 % 17 1 % 8 1 % 

Усього 

 
181 100 % 707 100 % 1840 100 % 1360 100 % 

Данні, представлені у табл. 3.1., свідчать про те, що у давньоанглійський 

період було небагато дієслів з ГЗ (див. дод. В, діагр. 1). З них більшість є 

дієсловами руху (33 ЛО: 18 %), психологічної діяльності людини (33 ЛО: 18 %), 

фізичних процесів (31 ЛО: 17 %).  

Цей період розвитку мови був менш продуктивним для дієслів з 

градаційною семантикою, які позначають природні явища (27 ЛО: 15 %), дію 
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(12 ЛО: 7 %), мовлення та звучання (19 ЛО: 11 %). Наприклад, drive ‘просуватися 

вперед’ – 16) advance quickly // work hard (at) // OE ’16) швидко просуватися // 

тяжко працювати (над чим-небудь) // давн.англ.’. Дуже рідко зустрічаються в 

давньоанглійському періоді розвитку мови дієслова з градаційною семою, що 

позначають фізичний стан (5 %), колір (3 %), смакові відчуття (2 %), соціальні 

відносини (2 %) та світло (2 %).  

У XII-XV ст. усі виокремлені групи активно поповнювались дієсловами з 

градаційною семантикою (див. дод. В, діагр. 1, 2). Слід закцентувати, що частіше 

з’являлися нові ЛО, пов’язані з психологічною діяльністю людини (166 ЛО: 

24 %), мовлення та звучання (83 ЛО: 12 %), дії (106 ЛО: 15 %). Наприклад, shout 

‘кричати, голосно вигукувати’ – 1) utter a loud call or cry expressive of joy, pain, 

etc., or to attract attention, incite to action, etc. // rare (of a place or thing) resound 

with shouts, make a loud noise / LME ‘1) голосно окликати або кричати виражаючи 

радість, біль, і т. ін., чи привернути увагу, стимулювати до дії // звучати дуже 

голосно, спричинити гучний шум / кінець середньовіччя’ [SOED]. Порівняно з 

попереднім періодом кількість ЛО у групах збільшилася майже у шість-сім разів, 

що пов’язано, перш за все, з переходом розвитку суспільства від 

давньоанглійського до середньовічного періоду та початком розвитку ідеї 

гуманізму. Дієслова з градаційною семантикою, що у давньоанглійському періоді 

налічували до десяти ЛО в групі (ЛСГ «Соціальних відносин», «Фізичного стану», 

«Кольору», «Смакових відчуттів», «Світла»), у ранній середньовічний період 

значно збільшились за показниками. Отже, кількість дієслів із градаційною 

семантикою зростає з кожним століттям.  

У ХVI-XVII ст. дієслів стає ще більше, що пов’язано з початком періоду 

Просвітництва (див. дод. В, діагр. 1, 2). Головним чином, поповнюються групи 

дієслів із градаційною семантикою, що позначають психологічну діяльність 

(382 ЛО: 21 %), мовлення та звучання (297 ЛО: 16 %), дію (308 ЛО: 17 %), рух 

(233 ЛО: 13 %) та виходять на першу позицію за кількістю. Наприклад, churr 

‘стрекотіти’ – Esp. of some birds, as the nightjar: make a deep prolonged trilling 

sound / M16 ‘Особливо про деяких птахів, таких як четверокрил: видавати 
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глибокий тривалий звук / серед. XVI ст.’ [SOED]. Цей період характеризується 

більшою мірою рівномірним поповненням груп дієсловами з градаційною 

семантикою. Склад інших ЛСГ також розширюється, лише ЛСГ «Інтелектуальної 

діяльності» та «Світла» у порівнянні з попередніми періодами не змінюються за 

кількісним показником. 

Особливе місце займає пізній новоанглійський період розвитку англійської 

мови, оскільки він характеризується значним поповненням ЛСГ новими 

дієсловами з градаційною семою. Так, найчисленішею залишається група ЛО, що 

пов’язані з психологічною діяльністю людини (284 ЛО: 21 %). Таку ж позитивну 

динаміку росту кількості градаційних дієслів можна спостерігати в ЛСГ 

«Мовлення та звучання» (227 ЛО: 17 %), «Дії» (193 ЛО: 14 %), «Руху» (221 ЛО: 

16 %), «Фізичних процесів» (125 ЛО: 9 %). Наприклад, keen ‘вопіти’ – 3) utter (a 

cry etc.) in a shrill wailing tone / L19 ‘видавати (крик, і т. ін.) пронизливим 

волаючим тоном // пізн. XIX ст.’; micrify ‘зводити нанівець’ – make small // render 

insignificant / Only in M19 ‘зробити маленьким // приводити до малозначущого 

стану / лише в сер. XIX ст.’ [SOED]. При цьому XVIII-XXI ст. відзначене певним 

зниженням темпу розширення таких груп дієслів із градаційною семантикою, як 

ЛСГ «Соціальних відносин» (109 ЛО: 8 %), «Фізичного стану» (73 ЛО: 5 %), 

«Природних явищ» (33 ЛО: 3 %), «Кольору» (32 ЛО: 2 %), «Смакових відчуттів» 

(26 ЛО: 2 %), «Світла» (16 ЛО: 1 %) та «Інтелектуальної діяльності» (13 ЛО: 

1%).  

Таким чином, лексичний шар дієслів із градаційною семантикою з 

розвитком мови збільшується, особливо за рахунок груп ЛО, що пов’язані з 

психологічною діяльністю людини, розвитку мовлення та звучання, дії та руху, 

фізичних процесів. Але найбільш продуктивними періодами для градаційних 

дієслів можна вважати період з ХІІ ст. і до сьогодення, оскільки саме в цей час 

градаційні дієслова збагачували лексичну систему англійської мови майже 

рівномірно [29].  

Як засвідчують дані таблиці 3.1, найбільш активно збагачувалась 

дієсловами з градаційною семантикою ЛСГ «Психологічної діяльності», що 
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становить 865 ЛСВ (22 % від загальної кількості ЛСВ дієслів з градаційним 

компонентом). Наприклад, moderate ‘пом’якшувати’ – 1) make less violent, severe, 

intense, or rigorous ‘зробити менш жорстоким, важким, інтенсивним або строгим’. 

Отже, ця ЛСГ утворює ядро шару градаційних дієслів в англійській мові. Менш 

репрезентативними за кількісними показниками є ЛСГ «Мовлення та звучання» 

(626 ЛСВ: 16 %), «Дії» (619 ЛСВ: 15 %) та «Руху» (573 ЛСВ: 14 %). Наприклад, 

batter ‘гамселити’ – strike repeatedly so as to bruise, shatter, or break // beat 

continuously or violently ‘ударяти неодноразово так, щоб вразити, зруйнувати або 

розбити // бити безперервно або сильно’ [SOED]. Але за кількісними показниками 

їх можна також віднести до ядерної зони представлення градаційного шару 

дієслів в англійській мові.  

До периферії ДГС включено наступні ЛСГ дієслів із градаційним 

значенням: «Фізичні процеси» (361 ЛСВ: 8 %), «Соціальні відносини» (321 ЛСВ: 

6 %), «Фізичний стан» (227 ЛСВ: 6 %), «Природні явища» (152 ЛСВ: 5 %), 

«Колір» (109 ЛСВ: 3 %), «Смакові відчуття» (98 ЛСВ: 2,5 %), «Світло» (63 ЛСВ: 

1,5 %) та «Інтелектуальна діяльність» (45 ЛСВ: 1 %). Наприклад, extend 

‘подовжити’ – 6b) make longer, continue further in space ‘6b) зробити щось довше, 

продовжувати просування у просторі’; thicken ‘згущуватися’ – 1) make or become 

thick or thicker in consistency // (cause to) increase in density or concentration ‘1) 

робити чи ставати густим, густішим за консистенцією // (спричиняти) збільшення 

щільності або концентрації’ (див. табл. 3.1).  

 

 

3.2. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Руху 

 

До однієї з найчисельніших ЛСГ дієслів із градаційним компонентом 

належить група слів, що позначають рух. Наприклад, bicker ‘швидко бігти’ – make 

a short rapid run (describing pounding of the feet) ‘робити короткі часті замахи 

(удари ногами)’; gush ‘хлинути, ринути’– rush in a sudden copious stream ‘хлинути 

раптовим рясним струмком’ [SOED], та ін. Кількісна характеристика еволюції 
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дієслів з ГС даної ЛСГ у різні періоди розвитку англійської мови надано в дод. Г, 

табл. 44. 

Як свідчить аналіз мовного матеріалу, давньоанглійський період був 

непродуктивним для дієслів «Руху» з градаційним значенням (33 ЛСВ, що 

становить 6 %). Наприклад, halt ‘кульгати’ – walk lamely // limp / OE ‘ходити 

нескладно // кульгати / давньоанглійська’. Дієслова з градаційною семантикою 

цієї групи збільшуються за кількістю у середньовічний період розвитку 

англійської мови (86 ЛСВ: 15 %). Наприклад, whip  ‘зганяти докупи’ –  move 

quickly and violently, or to make something do this / ME ‘рухатися швидко і 

жорстоко’ [SOED]. Менш значущіми є ЛО із градаційним компонентом, які 

виникли у XVI-XVII ст. (233 ЛСВ: 41 %).  

Пізній новоанглійський період розвитку англійської мови характеризується 

найбільшим поповненням ЛСГ «Руху» новими ДГС (221 ЛСВ: 39 %). Наприклад, 

noddle ‘похитнути головою’ – nod or wag (the head) quickly or slightly / M18 

‘куняти або гойдати (головою) швидко чи злегка // сер. XVIII ст.’ [SOED]. Таким 

чином, проведений аналіз еволюції мовного матеріалу цієї групи засвідчив, що 

лексичний шар ДГС зазнає поступових змін та збагачується (див. дод. А, 

діагр. 37). 

Певні зміни в соціо-культурному житті англомовного суспільства протягом 

різних періодів розвитку мови зумовили розширення семантичної щільності 

дієслів у результаті запозичень (186 ЛО: 43 %). Найбільша кількість запозичених 

ДГС з’являється в пізньому середньоанглійському періоді (101 ЛО: 54 %) (див. 

дод. Г, табл. 1). Активно запозиченими можна вважати ЛО, які були надбані за 

рахунок французьких слів (33 ЛО: 32 % від загальної кількості запозичених ДСГ в 

період XVI-XVII ст.) (див. дод. Г, табл.1). Наприклад, mince ‘рухатися манірно’ – 

LME [ORIGIN Old French mincier (dial. minchier) from Proto-Romance, from Latin 

minutia] 6) walk with short steps and an affected preciseness or daintiness // M16 

(Dennis Potter: ‘He minces out with an ogling smile’) ‘6) ходити невеликими кроками 

та вишуканою педантичністю або граціозністю’ [SOED]. У цей період розвитку 

англійської мови з’являються запозичення зі давньоскандинавської мови (21 ЛО: 
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21 %), давньо- та середньонімецької (16 ЛО: 16 %), латинської (13 ЛО: 13 %), 

англо-норманської (5 ЛО: 5%), датської (4 ЛО: 4 %) (див. дод. Г, табл. 1).  

Майже вдвічі меншими були запозичення в період з XII по XV ст. (54 ЛО: 

29 %). 19 ЛО (35 % від загальної кількості запозичених дієслів із градаційною 

семантикою) мають давньоскандинавське походження. Наприклад, sprent 

‘спринтувати’ – Now Scot. & N. English / ME [ORIGIN Of Scandinavian origin: cf. 

Old Norse spretta (Icelandic, Norwegian spretta, Swedish sprätta, Danish sprætte) rel. 

to sprint verb. Cf. sprunt.] 1) Of a person, animal, etc.: spring, jump, leap // move 

quickly or with agility // ME ‘1) Про людину, тварину та ін.: стрибати, скакати, 

перестрибувати // рухатися швидко чи зі спритністю // середньоангл.’ [SOED]. 

Менш характерними для цього періоду були старофранцузькі та німецькі 

запозичення, 13 ЛО (24 %) та 10 ЛО (19 %) відповідно. До розглядуваної групи 

слів належать також дієслова з градаційною семою з англо-норманським, 

латинським та датським походженням (див. дод. Г, табл. 1). Лексичні одиниці, які 

були запозичені в новоанглйський період не є багаточисельними та складають 

лише 16 %. Так само можна зауважити про давньоанглійський період, коли 

запозичені дієслова з градаційною семантикою становлять лише 1 %.  

Під час дослідження походження градаційних дієслів було визначено, що 

100 ЛО (23 %) мають невизначене джерело чи є імітативними. Наприклад, slagger 

‘йти з труднощами’ – Now dial. / E17 [ORIGIN Origin unkn.] walk slowly // loiter, 

lag ‘йти повільно // зволікати, плентатися’ [SOED]. Решта дієслів із градаційною 

семантикою є давньоанглійськими, вони утворилися в різні періоди розвитку 

мови, а отже засвідчують розвиток та самобутність градаційної лексики. Треба 

відзначити, що у 69 % (296 ЛО) випадків градація в семантичній структурі дієслів 

«Руху» мотивована афіксацією (див. дод. Г, табл. 14).  

Дослідження еволюції ДГС свідчить, що  градаційна сема може бути 

частиною денотативного або конотативного значення дієслова. У 91 % (522 ЛСВ) 

випадків градосема є компонентом денотативного значення (див. дод. А, 

діагр. 38). Наприклад, mosey ‘йти геть, шататися’ – Orig., go away quickly or 

promptly // make haste. Now, walk in a leisurely or aimless manner // wander, amble 



150 

 

‘Спочатку: йти геть швидко чи негайно // поспішати. Зараз: пройтися неквапливо 

або безцільно // мандрувати, бігти інохіддю’; skip ‘квапитися’ – I) 2b) move 

hurriedly // depart quickly (for) // abscond, disappear ‘рухатись поспішно // піти 

швидко // тікати, щезнути’ [SOED]. Приклади свідчать, що ядром лексичного 

значення слова є «рух» в обох словах, тобто ЛСВ є концептуальним для 

семантики мовної одиниці. Такі випадки характерні в усіх підгрупах ЛСГ «Руху».  

Градосема дієслів у складі денотативного значення превалює в усіх періодах 

розвитку мови у порівнянні з конотативним значенням (див. дод. Б, діагр. 2). 

Найбільш продуктивним періодом для подібних дієслів є середньоанглійський 

період (213 ЛСВ: 41 %). Наприклад, lamp ‘рухатися швидко’ – move quickly with 

long steps ‘рухатися швидко великими кроками’ [SOED]. Наведений приклад 

показує, що градаційне ЛСВ є частиною денотативного значення дієслова та 

позначає «рух». Найбільш чисельною підгрупою дієслів «Руху» в період XVI-

XVII ст., ЛСВ яких виступають компонентом денотативного значення, є ЛСГ 

«Рухатись інтенсивно» (167 ЛСВ). 

З огляду на семантичну парадигму ДГС градаційне ЛСВ також може бути 

компонентом у конотативному значенні слова, що становить 9 % (51 ЛСВ) (див. 

дод. А, діагр. 38). Наприклад, trip ‘йти швидко та легко’ – 1a) move, dance, or run 

with quick light steps // skip, caper, dance nimbly // fig. (of words, a rhythm, etc.) flow 

lightly and gracefully / LME ‘перен. (про слова, ритм, і т. ін.) литися тонко та 

витончено / пізн. середн. англ.’ [SOED]. Як показує наведений приклад, 

градаційне ЛСВ має вторинні асоціації слова стосовно руху людини. Такі ЛСВ 

превалюють в ЛО, що входять до складу лексико-семантичної підгрупи 

«Рухатись інтенсивно» та складають 21 дієслово (41 % від загальної кількості 

ДГС із конотативною оцінкою в ЛСГ «Руху»). Аналізуючи кількісний показник 

цього явища, треба відзначити, що для дієслів такого типу продуктивним 

періодом став пізній новоанглійський період розвитку англійської мови (28 ЛО: 

55 %). 

 У результаті аналізу ДГС було виявлено, що головними механізмами змін у 

семантичній структурі досліджуваних ЛО є метафоризація або метонімізація. У 
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межах групи дієслів «Руху» існує один тип асоціацій між градаційним значенням 

та попереднім: метафоричний (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Механізми зміни семантики дієслів «Руху» з градаційним значенням  

 
Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. - - 

XIІ-XV ст. 3 6 % 

XVI-XVII ст. 20 39 % 

XVIII-XXI ст. 28  55 % 

Усього 51 100 % 

Як показують данні табл. 3.2., загалом 51 ЛСВ (9 %) із градаційним 

компонентом у складі конотативного значення виникли на основі метафоричного 

перенесення. Наприклад, дієслово gallop ‘галопувати’ як наслідок розвитку його 

семантики з часом розвинулось метафоричне значення move or progress rapidly 

(lit. & fig.) ‘рухатися та прогресувати швидко (літ. та перен.)’ [SOED]. Як свідчить 

приклад, метафоричне значення сформувалось на основі подібності манери руху: 

швидкий рух чи розвиток порівнюється з манерою бігу коня. Було виявлено, що 

метафоризація характерна для новоанглійського періоду становлення англійської 

мови (XVI-XVII ст.: 20 ЛСВ, XVIII-XXI ст.: 28 ЛСВ); менш продуктивний період 

– ХІІ-ХV ст. У період VII-XII ст. метафора не є актуальним механізмом утворення 

градаційного значення. 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) / ран. XVII ст. // перен..: Л. Макнис «Коли 

ми були дітьми, Весна була легкою, Занурюючи наші голови в піну глоду»’ 

[SOED].   

Поділяючи думку Г. М. Скляревської, яка системно досліджувала метафору, 

вважаємо, що існують регулярні типи метафоричного переносу (“фізичний світ → 

психічний світ”; “фізичний світ → абстрактний світ”; “предмет-психічний світ”; 

“предмет → абстрактний світ”; “фізичний світ → фізичний світ”; “предмет → 

фізичний світ”; “людина/тварина-психічний світ”) та індивідуальні, які належать 
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до мови художньої, поетичної [187]. У 37 ЛСВ дієслів «Руху» (72 % від усіх ЛСВ 

дієслів із конотативно забарвленою семою) відбувається регулярний метафоричне 

перенесення, яке здійснюється за типами: “фізичний світ → фізичний світ”; 

“фізичний світ → абстрактний світ”. Порівняно з попередніми регулярними 

типами метафоричного переносу, менш чисельним виявився тип “абстрактний 

світ → фізичний світ”; “предмет → фізичний світ”; “предмет → абстрактний світ” 

(14 ЛСВ: 28 % від усіх ЛСВ дієслів із конотативною семою) (див. дод. Б, табл. 13). 

Результатом зміни денотативного значення ДГС є розширення та звучення 

значення ЛО. Розвиток семантики слова зумовлюється появою нового значення 

ЛО, яке, в свою чергу, може мати більш широке або вузьке значення порівняно з 

попереднім. Так, у дієслів «Руху»  градаційне значення виникає як результат 

процесу генералізації або розширення значення слова (406 ЛСВ: 71 %) (див. 

дод. А, табл. 39). Наприклад, pounce ‘вдертися’ – 1) seize (prey) with claws or talons 

// swoop down on and grab / L17; 2a) swoop down like a bird of prey // spring suddenly 

by way of attack / M18; b) transf. & fig. Seize on suddenly or eagerly / E19; 3) gen. 

Spring or jump unexpectedly. Now rare / M19 ‘1) захопити (здобич) кігтями або 

пазурами // підстрибнути і захопити / пізн. XVII ст.; 2a) впасти, як хижий птах // 

вистрибнути раптом нападаючи; b) перен. та фіг., захопити раптом або з 

нетерпінням / ран. XIX ст.; 3) ген. Вистрибнути чи випорсати знаскоку. Зараз: 

рідко вживається / середн. XIX ст.’ [SOED]. Як показує приклад, усі ЛСВ 

лексичної одиниці пов’язані однією ядерною семою «раптовий стрімкий рух». 

Поступово значення слова переходить від більш точного позначення до більш 

загального поняття стрибка. Таким чином, значення  3) gen. Spring or jump 

unexpectedly. Now rare / M19 ‘3) ген. Вистрибнути чи випорсати знаскоку. Зараз: 

рідко вживається / середн. XIX ст.’ розширюється та стає більш загальним. 

Як результат семантичної зміни ГЗ, генералізація превалює в період XVI-

XVII ст.  (178 ЛСВ: 44 %) та пізній новоанглійський (164 ЛСВ: 40%) (див. дод. Б, 

діагр. 3). Менш продуктивним є період розвитку з XII до XV ст. та становить 43 

ЛСВ (11 %). Лише 21 градаційний ЛСВ (5 %), що утворилися як результат 

семантичного розширення, з’явилися в давньоанглійський період.   
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 Згідно результатів семантичного аналізу дієслів із градаційним 

компонентом, наявні випадки звуження значення (116 ЛСВ: 29 %) (див. дод. А, 

табл. 39). Наприклад, stot ‘відскакувати’ – 1) rebound, bounce (from, off) // fall or hit 

with a bounce (on, against) // jump, start, spring. Scot. & N. English / E16; 2) move 

with a jumping or springing step, bound along, bounce up and down // stagger, lurch, 

move unsteadily. Now also spec., (of an animal) make short high jumps, esp. as a 

defensive or warning action (typical esp. of some antelopes) / E19 ‘1) відскакувати, 

відмовитись (від) // падати чи ударятися раптово // плигати, стартувати, 

вистрибувати  / поч. XVI ст; 2) рухатися стрибаючи або пружинним кроком, 

зв’язати, підстрибувати вгору і вниз // похитнути, лягти, рухатися невпевнено. 

Зараз: також спец.: (про тварин) робити короткі високі стрибки, особливо, як 

захисна чи попереджувальна дія (типова особливість деяких антилоп) / ран. 

XIX ст.’ [SOED]. Наведений приклад засвідчує, що градаційне значення Now also 

spec., (of an animal) make short high jumps, esp. as a defensive or warning action 

(typical esp. of some antelopes) ‘Зараз: також спец.: (про тварин) робити короткі 

високі стрибки, особливо як захисна чи попереджувальна дія (типова особливість 

деяких антилоп)’ є результатом звуження об’єму поняття, тобто дієслово stot 

‘відскакувати’ з часом отримало специфічне значення, яке використовується для 

позначення певного стрибка, а саме, коли мова йдеться про тварин.  

Кількісний аналіз мовного матеріалу свыдчить про те, що більшість 

градаційних ЛСВ у складі денотативного значення (43%) виникли у пізній 

новоанглійський період (з ХVIІІ – XXI ст.) та мають позначки, що вказують на 

спеціалізацію значення. Наприклад, ramble ‘блукати’ – 2) travel freely and without 

definite aim or direction.  Now usu. spec., walk for pleasure, with or without a definite 

route but usu. in the country / E17 ‘2) подорожувати вільно і без певної мети або 

напряму. Зараз звичайно спец.: прогулятися для задоволення, певним маршрутом 

або без нього, але зазвичай за місто / ран. XVII ст.’ (див. дод. Б, табл. 2, 3).  

Результатом зміни конотативного значення в семантиці ДГС виступає зміна 

оцінки: амеліорація або пейорація. Більшість дієслів з ГС належить переважно до 

нейтрального шару лексики, що становить 25 ЛСВ (49 %). Нейтральне 
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забарвлення градаційного значення можна спостерігати в слові dop ‘пирнути 

швидко’ – †3) dip or immerse quickly, as in baptism / M16–M17 ‘занурити чи 

зануритися швидко неначе під час хрещення / сер. XVI-XVII ст.’ [SOED]. На 

початку розвитку семантики слова ЛО мала значення plunge or sink suddenly into 

water etc. / LME–L17 ‘зануритися або раптово піти під воду’. Отже, з часом 

семантика дієслова поступово набула конотативної оцінки (див. дод. А, табл. 40). 

Зустрічаються випадки, коли нейтральне слово розвивається у 

амелійоративному напрямку, але такі лексичні одиниці менш чисельні ніж 

дієслова з нейтральною семантикою та зустрічаються лише у 19 ЛСВ (37%) (див. 

дод. А, табл. 40). Наприклад, дієслово kangaroo ‘просуватися вперед’ мало 

негативне забарвлення значення hunt kangaroos / E19 ‘полювати на кенгуру / ран. 

XIX ст.’, але пізніше в результаті семантичного розвитку слова ЛСВ набуло 

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 (стрибок уперед на велику відстань) на 

фізичну (рухатись подібно тварині), а потім на абстрактну дію (просуватися 

швидко у розвитку, ділі, і т. ін.).  

Градаційні значення з пейоративним забарвленням досліджуваної ЛСГ не є 

багаточисленними (7 ЛСВ: 14 %) (див. дод. А, табл. 40). Наприклад, slip 

‘промайнути’ – I) 1) pass or go lightly, quietly, smoothly, or easily // move quickly and 

softly, without attracting notice // glide, steal // pass gradually, inadvertently, or 

imperceptibly // (of time) go by rapidly or unnoticed / ME ‘(про час) пройти швидко 

та непомітно / середньоангл.’ [SOED].  Як свідчить приклад, градаційне значення 

(of time) go by rapidly or unnoticed ‘(про час) пройти швидко та непомітно’ в 

процесі розвитку не набуло позитивного чи нейтрального забарвлення, а 

залишилось негативним, оскільки плинність часу може бути прикладом 

негативного явища у житті людини.  

У результаті аналізу семантичного зрушення значень дієслів «Руху» було 

виявлено, що градаційні значення набули певної стилістичної маркованості. Такі 
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слова становлять 22 % (128 ЛСВ) від загальної кількості градаційних ЛСВ 

досліджуваної ЛСГ. Найбільшу кількість таких значень становлять діалектизми, 

що знайшли своє відображення у 55 градаційних ЛСВ (43 % від загальної 

кількості стилістично-маркованої градаційної лексики цієї ЛСГ). Простежується 

поступове зростання кількості таких слів до XVIII ст. Наприклад, дієслово pudge 

‘прогулюватись’ у значенні walk slowly and heavily ‘ходити повільно і тяжко’ 

виникло в сер. XVII ст. та існує до сьогодення у формі діалектизму (див. дод. А, 

табл. 41).  

Таку ж саму тенденцію розвитку мають дієслова, в семантичній структурі 

яких ГЗ належить до розмовної лексики (34 ЛСВ: 27 %). Більшість розмовних 

дієслів цієї ЛСГ виникли в новоанглійський період розвитку мови (27 ЛСВ). 

Наприклад, skip ‘бігти підстрибом’ – 2b) move hurriedly //  Now colloq. / ME ‘бігти 

поспішаючи // Зараз: розм. / середньоангл.’ [SOED]. Як свідчить аналіз мовного 

матеріалу, певна частина градаційних ЛСВ належить до архаїчної лексики 

(46 ЛСВ: 26 %), що виникла переважно в новоанглійський період. Наприклад, fisk 

‘рухатися жваво’ – move briskly, frisk or whisk (about). Long arch. / rare / LME  

‘рухатися жваво, бовтатися. Давно арх. / рідко / пізн. середн. англ.’ [SOED]. 

Градаційні ЛСВ, які належать до сленгової лексики, становлять 13 ЛСВ: 10 %, 

вони виникли в пізній новоанглійський період розвитку мови (див. дод. А, 

табл. 41). 

Особливу групу складають градаційні ЛСВ, що мають назву шекспіризмів 

та становлять 12 ЛСВ (9 % від загальної кількості стилістично маркованої 

лексики). Наприклад,  creep ‘повзти’ – 3b) move stealthily, sneakingly, or abjectly / 

E17 // Shakes. (N. D. Mids: “I can no further crawl”) ‘3b) рухатися крадькома, 

потайки або зневажливо // ран. XVII ст. // шексп. (Н.Д. Мідс: “Я не можу повзти 

далі”) [SOED]. Еволюція стилістично-маркованих дієслів із ГС подано в дод. Г, 

табл. 26. 

 Отже, у результаті аналізу еволюції градаційної дієслівної лексики ЛСГ 

«Руху» було встановлено, що група градаційних лексем є багаточисельною, що 

надає можливості виявити причини, механізми та результати процесу зміни 
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значення лексичних одиниць. Представлення закономірностей еволюції ГЗ в 

минулому англійськомовної спільноти дає змогу проаналізувати причино-

наслідкові зв’язки розвитку дієслів із градаційним компонентом сьогодення.  

 

 

3.3. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ 

Психологічної діяльності 

 

Спостерігаючи за семантичною будовою дієслів із градаційним 

компонентом, вбачаємо необхідним дослідити умови виникнення, етапи еволюції 

та результати зміни градаційного значення. Основні етапи еволюції дієслів 

представлені в табл. 3.3.   

                                                                                                                        Таблиця 3.3 

Кількісна характеристика ЛСГ дієслів «Психологічної діяльності» з 

градаційною семою в англійській мові 

                   Періоди 

Підгрупи  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Емоційний  

стан (настрій) 

16 49 % 66 40 % 120 31 % 102 36 % 

Емоційні переживання 12 36 % 55 33 % 86 23 % 23 8 % 

Характер 2 6 % 15 9 % 57 15 % 45 16 % 

Поведінка 2 6 % 10 6 % 43 11 % 52 18 % 

Зорове сприйняття 1 3 % 7 4 % 39 10 % 36 13 % 

Відносини - - 8 5 % 26 7 % 23 8 % 

Інші  - - 5 3 % 11 3 % 3 1 % 

Усього  33 100  

% 

166 100 

% 

382  100 

% 

284 100 

% 

Згідно даним, представленим у табл. 3.3., давньоанглійський період був 

непродуктивним для дієслів психологічної діяльності з градаційним значенням 

(33 ЛСВ, що становить 4 %) (див. дод. А, діагр. 42). Проте середньовічний період 

розвитку англійської мови був більш значущим для дієслів із градаційною 

семантикою цієї групи (166 ЛСВ: 19 %) (див. дод. А, діагр. 42). Наприклад, lown 

‘заспокоюватися’ – 1) become calm, calm // Scot. & N. English // LME ‘ставати 
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спокійним, спокійнішати // шотл. чи сев. англ.//середн. англ.’ [SOED]. У XVI-

XVII ст. виокремлена група активно поповнювались дієсловами з градаційною 

семантикою (382 ЛСВ: 44 %) (див. дод. А, діагр. 42). Особливе місце займає 

пізній новоанглійський період розвитку англійської мови, оскільки він 

характеризується значним поповненням ЛСГ «Психологічної діяльності» новими 

дієсловами з градаційною семою (284 ЛСВ: 33 %) (див. дод. А, діагр. 42). 

Наприклад, buck ‘розвеселитися’ – 3b) cheer up // become or make more vigorous or 

lively; hurry up, make an effort // colloq. // M19 ‘3b) розвеселитися // стати або 

зробити більш енергійним або жвавим // поквапитися, зробити зусилля // розм. // 

серед. XIX ст.’ [SOED]. 

Таким чином, лексичний шар ДГС з розвитком мови збільшується особливо 

у результаті запозичень, морфологічної та семантичної деривації слова. 

Найпродуктивнішими періодами для градаційних дієслів підгрупи дієслів 

психологічної діяльності можна вважати XVI-XXI ст., оскільки саме в цей час 

градаційні дієслова цієї ЛСГ збагачували лексичну систему англійської мови (див. 

дод. Г, табл. 2).  

Результати етимологічного аналізу свідчать про те, що більшість ДГС в 

групі «Психологічної діяльності» (572 ЛСВ: 65 %) виникли внаслідок запозичень. 

Так, запозичення виконують найбільш важливу роль в новоанглійський період, 

особливо починаючи з кін. XV ст. (раннєновоанглійський період) (86 %). У цей 

період 19 % ДГС мають давньофранцузьке походження; загалом французьке 

становить 45 % ДГС. Наприклад, rejoice ‘зрадіти’ [ORIGIN Old French re(s)joir, 

later réjouir, from re- re- + esjoir (mod. éjouir), formed as es- + joir joy verb] 

2) gladden, make joyful, exhilarate, (a person, his or her spirits, etc.) / LME 

‘2) порадувати, звеселити, підняти (людину, його або її дух, і т. ін.) / піздній 

середньоанглійський період’ [SOED]. Треба зауважити, що в XVI-XXI ст. група 

збагачувалася дієсловами з градаційною семантикою за допомогою запозичень з 

різних мов: латинської, німецької, скандинавської, датської, італійської, і т.ін. 

(див. дод. Г, табл. 3).  



158 

 

 У середньоанглійський період лише 12 %  (74 ЛО) були запозичені з інших 

мов. Більшість ЛО мають французьке походження (40 ЛО) (див. дод. Г, табл. 3). 

Другими за чисельністю є скандинавські запозичення, головним чином, 

давньоскандинавського походження (21 ЛО: 28 %). Наприклад, anger ‘розгнівити’ 

[ORIGIN Old Norse angra grieve, vex, formed as anger noun.] – 2) become angry // 

ME; 4) irritate or inflame (a sore etc.). Long dial. // LME ‘2) стати злим // сер.англ.; 

4) дратуватися чи запалювати (біль), і т. ін.)’ [SOED].  

Аналіз етимології ДГС у період з VІІ по ХІ ст. показав, що в досліджуваній 

ЛСГ лише 4 ЛО були запозичені з інших мов, а саме 2 дієслова зі 

старофранцузької мови та 2 ЛО з латинської. Таким чином, цей період не був 

продуктивним з точки зору виникнення дієслів із градаційним компонентом 

внаслідок запозичення (див. дод. Г, табл. 3).  

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що найбільш 

продуктивними періодами розширення лексичного складу англійської мови 

шляхом запозичень були XVI-XVІІI ст. та ХVІІІ-ХХІ ст., що зумовлено впливом 

соціолінгвальних чинників епохи – Просвітництва. Французьке походження ДГС 

превалює в усіх періодах розвитку англійської мови.  

Досліджуючи морфологічну деривацію ДГС доходимо висновку, що певна 

частина дієслів ЛСГ «Психологічної діяльності» утворилися у результаті 

афіксації, серед яких найпродуктивнішими виявились наступні:  -en, -еr, a-, dis-, 

as-, in-, un-, en-, de-, be-, -ate, -fy, -in. Наприклад, в слові  deplore ‘дуже жалкувати’ 

[M16], префікс de- демонструє зниження градуальної ознаки «сила почуттів»; 

префікс in- у слові infatuate ‘запаморочити голову’ [M17] послаблює сему 

«ясність розуму» і тим самим зменшує градаційну ознаку «сили». Таким чином, 

320 дієслів із градаційним компонентом на позначення психологічної діяльності 

людини утворилися за допомогою афіксів, які збільшують або зменшують 

градаційну ознаку в семантичній структурі слова (див. дод. Г, табл. 15).  

Треба зауважити, що градаційна сема може бути компонентом 

денотативного або конотативного значення дієслова (див. дод. Б, табл. 2). Як 

свідчить семантичний аналіз мовного матеріалу, більшість градаційних ЛСВ є 
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компонентом денотативного значення в семантиці дієслів, що становить 80 % 

(693 ЛСВ) (див. дод. А, діагр. 43). Наприклад, infuriate ‘роздратувати’ – provoke to 

fury // make extremely angry ‘спровокувати лють // зробити дуже злим’; delight 

‘приносити задоволення’ – 1) give great pleasure or enjoyment to // please highly / 

ME ‘надати велике задоволення чи насолоду / приносити задоволення. 

cередньоангл.’; b) give great pleasure, cause delight / L19 ‘надати велике 

задоволення, викликати задоволення // пізн.19 ст.’; †3) enjoy greatly, delight in / 

LME–E17 ‘насолоджуватися сильно, насолоджуватися / від пізн.середн.англ. – 

ран. XVII ст.’ [SOED]. Найбільша кількість дієслів, що має градаційну сему у 

складі денотативного значення, належить підгрупі «Емоційного стану та 

настрою» (31 %). Менш продуктивною є підгрупа слів, що позначають емоційні 

переживання, вони складають 19 % градаційних ЛСВ. Підгрупи слів, що 

позначають поведінку та характер, відзначаються найменшою кількістю дієслів з 

денотативним градаційним значенням (15 % – підгрупа дієслів «Поведінки», 14 % 

– дієслова «Характеру»). Наприклад, hypercriticize ‘прискіпуватись’ – сriticize 

excessively or unduly // be hypercritical ‘критикувати надмірно // бути надто 

критичним’ [SOED]. Наведений приклад свідчить, що обидва градаційні значення 

виступають компонентами в ДЗ слова ‘criticize too much’. Останнє місце займають 

ЛО, що позначають зорове сприйняття та відносини. 

Градосема в денотативному значенні дієслова досліджуваної групи 

превалює в усіх періодах розвитку мови у порівнянні з конотативним 

компонентом у семантиці слова. Найпродуктивнішим періодом для формування 

подібних значень дієслова є ранньоновоанглійський період, що становить 

325 ЛСВ чи 47 % від загальної кількості ГЗ у межах досліджуваної групи.  

З огляду на семантичну характеристику ДГС, градаційне ЛСВ також може 

займати певне місце в структурі КЗ дієслова, що становить 20 % (172 ЛСВ) (див. 

дод. А, діагр. 43). Наприклад, refine  ‘облагороджувати’ – I) 1) Purify (a metal) by 

removing oxides, gas, etc. // L16; †2a) clear (the spirits, mind, etc.) from dullness // 

make clearer or more subtle // L16–E18; b) purify morally, raise to a higher spiritual 

state // M17–E18; 5) free from rudeness or vulgarity // make more polished, elegant, or 
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cultured // M17; II) 7) become pure // grow clear or free from impurities // E17; 

8) become more polished, elegant, or cultured // E17 [SOED]. Як свідчить наведений 

приклад, градаційні ЛСВ є компонентом КЗ, оскільки мають вторинні асоціації 

слова стосовно емоційного стану людини. Такі ДГС превалюють в ЛО, що 

входять до складу ЛСП «Емоційного стану та настрою» та складають 100 дієслів 

(58 %). Для дієслів такого типу дієслів продуктивним став пізній новоанглійський 

період розвитку англійської мови (74 ЛО: 43%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

У результаті аналізу ДГС було виявлено, що головними механізми змін у 

семантичній структурі ЛО є метафоризація або метонімізація (табл. 3.4.). 

Таблиця 3.4 

Механізми зміни семантики дієслів «Психологічної діяльності» з 

градаційним значенням 
Механізм 

Періоди 

Метафоризація Метонімізація 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість  

% 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість  

% 

VII-XІ ст. 11 7 % - - 

XIІ-XV ст. 26 16 % 1 14 % 

XVI-XVII ст. 77 47 % 5 72 % 

XVIII-XXI ст. 51 30 % 1 14 % 

Усього 165     100 % 7 100 % 

Як свідчать дані, наведені у табл. 3.4., 165 ЛСВ (98 %) із градаційним 

компонентом виникли на основі метафоричного переносення. Наприклад, слово 

brighten ‘радіти’, набуло градаційного значення Often fig., make or become more 

cheerful, lively, hopeful, etc. ‘часто перен., зробити або стати бадьорішим, більш 

жвавим, багатообіцяючим, і т. ін.’ через подібність цілей дій: покращення 

погодних умов та зміна емоційного стану людини в позитивному напрямку, тобто 

перенесення “фізичний світ → психічний світ”. Метафоризація як механізм 

розвитку ГЗ характерна для новоанглійського періоду становлення англійської 

мови (XVI-XVII ст.: 77 ЛСВ, XVIII-XXI ст.: 51 ЛСВ); менш продуктивний період 

– ХІІ-ХV ст. Лише в 26 ЛСВ було виявлено зміну градаційного значення за 

допомогою метафори в період з VII-XII ст. (див. дод. Б, табл. 3).  

У 25 ЛСВ дієслів «Психологічної діяльності» (15 %) відбувається регулярне 

метафоричне перенесення, яке здійснюється за типами (“фізичний світ → 

психічний світ”; “предмет → психічний світ”; “природній світ → психічний 
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світ”). Порівняно з попередніми регулярними типами метафоричного переносу, 

менш чисельним виявився тип “предмет → абстрактний світ”; “природній світ → 

абстрактний світ”; “фізичний світ → абстрактний світ”; “абстрактний світ → 

психічний світ” (15 ЛСВ: 6 % від усіх ЛСВ дієслів з конотативною семою) (див. 

дод. Б, табл. 13). 

У 40 ЛСВ дієслів «Психологічної діяльності» (2 %) імплікаційне 

перенесення здійснюється також у результаті метонімії. До чисельного типу 

переносу належать: ЦІЛЕ (ПРЕДМЕТ-ВЛАСТИВІСТЬ) ЧАСТИНА (див. дод. Б, 

табл. 13). Такий тип переносу може бути проілюстровано за допомогою дієслова 

brawn ‘тверднути, зробити черствим’ – harden, make callous ‘тверднути, зробити 

жорстким’ [SOED]. Дієслово отримало таке значення, тому що спочатку воно 

означало muscle – м’язи’, а вони за своєю властивістю є твердими. Отже, й 

дієслово має таку саму ознаку дії harden ‘тверднути’. Або якщо це стосується 

почуттів людини, тоді слово набуває значення «ставати безсердечним». До менш 

чисельних метонімічних переносів належать: “частина (матеріал-вироб) ціле”, 

“частина (місце дії-дія) ціле”; “ціле (людина-властивість) частина”; “ціле (дія-

результат дії) частина”. Якщо проаналізувати окремо кожний період, то стає 

очевидним, що метонімія як механізм зміни ГЗ переважає в ХVIII-XXI cт., 

навпроти, у давньоанглійський період розвитку англійської мови вона з’являється 

лише в двох градаційних ЛСВ.  

Результатом зміни семантики ДГС виступає модифікація денотативного 

значення: процес генералізації та спеціалізації. Результати аналізу дієслів 

досліджуваної групи з градаційною семою показують, що ГЗ виникає як результат 

процесу генералізації (628 ЛСВ: 91 %) (див. дод. А, діагр. 44). Наприклад, 

discomfort ‘турбувати’ – I) †1) deprive of courage or strength of mind / dishearten, 

dismay // ME–E18; 2) deprive of comfort, pleasure, or gladness / distress, sadden / 

make unhappy. arch. // ME; 3) make uneasy or uncomfortable in mind or body // M19 

‘I) †1) позбавити мужності або сили духу / розхолоджувати, бентежити // 

середньоангл.-поч. ХVIII ст.; 2) позбавляти комфорту, задоволення або радості / 

засмучувати, сумувати / зробити нещасним. архаїзм // середньоангл.; 
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3) спричинити неспокій або тривогу в розумі або тілі // сер. XIX ст.’ [SOED]. Як 

показує приклад, у семантичну структуру слова вводиться новий градаційний 

ЛСВ 2) deprive of comfort, pleasure, or gladness / distress, sadden / make unhappy. 

arch. // ME ‘2) позбавляти комфорту, задоволення або радості / засмучувати, 

сумувати / зробити нещасним. архаїзм // ME’ для позначення більш загального 

емоційного стану людини, і парадигма ЛО discomfort ‘турбувати’ розширюється. 

Генералізація як результат семантичної зміни значення превалює в ранній 

новоанглійський період (321 ЛСВ: 51 %) та пізній новоанглійський (188 ЛСВ: 

29%) (див. дод. Б, табл. 3). Менш продуктивним виявився період розвитку з XII до 

XV ст., він представлений 102 ЛСВ (16 %). Лише 27 градаційних ЛСВ (4 %), що 

утворилися як результат семантичного розширення, з’явилися в 

давньоанглійський період. 

Згідно результатів семантичного аналізу, були виявлені випадки звуження 

значення, що становить 65 ЛСВ (9 %) (див. дод. А, табл. 44). Наприклад, smirk 

‘самовдоволено посміхатися’ – Orig., smile. Later spec., smile in an affected, smug, 

or silly manner // simper ‘Ориг., посміхатися. Пізніше специфікація, посміхатися 

страждаючим, самовдоволеним або дурним чином // манірно посміхатися’ 

[SOED]. Треба зауважити, що більшість (59,5 % від всіх градаційних ЛСВ, що 

виникли в результаті звуження значення) градаційних ЛСВ, знаходимо в 

результаті специфікації значення, головним чином, в пізній новоанглійський 

період (з ХVIІІ – XXI ст.), вони мають позначки, що вказують на звуження 

значення (див. дод. Б, табл. 3). Наприклад, raise ‘підняти’ – 15) fig. Give a higher or 

nobler character to (a person, style, thoughts, etc.) // spec. heighten (consciousness or 

sensitivity) ‘15) перен. звеличувати або надати більш благородної властивості 

(людині, стилю, думкам, і т. ін.) // спец. підвищити свідомість чи чутливість’ 

[SOED].  

Більшість дієслів досліджуваної групи з ГЗ у складі КЗ належить переважно 

до  негативно забарвленого шару лексики, що становить 77 ЛСВ (45 % від 

загальної кількості ЛСВ дієслів «Психологічної діяльності» з градаційною 

конотативною семою) (див. дод. Б, табл. 4 та дод. А, табл. 45). Пейоративний 
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розвиток ГЗ можна спостерігати в слові violent ‘бушувати, лютувати’, що 

початково позначало strain the meaning of (a text) ‘посилювати значення чого-

небудь (тексту)’. Через певний час дієслово набуло значення constrain or force (to 

do) by physical force ‘обмежувати або змушувати (робити) за допомогою фізичної 

сили,’ але ярко вираженого «погіршення» семантики не сталося. Що не можна 

сказати про градаційне значення, яке виникло пізніше на початку XVII ст.: act 

violently ‘діяти жорстоко’. Отже, з часом дієслово набуло негативного 

забарвлення. 

Зустрічаються випадки, коли нейтральне слово розвивається у 

мелійоративному напрямку, але вони менш чисельні ніж дієслова з негативним 

забарвленням та зустрічаються лише у 64 ЛСВ (37 %) (див. дод. А, табл. 45). 

Наприклад, дієслово subdue ‘підпорядковувати’ мало спочатку негативне 

забарвлення, оскільки було пов’язане з війною та мало значення сonquer and bring 

into subjection (an army, people, or country) with military force ‘завойовувати чи 

привести у підпорядкування (армію, народ або країну) за допомогою військової 

сили,’ але пізніше на початку XVII ст. слово набуло позитивного забарвлення в 

процесі семантичного розвитку та набуло значення reduce, allay, (a symptom etc.) 

‘зменшити, пом’якшити (симптом та ін.)’, що стосується, головним чином, 

медицини.  

31 ЛСВ (18 %) належать до нейтральних лексем (див. дод. А, табл. 31). 

Наприклад, deep ‘поглиблювати’ – 1) make deep or deeper; 2) plunge or immerse 

deeply (lit. & fig.) ‘1) зробити глибоким чи глибшим; 2) поринути або зануритися 

глибоко (літ., перенос)’ [SOED]. Як свідчить приклад, градаційне значення plunge 

or immerse deeply (lit. & fig.) ‘поринути або зануритися глибоко (буквальне і 

образне значення)’ у процесі розвитку не набуло негативного або позитивного 

забарвлення. 

У результаті аналізу семантичного зрушення значень дієслів «Психологічної 

діяльності» було виявлено, що ГЗ набули певної стилістичної маркованості. Такі 

слова становлять 20 % (179 ЛСВ) від загальної кількості градаційних ЛСВ 

досліджуваної ЛСГ (див. дод. А, табл. 46). Найбільшу кількість від таких значень 
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становлять діалектизми, що знайшли своє відображення у 52 градаційних ЛСВ 

(32 % від загальної кількості стилістично-маркованої градаційної лексики цієї 

ЛСГ). Простежується поступове зростання кількості подібних слів до XVIIІ ст. 

Наприклад, дієслово good ‘покращуватися’ в значенні become better, improve 

‘ставати кращим, поліпшувати’ виникло в період давньоанглійської мови та 

вийшло з ужитку в середньоанглійський період, але сьогодні продовжує існувати 

в шотландському варіанті англійської мови.  

Таку ж саму тенденцію розвитку мають дієслова, в семантиці яких ГС 

належать до архаїчної лексики (35 ЛСВ: 20 %) (див. дод. А, табл. 46). Більшість 

архаїчних дієслів розглядуваної ЛСГ виникли в новоанглійський період розвитку 

мови (23 ЛСВ). Наприклад, sober ‘охолоднити’ – I) 1) reduce to a quiet or gentle 

condition // appease, pacify // moderate. Long arch. rare // LME; 2a) make grave, 

serious, or thoughtful // E18; ‘I) 1) зменшити до спокійного або затишного стану // 

задобрити, умиротворити // стримувати. Давно арх., рідко // пізн.середньоангл.’ 

[SOED]. Як свідчать дані дод. А, табл. 46, певна частина градаційних ЛСВ стала 

розмовною (46 ЛСВ: 26%) та сленговою (30 ЛСВ: 17 %), що виникли переважно в 

новоанглійський період. Наприклад, ball ‘веселитися’ – 3) enjoy oneself greatly, 

have a wildly enjoyable time // N. Amer. slang. // M20 ‘веселитися сильно, провести 

надзвичайно приємно час // Півн. Амер. розм. // серед. ХХ ст.’ [SOED].  

До особливої групи належать градаційні ЛСВ, що класифікують як 

шекспіризмів (16 ЛСВ: 9 %). Наприклад, darken ‘захмурювати’ – 2b) become 

gloomy or sad / cloud with anger // M18 // Shakes (Sir W. Scott: ‘His displeasure 

seemed to increase, his brow darkened’) ‘2b) ставати похмурим або сумним / 

захмарювати злістю // сер. XVIII ст. // шексп. (В.Скот: «Його невдоволення 

здавалось збільшувалось, його лоб похмурився’) [SOED]. 

 Отже, з огляду на проведений аналіз еволюції дієслівної лексики із 

градаційним компонентом ЛСГ «Психологічної діяльності» треба зазначити, що 

досліджувані лексичні одиниці становлять повний та послідовний ланцюг такого 

розвитку. Ретельне дослідження дієслів з ГС може сформувати широке уявлення 

про подальшу можливу еволюцію лексичних одиниць англійської мови. 



165 

 

3.4. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Фізичних 

процесів 

 

За результатами аналізу досліджуваного матеріалу, ЛСГ дієслів «Фізичних 

процесів» складає 9 % від загального корпусу вибірки ДГС. Семантичний зміст 

групи через аналіз поняття «фізичні процеси»: послідовна зміна предметів і явищ, 

що відбувається закономірним порядком; процес – послідовна зміна станів 

об’єкту в часі [347]. До досліджуваної групи дієслів з градаційною семантикою 

належать наступні підгрупи: «Розмір», «Зовнішність», «Матеріал», «Форма», 

«Кількість», «Зріст», «Час» та «Вік». Кількісна характеристика еволюції дієслів 

із ГС досліджуваної ЛСГ у різні періоди розвитку англійської мови надано в 

табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Кількісна характеристика дієслів «Фізичних процесів» з градаційною 

семою у досліджуваних періодах 

                Періоди 

Підгрупи   

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть  % К-ть  % К-ть  % К-ть  % 

Розмір 18 58 % 9 25 % 62 37 % 34 27 % 

Форма  4 11 % 6 16 % 13 8 % 13 10 % 

Вік  4 11 % 1 2,5 % 2 1 % 6 5 % 

Зріст  2 8 % 4 10 % 17 10 % 6 5 % 

Зовнішність  1 4 % 7 19 % 32 19 % 30 24 % 

Матеріал  1 4 % 5 15 % 18 11 % 24 19 % 

Кількість  1 4 % 3 7,5 % 13   8 % 8 7 % 

Час  - - 2 5 % 11 6 % 4 3 % 

Усього 31 100 % 37 100 % 168 100 % 125 100 % 

Результативним матеріалом з погляду еволюції градаційних ЛСВ у 

семантичній структурі дієслів є ЛО, що позначають розмір (123 ЛСВ: 34 % від 

загальної кількості ДГС даної групи), зовнішність (70 ЛСВ: 20 %) та матеріал 

(48 ЛСВ: 14 %). Незначну кількість градаційних ЛСВ становлять дієслова на 

позначення форми (36 ЛСВ: 11 %), зросту (29 ЛСВ: 8 %), кількості (25 ЛСВ: 7 %), 

часу (17 ЛСВ: 4 %) та віку (13 ЛСВ: 3 %). Переважаюча кількість градаційних 

ЛСВ дієслів цієї ЛСГ виникає в період XVI- XVII ст. розвитку англійської мови, 

що становить 168 ЛСВ (47 %) (див. дод. А, діагр. 47). Другими за кількістю є 
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дієсліова, що виникли в період XVIІІ-XXI ст. (125 ЛСВ, що становить 35 % від 

загальної кількості градаційних ЛСВ досліджуваної групи). Наприклад, biggen 

‘збільшувати’ – make or become big // increase / M17 ‘зробити чи стати більшим // 

зростати / сер. XVIІ ст.’ [SOED]. Давній та середньовічний періоди розвитку 

англійської мови є найменш продуктивними для дієслів з градаційною 

семантикою аналізованої групи (37 ЛСВ: 10 % та 30 ЛСВ: 8 % відповідно). Таким 

чином, ЛСГ дієслів «Фізичних процесів» не є багаточисельною на відміну від 

інших груп, але має свої особливості, зокрема поступове збільшення градаційних 

дієслів у ході мовної еволюції.  

Як свідчать результати етимологічного аналізу мовного матеріалу більшість 

ДГС в групі ДГС «Фізичних процесів»  (148 ЛСВ: 60 % від загальної кількості 

градаційних ЛСВ в досліджуваній ЛСГ) виникли внаслідок запозичень (див. дод. 

Г, табл. 4).  

Порівнюючи ЛСГ дієслів, що позначають фізичні процеси, із попередніми 

досліджуваними групами, можна виявити певну закономірність еволюції ДГС. 

Так, запозичення розповсюджені в новоанглійський період, особливо починаючи 

з кін. XV ст. (раннєновоанглійський період) (63 % від загальної кількості 

запозичених градаційних ЛСВ досліджуваної ЛСГ) (див. дод. Г, табл. 4). 

Найчастіше ДГС були запозичені з латинської та французької мов в зазначений 

період розвитку досліджуваної лексики. Наприклад, †pulver ‘зменшувати’ – 

[ORIGIN Latin pulverare, from pulver-, pulvis dust.] reduce to powder, pulverize / 

LME–L18 ‘подрібнити до порошкового стану, розпилити’ [SOED]. Наведений 

приклад свідчить, що дієслово †pulver ‘зменшувати’ належить до групи 

градаційних ЛО на позначення матеріалу, воно виникло в період пізнього 

середньовіччя та має латинське походження. Цікаво, що це дієслово вийшло з 

ужику, на що вказує лексикографічна позначка у словнику (†). Як наслідок 

соціокультурного розвитку англійськомовного суспільства, група градаційних ЛО 

збагачувалася також у результаті запозичень з інших мов: німецької, 

скандинавської, датської, італійської, іспанської, і т. ін. (див. дод. Г, табл. 4).  
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Таким чином, проведений етимологічний аналіз дозволяє зробити висновок, 

що запозичення виконують важливу роль у формуванні градаційного складу 

дієслівної семантики англійської мови. Дієслова французького та латинського 

походження превалюють серед них.  

Аналіз особливостей морфологічної деривації дієслів дозволив встановити, 

що значна частка похідних градаційних ЛО (136 ЛО, 55 % від загальної кількості 

ДГС уЛСГ «Фізичних процесів») мотивована саме процесами афіксації (див. 

дод. Г, табл. 16). Найбільш продуктивними афіксами в досліджуваній групі є -ate, 

-fy, -ize, -en, un-, in-/en-. Наприклад, optimize ‘оптимізувати’, amplify ‘посилити’, 

enlarge ‘збільшити’, greaten ‘підвищувати’. Зустрічаються поодинокі дієслова, 

градаційне ЛСВ яких мотивовано такими афіксами, як -ade, -ish, -out, -y, -er, ex-, 

down-, over-, be-, for-, super-, de-/di, pro-, pre-, ab-, re-, under-, mis-. Наприклад, 

explicate ‘збільшувати’, oversize ‘перебільшити’, reduce ‘зменшити’, supersize 

‘зробити дуже великим, downrate ‘зменшити’. Найбільш плідний період 

утворення ДГС за допомогою афіксації є ранній новоанглійський період, адже 

кількість таких дієслівних дериватів становить 86 ЛО (63 % від ЛО, що 

мотивовані афіксацією) (див. дод. Г, табл. 16). Необхідно зауважити, що для 

XVIII-XXI ст.  характерними афіксами стали -fy, -ize, наприклад: mattify 

‘матувати’.  

Результати компонентного аналізу свідчать про те, що більшість 

градаційних ЛСВ дієслів досліджуваної групи є структурним компонентом 

денотативного значення дієслова (341 ЛСВ: 94 %) (див. дод. А, діагр. 48). 

Наприклад, macerate ‘вимочувати’ – 1) soften by steeping in a liquid, with or without 

heat // wear away or separate the soft parts of, by steeping / M16 ‘1) пом’якшувати, 

поміщуючи в рідину з чимось теплим або без неї // зношувати або 

відокремлювати м’які частини, шляхом промивання / сер. XVI ст.’ [SOED]. У 

результаті аналізу особливостей еволюції градаційного значення визначено, що 

більшість ЛСВ в ДЗ цієї групи утворено в XVI-XVII ст. (156 ЛСВ, що становить 

45 % від загальної кількості денотатів у семантиці дієслів) (див. дод. Б, табл. 2). 

Менш подуктивним періодом є XVIIІ ст. й до сьогодення (118 ЛСВ: 35 %). 
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Давньоанглійський та середньоанглійський періоди не стали продуктивними. 

Конотативна складова семантики дієслова з ГС досліджуваної групи становить 

лише 6 % (20 ЛСВ), що характерно здебільше для XVI-XVII ст. (12 ЛСВ (62 %).  

У результаті аналізу ДГС було виявлено механізми змін у семантиці ЛО, 

серед яких важливу роль виконує метафоризація (табл. 3.6.). 

Таблиця 3.6 

Механізми зміни семантики дієслів «Фізичних процесів»  

з градаційним значенням   
           Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. - - 

XIІ-XV ст. 1 10 % 

XVI-XVII ст. 12 57 % 

XVIII-XXI ст. 7  33 % 

Усього 20 100 % 

Більшість таких ЛСВ мають метафоричну природу з типом перенесення 

«фізичний світ → абстрактний світ» (див. дод. Б, табл. 13). Наприклад, taper 

‘звужуватись’ – 2) diminish gradually in breadth or thickness towards one end / grow 

gradually smaller in one direction // fig. diminish gradually in intensity, amount, etc. / 

E17 (International Combat Arms ‘Annual production of Soviet fighters has tapered 

down from 950 … to 650’) ‘2) зменшуватись поступово в ширину чи товщину в 

напрямку однієї точки / зростати поступово в певному напрямку // перен. 

зменшуватись поступово за інтенсивностю, кількістю, і т. ін. / поч. XVII ст. 

(Міжнародне бойове формування «Щорічне виробництво радянських 

винищувачів скоротилося з 950 ... до 650»)’ [SOED].  

Засобами модифікації семантики ДГС виступають такі механізми зміни 

денотативного значення, як генералізація та спеціалізація (див. дод. Б, табл. 10). 

Отже, у результаті змін семантики ЛО відбувається процес генералізації у 278 

ЛСВ (82 %) (див. дод. А, табл. 49). Наприклад, inspissate ‘згущувати’ – 1) make 

thick or dense // esp. reduce (a liquid) to a semi-solid consistency / E17 (G. Berkeley: 

‘Pitch is tar inspissated’); 2) become thick or dense / M18 ‘1) зробити товстим чи 

густим // особл. зменшити (рідину) до напівтвердої консистенції / ран. XVII ст. 

(Г. Беркелі: «Смола згустилась»); 2) ставати товстим чи густим / сер. XVIIІ ст.’ 
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[SOED]. Наведений приклад є яскравою елюстрацією одночасного звуження ДЗ 

та його розширення (див. дод. Б, табл. 2). Так, із введенням у лексичний ужиток 

дієслова inspissate ‘згущувати’ на початку XVII ст., воно мало широку семантику 

(щось згущувати), але в той самий час відбулася поступова спеціалізація його 

значення, адже дієслово стало позначати саме згущення рідини до напівтвердого 

стану. Згодом у сер. XVIII ст. ЛСВ esp. reduce (a liquid) to a semi-solid consistency  

‘особл. зменшити (рідину) до напівтвердої консистенції’ отримало більш загальне 

розуміння, а саме: become thick or dense ‘ставати товстим чи густим’. Отже, 

наведений приклад свідчить про поступову еволюцію градаційного ЛСВ у 

семантичній структурі дієслова. Звуження ДЗ менш характерне для дієслів ЛСГ 

«Фізичних процесів» та становить лише 18 % (83 ЛСВ) від загальної кількості ГЗ у 

складі ДЗ (див. дод. А, табл. 49). Загалом, розвиток денотативного значення 

відбувався протягом XVI-XVII ст. 

Оскільки результатом модифікації семантики ДГС виступає зміна оцінки 

(амеліорація, пейорація), то було зафіксовано, що більшість градаційних ЛСВ у 

складі КЗ мають позитивну оцінку (12 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 4). Але 

зустрічаються поодинокі випадки утворення негативної конотації в семантичній 

будові дієслів із градаційним компонентом (див. дод. А, табл. 50). Більшість 

метафоричних перенесеннь належить до типу «фізичний світ → абстрактний світ» 

(14 градаційних ЛСВ, що становить 67 % від загальної кількості ЛСВ із 

конотативним забарвленням) (див. дод. Б, табл. 13).  

Певна кількість ДГС розглядуваної групи у результаті змін семантичного 

складу ЛО набули стилістичної маркованості, про що свідчать окремі помітки в 

дефініціях слів. Такі ЛСВ не є характерними для цієї ЛСГ, оскільки становлять 

лише 78 ЛСВ (22 %). Так, найбільш продуктивним періодом для утворення 

подібних ЛСВ є XVI-XVII ст. (26 ЛО) та VII-XІ ст. (22 ЛО).  

Досліджувані періоди розвитку дієслівної лексики з градаційною семою 

характеризуються, головним чином, наявністю діалектизмів  та слів, що вийшли з 

ужитку (див. дод. А, табл. 51). Наприклад, wax ‘зростати’ – I) Increase. (Opp. 

wane.) / 1) Of a plant or its parts: increase gradually in size and vigour // develop, 
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sprout / obsolete exc. dial. / OE; 2) Of a person or animal (orig. also of part of the 

body): increase gradually in size and strength / arch. & dial. / OE ‘I) Підвищувати. 

(Протил. Тратити) / 1) Про рослину чи її частину: зростати поступово в розмірі 

та силі // розвивати, проростати / не вживається, окрім діалекту / давньоангл.; 

2) Про людину чи тварину (спочатку також частина тіла): поступово збільшувати 

розмір і силу / арх. та діал. / давньоангл.’ [SOED].  Простежується поступове 

зростання кількості сленгових та розмовних слів у XVIII ст. 

Таким чином, аналіз еволюції градаційної складової дієслів ЛСГ «Фізичних 

процесів» показує, що семантика ЛО з градаційним компонентом має свої 

особливості розвитку на кожному з етапів еволюції англійської мови та відбиває 

особливості соціокультурного життя англійськомовного суспільства.  

 

 

3.5. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Дії 

 

До складу ЛСГ дієслів «Дії» із градаційною семантикою входять 467 дієслів 

(з них 619 ЛСВ). Аналіз семантики градаційних дієслів дії, показав, що їх 

семантичний обсяг характеризується низкою диференційних ознак, що дозволили 

виділити певні підгрупи  (див. дод. Г, табл. 38). Кількісна характеристика 

еволюції дієслів «Дії» з ГС у різні періоди розвитку англійської мови надано в 

табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Кількісна характеристика дієслів «Дії» з градаційною семою у 

досліджуваних періодах 

Періоди Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XI ст. 23 4 % 

XII-XV ст. 121 19 % 

XVI-XVII ст. 206 33 % 

XVIII-XXI ст. 269 44 % 

Усього 619 100 % 

Як свідчать дані аналізу розвитку дієслівної семантики з градаційним 

компонентом, простежується тенденція поступового збагачення ЛСГ дієсловами з 
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ГЗ. Так, давньоанглійський період розвитку мови характеризується незначною 

кількістю ДГС (23 ЛСВ: 4 %) (див. табл. 3.7). Наприклад, brighten ‘яскравішати’ – 

make or become bright(er) / OE ‘зробити чи стати яскравішим / давньоангл.’ 

[SOED]. У XII-XV ст. група досліджуваних дієслів збільшилась на 15 % та 

становить 121 ЛСВ. Більш численими є ЛО з градаційним компонентом, які 

виникли у XVI-XVII ст. (206 ЛСВ: 33 %). Наприклад, fitter ‘кришити’ – break into 

very small pieces; shred / LME–E17 ‘розбити на дуже маленькі частини; кришити / 

пізн. середн. англ.-поч. XVII ст.’ [SOED]. Пізній новоанглійський період розвитку 

англійської мови характеризується найбільшим поповненням ЛСГ «Дії» новими 

дієсловами з градаційною семою (269 ЛСВ: 44 %). Наприклад, dash ‘швидко 

написати’ – 8) write or sketch rapidly without premeditation / E18 ‘писати або 

швидко малювати ненавмисно / ран. XVIIІ ст.’ [SOED]. Аналіз зміни мовного 

матеріалу цієї групи показав, що лексичний шар ДГС піддається поступовим 

змінам та збагачується. 

На основі етимологічного аналізу семантики дієслів з ГС було виявлено, що 

ЛСГ «Дії» збагачувалась у результаті запозичень (363 ЛО: 78 %) (див. дод. 

Г, табл. 5). Але треба відзначити, що простежується поступове зростання темпів 

поповнення групи ДГС у результаті запозичень. Так, період XVI-XVII ст. є 

найпродуктивнішим – 230 ЛО (63 %). Необхідно підкреслити, що дієслова з ГС 

походять в більшості від французької (99 ЛО: 43 % від загальної кількості 

запозичень в XVI-XVII ст.) та латинської (74 ЛО: 32 % від загальної кількості 

запозичень досліджуваного періоду мов). Наприклад, bonify ‘перетворювати на 

добре’ [ORIGIN French bonifier improve] 2) make good // turn into good / L17 

‘[Походження: Французька «покращувати»] 2) зробити добрим // перетворити на 

добре / пізн. XVII ст.’ [SOED]. У період XVIII-XXI ст. збільшення кількості 

дієслів із градаційним компонентом не виявлено (63 ЛО: 17 % від загальної 

кількості запозичень ДГС групи «Дії») (див. дод. Г, табл. 5). 

Дослідження особливостей морфологічної деривації дієслів з ГС показав, 

що найбільша частина градаційних дієслів (315 ЛО: 68 %) мотивована саме 

процесами афіксації (див. дод. Г, табл. 17). Найпродуктивніші афікси 
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досліджуваної групи є -ate, -fy, -ize, -en, -er, un-, in-/en-, de-, be-, mis-. Наприклад, 

degrade ‘зменшувати, деградувати’, overbuild ‘надмірно забудовувати’, 

perfectionate ‘удосконалювати’. Продуктивним періодом утворення ГЗ за 

допомогою афіксації є ранній новоанглійський період, що кількість 

досліджуваних дієслів становить 173 ЛО (55 % від ЛО, що мотивовані 

афіксацією) (див. дод. Г, табл. 17).  

Як свідчить компонентний аналіз ДГС, градаційне значення дієслова 

взаємодіє з денотативною чи конотативною оцінкою. Результати аналізу мовного 

матеріалу свідчать, що більшість дієслів з ГС є компонентом ДЗ у семантиці 

дієслова: 78 % (480 ЛСВ) (див. дод. А, табл. 52). Наприклад, deepen ‘поглибити’ – 

1) make deep or deeper; 2) become deep or deeper ‘1) ставати глибоким чи глибшим; 

2) стати глибоким чи глибшим’; pound ‘дубасити’ – strike severely with the fists or a 

heavy instrument // strike or beat with repeated heavy blows ‘вдарити сильно 

кулаками або важким предметом; вдарити або побити з повторними важкими 

ударами’ [SOED]. ГЗ у складі ДЗ превалюють в усіх підгрупах ЛСГ «Дії».  

У результаті аналізу особливостей розвитку ДГС було виявлено, що  ГЗ 

дієслів у структурі ДЗ зустрічаються частіше, ніж в структурі КЗ. Найбільш 

продуктивним періодом для дієслів із градаційним ЛСВ у складі денотативного 

значення є XVI-XVII ст., адже вони становилять 267 ЛСВ чи 56 % від загальної 

кількості градаційних значень у складі ДЗ (див. дод. Б, табл. 2). Наприклад, 

supercharge ‘перевантажувати’ – increase the pressure of the fuel-air mixture in (an 

internal-combustion engine) ‘збільшити тиск суміші паливо-повітря в (двигуні 

внутрішнього згоряння)’ [SOED].  

У результаті аналізу ДГС було виявлено механізми змін в семантичній 

структурі ЛО, якими є метафоризація або метонімізація. Таким чином,  

семантичний аналіз дієслів із ГС дозволяє виокремити еволюційні особливості 

зміни семантики ЛО із ГЗ, виокремлюючи два типи асоціацій між ГЗ та 

попереднім – схожість та суміжність значень (див. табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Механізми зміни семантики дієслів «Дії» з градаційним значенням 

Механізм 

 

Періоди 

Метафоризація Метонімізація 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість  

% 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість  

% 

VII-XІ ст. 4 4 % 2 5 % 

XIІ-XV ст. 26 26 % 5 12,5 % 

XVI-XVII ст. 37 37 % 8 20 % 

XVIII-XXI ст. 32 33 % 25 62,5 % 

Усього 99 100 % 40 100 % 

Як засвідчують результати аналізу дієслів «Дії», було виявлено 99 ЛСВ 

(21 % від загальної кількості ЛСВ даної групи) із градаційним компонентом, що 

виникли на основі метафоричного переносу. Наприклад, слово clap ‘поспіхом 

укласти договір’, придбало градаційне значення chiefly (& now only) fig., arrange 

or settle (an agreement etc.) hastily or without much care ‘головним чином (та лише 

зараз) перен., організувати або урегулювати (угоду, домовленість і т. ін.) спішно і 

без зайвого клопоту’ в кін. XVI ст., через подібність цілей дій: оплески (відзнака 

чогось позитивного) та схвалення угоди, домовленості, тобто тип переносу 

«фізичний світ → абстрактний світ». Метафоризація як механізм розвитку ГЗ 

притаманна для новоанглійського періоду становлення англійської мови (XVI-

XVII ст.: 37 ЛСВ, XVIII-XXI ст.: 32 ЛСВ); менш продуктивний період – ХІІ-

ХV ст. 

Досліджуючи особливості семантичної деривації ДГС, визначено, що у 

70 ЛСВ дієслів «Дії» (15 % від усіх ЛСВ дієслів дії) відбувається регулярний 

метафоричний перенос, який здійснюється, головним чином, за такими типами: 

“фізичний світ → психічний світ”; “фізичний світ → абстрактний світ”; “фізичний 

світ → фізичний світ”. Порівняно з попередніми регулярними типами 

метафоричного переносу, менш чисельним виявився тип “предмет → абстрактний 

світ”; “предмет → фізичний світ” (29 ЛСВ: 6 % від усіх ЛСВ дієслів дії). До 

нерегулярних належать такі переноси: “предмет → психічний світ”; “фізичний 

світ → предмет”; “психічний світ → абстрактний світ”; “предмет → предмет”; 

“людина → предмет”; “предмет → людина”; “психічний світ → фізичний світ”; 

“людина/тварина → психічний світ” (див. дод. Б, табл. 13).   
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У 40 випадках (8 %) імплікаційний перенос здійснюється також за рахунок 

метонімії. Головним типом метонімічного переносу є «ЦІЛЕ (ПРЕДМЕТ-

ВЛАСТИВІСТЬ) ЧАСТИНА». Наприклад, дієслово rider ‘зміцнювати’ має 

значення  strengthen (a fence) with riders or braces ‘зміцнити (паркан) стовпцями 

або фігурними дужками’. Перш за все в наведеному прикладі спостерігається 

асоціація вершник-паркан, тобто паркан робиться зі стовпців з на кінцівками, а 

вершник є той, хто сидить верхи на коні. Метонімія як механізм зміни 

градаційного значення є домінуючою в ХVIII-XXI cт. 

Результати аналізу дієслів «Дії» з градаційною семою засвідчують, що у 

дієслів «Дії» градаційне значення виникає як результат процесу генералізації 

(387 ЛСВ: 81 %) (див. дод. А, табл. 53). Наприклад, culminate ‘досягти апогею’ – 

1) Of a celestial object: reach its greatest altitude, be on the meridian; 2) gen. Reach its 

highest point // rise to an apex or summit ‘1) про небесні об’єкти: досягти 

найбільшої висоти, бути на меридіані; 2) заг. досягти своєї вищої точки // 

піднятися на верхівку або найвищу точку’ [SOED]. Генералізація як результат 

семантичної зміни значення розвивається помірно, але превалює, головним 

чином, у ранній новоанглійський період (237 ЛСВ: 61 %) та пізній 

новоанглійський (63 ЛСВ: 16 %) (див. дод. Б, табл. 3). Менш продуктивним 

виявився період розвитку з XII до XV ст. та становить 78 ЛСВ (20 %). Лише 

9 градаційних ЛСВ (2 %), що утворилися як результат семантичного розширення, 

з’явилися в давньоанглійський період (див. дод. Б, табл. 3).  

Згідно результатів аналізу мовного матеріалу наявні випадки звуження 

значення, які становлять 93 ЛСВ (19 %) (див. дод. А, табл. 53). Наприклад, smirk 

‘самовдоволено посміхатися’ – Orig., smile. Later spec., smile in an affected, smug, 

or silly manner // simper ‘Ориг., посміхатися. Пізніше специфікація, посміхатися 

страждаючим, самовдоволеним або дурним чином // манірно посміхатися’ 

[SOED]. Як наслідок семантичних зрушень у мові, утворення ГЗ у результаті 

звуження значення відбувається поступово, а саме: 3 % (VII-XІ ст.), 16 % (XIІ-

XV ст.), 32 % (XVI-XVII ст.), 49 % (XVIII-XXI ст.) (див. дод. Б, табл. 3). 
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Результатом КЗ із градосемою є погіршення та покращення значення ЛО 

(див. дод. Б, табл. 4). Таким чином, у результаті конотативного аналізу було 

виявлено, що у 62 ЛСВ (45 % від загальної кількості ЛСВ дієслів «Дії» з ГС) 

нейтральна ЛО набуває негативного забарвлення (див. дод. А, табл. 54). 

Пейоративний розвиток ГЗ можна спостерігати в слові violent ‘бушувати, 

лютувати’, що первісно позначало strain the meaning of (a text) ‘посилювати сенс 

чого-небудь (тексту)’. Через певний час дієслово набуло значення constrain or 

force (to do) by physical force ‘обмежувати або змушувати (робити) за допомогою 

фізичної сили’. Що не можна сказати про ГЗ, яке виникло пізніше на початку 

XVII ст.: act violently ‘діяти жорстоко’. Отже, з часом семантика дієслова набула 

негативного забарвлення.  

Другими за кількістю є дієслова «Дії» із градаційним значенням, що 

належать до  нейтрального шару лексики, вони становлять 59 ЛСВ (42 % від 

загальної кількості ЛСВ) (див. дод. А, табл. 54). Наприклад, deep ‘поглиблювати’– 

1) make deep or deeper; 2) plunge or immerse deeply (lit. & fig.) ‘1) зробити глибоким 

чи глибшим; 2) поринути або зануритися глибоко (літ., перенесення)’. Як показує 

приклад, градаційне значення plunge or immerse deeply (lit. & fig.) ‘поринути або 

зануритися глибоко (буквальне і образне значення)’ у процесі розвитку не набула 

негативного чи позитивного забарвлення. Але зустрічаються випадки, коли 

нейтральне слово розвивається у мелійоративному напрямку, але вони менш 

чисельні та зустрічаються лише у 18 ЛСВ (13 %) (див. дод. А, табл. 54).  

У результаті діахронічного аналізу дієслів «Дії» було виявлено, що кількість 

стилістично маркованої лексики становить 23 % (140 ЛСВ) (див. дод. А, діагр. 

55). Найбільшу кількість становлять діалектизми, що знайшли своє відображення 

у 61 градаційних ЛСВ (44 %) та превалюють у XVI-XVII ст. (див. дод. Г, табл. 5). 

Друге місце за кількісним еквівалентом займають розмовні слова (28 ЛСВ: 20 %). 

Наприклад, дієслово pudge ‘прогулюватись’ у значенні walk slowly and heavily 

‘ходити повільно і важко’ виникло в сер. XVII ст. та існує до сьогодення у формі 

діалектизму. Треба зауважити, що продуктивним періодом для стилістично 
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маркованої лексики є пізній новоанглійський період розвитку мови (53 ЛСВ: 

38 %) (див. дод. Г, табл. 29).  

Аналіз еволюції семантичної структури дієслів із градаційним компонентом 

ЛСГ «Дії» дозволяє зробити висновок, що група досліджуваних ЛО є 

багаточисельною та має свої тенденції розвитку.  

 

 

3.6. Параметри розвитку семантичної структури дієслів 

ЛСГ Природних явищ 

 

До периферії градаційної дієслівної лексики відносяться 152 ЛСВ (4 %), які 

позначають природні явища. Наприклад, distemper ‘заспокоювати’ – 2) fig. Lessen 

the strength of by dilution // allay / arch. / L16 (N. Hawthorne: “The May sunshine 

was…distempered with a very bitter east-wind”) ‘2) перен. Зменшити силу у 

результаті ослаблення // послаблювати / арх. / пізн. ХVI ст. (Н. Хаусорн: 

«Травневе сонячне світло ... було послаблене дуже сильним східним вітром»)’; 

effulge ‘сяяти’– 2) shine out brilliantly / M18 ‘2) світити блискуче / сер. ХVIII ст.’ 

[SOED]. 

Досліджуючи еволюційні особливості семантики дієслів із ГЗ, необхідно 

звернути увагу на тенденцію їхнього розвитку. Кількісна характеристика еволюції 

дієслів із ГС розглядуваної ЛСГ в різні періоди розвитку англійської мови надано 

в табл.3.9. 

Таблиця 3.9 

Кількісна характеристика дієслів «Природних явищ»  

із градаційним значенням 

Періоди Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XI ст. 27 18 % 

XII-XV ст. 20  13 % 

XVI-XVII ст. 72  47 % 

XVIII-XXI ст. 33 22 % 

Усього   152  100% 
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Як свідчать дані табл. 3.9., еволюція дієслів із градаційним компонентом 

має неоднозначну тенденцію розвитку. У давньоанглійський період ДГС не мали 

зростаючою тенденції та складають лише 27 ЛСВ (18 %). Наприклад, heat 

‘нагріватися’ – II) 3) rise in temperature // become hotter or warmer / OE 

‘II) 3) зростати за температурними показниками // ставати більш гарячим чи 

теплим / давньоангл.’ [SOED]. Найпродуктивнішим періодом розвитку 

градаційної дієслівної лексики є XVI-XVII ст. (72 ЛСВ: 47 %). У середньовічний 

та пізній новоанглійський період розвитку мови з’являється менше ДГС, що 

позначають природні явища (20 ЛСВ: 13 % та 33 ЛСВ: 22 % відповідно). 

Наприклад, spate ‘злива’ – BScot.1) flood, swell / E19; 2) rain heavily / M19 ‘В 

Шотл.1) заливати, наводнювати / ран. XIX ст.; 2) сильний дощ / сер. XIX ст.’ 

[SOED].    

Отже, ЛСГ дієслів, що позначають природні явища, не є багаточисельною 

групою та відрізняється не поступовістю в своєму розвитку.  

Як свідчать результати етимологічного аналізу, ДГС здебільшого виникли 

внаслідок запозичень (52 ЛО: 44 %) (див. дод. Г, табл. 6). Кожен з досліджуваних 

періодів поповнювався ДГС, які були запозичені з інших мов. Так, 

давньоанглійський період характеризується найменшою кількістю запозичених 

ДГС (2 ЛО), але XII-XV ст. навпаки – спостерігається тенденція збільшення таких 

одиниць (15 ЛО). Наприклад, nebulate ‘затуманювати’ – L15 [ORIGIN Medieval 

Latin nebulat- pa. ppl stem of nebulare to cloud, from Latin nebula: see -ate³.] 

2) become or make cloudy or turbid ‘пізн.15 ст. [Походж. від Середньовічної 

латинського nebulat- корень від nebulare  вкривати хмарами, з латинської nebula: 

див. -ate³] 2) ставати чи робити хмарним чи туманним’ [SOED]. Зустрічаються 

випадки, коли ЛО чи її ЛСВ мають позначку rare, що позначає рідке 

використання цієї ЛО чи ЛСВ у мові (79 ЛСВ). У XVI-XVII ст. збільшується 

кількість запозичених дієслів із градаційним компонентом – 31 ЛО (60 % від 

загальної кількості запозичених ДГС). До рідкісних мов запозичення дієслів 

належать німецька, скандинавська, датська, іспанська або португальська мови 

(див. дод. Г, табл. 6).  



178 

 

Отже, проведений етимологічний аналіз дозволяє зробити висновок, що 

запозичення ЛО із ГС є однією з особливостей зміни семантики 

англійськомовного дієслова, що впливає на подальший розвиток градаційної 

лексики в англійській мові.  

Компонентний аналіз семантики дієслів з ГЗ показав, що лише незначна 

частина дієслів із градаційною семою на позначення природних явищ мотивована 

саме засобами афіксації (35 ЛО, 30 % від загальної кількості ДГС групи на 

позначення природних явищ) (див. дод. Г, табл. 18). Найпродуктивнішими 

афіксами утворення дієслів із ГС досліджуваної ЛСГ є be-, -ate, -en, -er. 

Наприклад, bedark ‘затемнювати’, enrough ‘робити бурним’, freshen ‘посвіжати’. 

Лише ранній новоанглійський період визначається зростанням відсоткової частки 

подібних випадків (28 ЛО: 80 %) (див. дод. Г, табл. 18). 

У результаті компонентного аналізу дієслів «Природних явищ» було 

виявлено, що ГЗ може бути складовою частиною ДЗ або КЗ у семантичній 

структурі англійського дієслова. Аналіз семантичної структури дієслів із ГС 

показує, що значна частина значень є складовою денотативного значення 

(121 ЛСВ: 80 %) (див. дод. А, діагр. 56). Наприклад, fall ‘падати’ – I. Descend from 

a height or to a lower level: 1) drop or come down from a height or relative height, esp. 

by the force of gravity / OE; b) Of rain, hail, darkness, etc.: descend, come down (as) 

from the upper atmosphere / OE ‘І. Спуститися з висоти або на нижчий рівень: 

1) знизитися або спуститися з висоти або відносної висоти, особ. під тиском сили 

тяжіння / давньоангл.; b) Про дощ, сливу, темряву, і т. ін.: зникати, спускатися 

(як) з верхньої атмосфери / давньоангл.’ [SOED]. Наведений приклад свідчить про 

те, що ядерна сема «падати» бере свої витоки з прототипового значення та 

продовжує існувати у вигляді денотативної оцінки у подальших значеннях.  

Досліджуючи еволюцію семантичної структури ДГС виявлено, що розвиток 

подібних ЛСВ відбувався нерівномірно, оскільки кількість ЛСВ у складі ДЗ у 

давньоанглійський період було дещо більше ніж у подальший період розвитку 

(20 ЛСВ: 167 % та 15 ЛСВ: 13 % відповідно). Більшість градаційних ЛСВ 

аналізованої групи утворено в XVI-XVII ст. (57 ЛСВ: 47 %) (див. дод. Б, табл. 2). 
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Наприклад, bedarken ‘темнішати’ – make dark // overshadow // obscure / L16 

‘робити темним // затемнювати // затінювати / пізн. XVI ст.’ [SOED]. З XVIII ст. і 

до сьогодення кількість денотативних ЛСВ на позначення природних явищ 

зменшується (29 ЛСВ: 23 %). Наприклад, darkle ‘темнішати’ – 1) become dark or 

gloomy / E19 ‘1) ставати темним чи похмурим / поч. XIX ст.’ [SOED].  

Аналіз градаційних ЛСВ у складі КЗ досліджуваної групи показав, що ГЗ є 

компонентом КЗ у семантичній структурі дієслів лише у 20 % (31 ЛСВ) 

досліджуваного матеріалу (див. дод. А, діагр. 56). Наприклад,  distemper 

‘заспокоювати’ – 2) fig. Lessen the strength of by dilution // allay / arch. / L16 

(N. Hawthorne: “The May sunshine was…distempered with a very bitter east-wind”) 

‘2) перен. Зменшити силу у результаті ослаблення // послаблювати / арх. / пізн. 

XVI ст. (Н. Хаусорн: «Травневе сонячне світло ... було послаблене дуже сильним 

східним вітром»)’ [SOED].  

У результаті аналізу еволюції семантики дієслів у межах ЛСГ «Прородних 

явищ» існує один тип асоціацій між ГЗ та попереднім значенням – схожість дій 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Механізми зміни семантики дієслів «Природних явищ»  

із градаційним значенням 
                                    Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. 1 3 % 

XIІ-XV ст. 4 13 % 

XVI-XVII ст. 18 58 % 

XVIII-XXI ст. 8 26 % 

Усього 31 100 % 

Як свідчать дані табл. 3.10, лише 31 ЛСВ (20 % від загальної кількості ЛСВ 

з ГС) з ГК у складі КЗ виникли у результаті метафоричного перенесення (див. 

дод. А, діагр. 56). Наприклад, ice ‘льодянити’ – 4)  make cold. Chiefly fig. / E19 

‘4) робити холодним. Головним чином, перен. / поч. XIX ст.’ [SOED]. Більшість 

подібних градаційних ЛСВ досліджуваної групи утворилися в XVI-XVII ст., 

найменша кількість притаманна давньоанглійському періоду розвитку англійської 

мови.  Семантичний аналіз ДГС свідчить про те, що більшість ГЗ утворилися на 



180 

 

основі певних метафоричних перенесеннь: “фізичний світ →фізичний світ” 

(25 ЛСВ), “фізичний світ →психічний світ” (6 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 13). 

У результаті компонентного аналізу семантики ДГС було визначено, що 

більшість градаційних ЛСВ у складі ДЗ виникли як результат процесу 

генералізації у 85 ЛСВ, що становить 70 % від загальної кількості ЛСВ (див. 

дод. А, діагр. 57). Наприклад, blast ‘дути поривчато’ – I gen.1) blow // puff violently, 

pant / Long obsolete exc. Scot. / ME ‘І генер.1) дути // надуває бурхливо / давно 

застарілий крім Шотландської / середньоангл.’ [SOED]. Наведений приклад 

свідчить про розширення значення дієслова з ГС. Лише 30 % градаційних ЛСВ у 

складі ДЗ у результаті семантичного розвитку звужується (див. дод. А, діагр. 57). 

Наприклад, bluster  ‘бушувати’ – †1) wander or stray blindly. Only in LME; 2) Of the 

wind, waves, or other elements: blow or beat violently / LME (J.K. Baxter: “Waves 

bluster up the bay”) ‘†1) блукати або блукати всліпу. Лише в пізньому 

середньовіччі; 2) Про вітер, хвилі чи інші елементи: бушувати чи вдаряти жорстко 

(Дж. К. Бакстер: «Хвилі бушують над затокою»)’ [SOED]. Розвиток 

денотативного значення є неоднозначним та нерівномірним (див. дод. Б, табл. 3).  

Досліджуючи градаційне ЛСВ у складі КЗ ЛСГ «Природних явищ», 

виявлено, що більшість ГЗ мають негативне забарвлення (14 ЛСВ: 45 %). Менш 

численими є ЛСВ, що мають позитивну оцінку (11 ЛСВ: 35 %), та найменша 

кількість дієслів, які мають нейтральне значення (6 ЛСВ: 20 %) (див. дод. А, 

діагр. 58). Наприклад, frost ‘заморозити’ – 4) become covered (over, up) with frost / 

(lit. & fig.) / L20 (T. Hooper: “The honey will ‘frost’, …showing a white cloudy 

area…often mistakenly thought to be deterioration”) ‘покриватися інієм / літ. та 

перен. / пізн.20 ст. (Т. Хупер: «Мед вкриється інієм, ... показуючи білу хмарну 

область, яка часто помилково вважається погіршенням»)’ [SOED]. У цьому 

випадку градаційне ЛСВ взаємодіє з негативною оцінкою, оскільки іній чи схожа 

на нього субстанція позначають шкідливу для меду поверхню. Треба зауважити, 

що існує тенденція використання градаційних ЛСВ з позитивною, негативною чи 

нейтральною оцінкою саме в XVI-XVII ст. (див. дод. Б, табл. 4). Як свідчать 
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результати етимологічного аналізу, періоди VII-XI ст. та XII-XV ст. не були 

продуктивними для ЛСВ з конотативною складовою. 

Як наслідок дослідження особливостей розвитку градаційної семантики 

дієслів, що позначають «природні явища», було визначено наступне: найбільш 

поширеними серед стилістично-маркованої лексики є діалектизми, вони 

складають 16 ЛСВ (47 % від загальної кількості подібних ЛСВ у досліджуваній 

групі ДГС) (див. дод. Г, табл. 30) . Наприклад, chill ‘розхолоджувати’ – II) 8) warm 

slightly // raise or rise to temperate heat / dial. / E19 ‘II) 8) трохи підігріти // 

підвищувати чи піднімати температуру до спеки / діал. / поч. XIX ст.’ [SOED]. 

Архаїчні ЛСВ не є багаточисельними, вони є другими серед досліджуваних 

градаційних значень. Треба зауважити, що зовсім непритаманні для дієслів на 

позначення природних явищ сленгова маркованість (див. дод. А, діагр. 59).  

Таким чином, у результаті аналізу еволюції градаційного ЛСВ з позначками 

вживаності було визначено, що розвиток досліджуваних значень відбувався 

поступово, починаючи від давньоанглійського періоду до XVI-XVII ст. 

 

 

3.7. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Мовлення 

та звучання 

 

До ядра градаційної дієслівної лексики належать одиниці, що позначають 

звучання та мовлення (626 ЛСВ, з яких 286 ЛСВ на позначення «звучання» та 340 

ЛСВ, що мають сему «мовлення»). У семантиці таких ЛО наявна градаційна сема 

та сема, що позначає звучання або мовлення. Проведене дослідження еволюції 

градаційної семантичної структури дієслів цієї ЛСГ надало змогу простежити 

поступовий розвиток подібних ЛО. Кількісна характеристика дієслів з ГС у різні 

періоди розвитку англійської мови надано в табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Кількісна характеристика дієслів «Мовлення та звучання»  

з градаційною семою у досліджуваних періодах 

ЛСГ 

Періоди 

Мовлення Звучання 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість 

% 

Кількість 

ЛСВ 

Кількість 

% 

VII-XI ст. 7 2 % 12 4 % 

XII-XV ст. 51 15 % 32 11 % 

XVI-XVII ст. 153 45 % 144 51 % 

XVIII-XXI ст. 129 38 % 98 34 % 

Усього  340 100%  286 100% 

Як засвідчують результати аналізу розвитку дієслів із градаційним 

компонентом на позначення мовлення та звучання, надані в табл. 3.11., 

досліджувана лексика еволюціонувала поступово за винятком пізнього 

новоанглійського періоду розвитку англійської мови. Так, давньоанглійський 

період характеризується незначною кількістю ДГС (19 ЛСВ: 3 % від загальної 

кількості досліджуваних ЛСГ). Наприклад, crack ‘тріскотіти’ – I) 1) Of a thing 

breaking, of thunder, a gun, a whip, etc.: make a sudden sharp or explosive noise / OE 

‘I) 1) Про розбиття предмета,  грому, пістолета, батога, та ін.: зробити раптовий 

різкий або вибуховий шум / давньоангл.’ [SOED]. Як свідчить наведений приклад, 

градаційне ЛСВ на позначення звучання виникло в давньоанглійській період 

розвитку англійської мови. У наступному періоді розвитку мови спостерігається 

тенденція до збільшення кількості дієслів з градаційною семантикою, що 

становить 83 ЛСВ (13 %). Наприклад, chavel ‘балакати’ – †1) talk idly, chatter. Only 

in ME ‘†1) говорити ліниво, балакати / Лише в середньовіччі’ [SOED]. Треба 

зазначити, що в цей період превалюють ЛО на позначення мовлення (61 % від 

загальної кількості ДГС розглядуваного періоду). Найпродуктивнішим періодом 

розвитку градаційної дієслівної лексики є XVI-XVII ст. (297 ЛСВ: 347 %).  

Згідно аналізу мовного матеріалу, пізній новоанглійський період не є 

продуктивним для  ДГС у порівнянні з попереднім станом (227 ЛСВ: 36 %). Серед 

двох ЛСГ дієслова з ГС превалюють у групі на позначення мовлення (57 %). 

Наприклад, gush ‘розглагольствувати’ – 4) act, speak, or utter in an overeffusive 

manner // colloq. / M19 ‘4) діяти, розмовляти чи вимовляти зверхньою манерою // 
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розм. / сер. XIX ст.’ [SOED]. Цікаво, що наведений приклад належить до 

розмовної лексики, що функціонує і дотепер.     

Узагальнюючи сказане, ЛСГ дієслів із градаційною семантикою на 

позначення мовлення та звучання займають ядерне місце серед інших груп та 

визначаються поступовим розвитком у кожному з періодів розвитку англійської 

мови. Слід відзначити період XVI-XVII ст., який є найпродуктивнішим для 

утворення градаційних ЛСВ в семантиці дієслів.  

Аналіз походження дієслів з ГС свідчить про те, що більшість мовного 

матеріалу виникла внаслідок запозичення з іншої мови (182 ЛО: 37 %) (див. 

дод. Г, табл. 7). Давньоанглійський період характеризується найменшою 

кількістю запозичених ДГС (2 ЛО), але вже в наступному періоді спостерігається 

зростання подібних випадків (53 ЛО). Наприклад, rattle ‘греміти’ – ME [ORIGIN 

Prob. from Middle & Modern Low German, Middle Dutch ratelen, of imit. origin. Cf. 

rottle, ruttle] I) 1) Of a thing: give out a rapid succession of short sharp hard sounds, 

esp. as a result of being shaken rapidly and of striking against something / ME 

‘середньовічн.англ. [Походить можливо від середньо та сучасно нижньо-нім.,  

середньовічн. датскього «торохтіти», іміт. походж. Порівн. «лаяти», «тріння»] 

I) 1) Про річ: видавати швидкі послідовні короткі, гострі звуки, особливо в 

результаті швидкого удару та удару об щось / середньовічн. англ.’ [SOED].  

Найпродуктивнішим періодом є початок новоанглійського періоду, адже 

кількість досліджуваних дієслів складає 102 лексичні одиниці або 56 % від загалу 

запозичених дієслів в ЛСГ «Мовлення та звучання». Цікаво, що в пізній 

новоанглійський період розвитку англійської мови число запозичень зменшилась 

до 25 ЛО, що становить 14 % від загальної кількості запозичених ДГС. 

Необхідно відзначити, що ЛСГ «Мовлення» та «Звучання» поповнювались 

активно завдяки ЛО, які виникли на основі імітації звуків. Такі дієслова 

становлять 180 ЛО (37 %), вони утворилися, головним чином, XVI-XVII ст. 

Наприклад, crake ‘тріщати’ – [ORIGIN Prob. imit.] 1) utter a harsh grating cry / LME 

‘[Походж. можливо іміт.] 1) вимовляти суровим дратівливим криком / пізн. 

середньовічн.’ [SOED].    
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Отже, при етимологічному дослідженні ДГС було виявлено, що  групи 

дієслів на позначення мовлення та звучання характеризуються особливим 

походженням, оскільки майже половина корпусу досліджуваних одиниць мала 

своє становлення завдяки запозиченням та імітаційному феномену в мові.  

Компонентний аналіз семантики дієслів із ГЗ показав, що в досліджуваних 

одиницях градація мотивована афіксацією (86 ЛО, 19 % від загальної кількості 

ДГС досліджуваної групи), але за кількісним показником не є значною (див. 

дод. Г, табл. 19). Для англійських ДГС на позначення мовлення та звучання 

характерні такі афікси: -le, -ate, -en, -er, out-, in-, dis-. Наприклад, 

fumble ‘бормотати’, intonate  ‘вимовляти  співуче’, outroar  ‘ревіти’. 

Під час дослідження матеріалу в структурі значення дієслова з ГС 

встановлено, що ГЗ є компонентом ДЗ або КЗ. Так, компонентний аналіз 

семантики дієслів із ГС дав змогу виявити, що значна частина градосем є 

складовою частиною ДЗ (583 ЛСВ: 93 %) (див. дод. А, діагр. 60). Наприклад, 

overspeak ‘довго говорити’ – †1) speak of too much or too strongly // exaggerate. 

Only in 17; 2) surpass or outdo in speaking / E19 ‘†1) говорити дуже багато чи дуже 

строго // перебільшувати. Лише в XVII ст.; 2) перевершити або перевершити у 

розмові / поч. XIX ст.’ [SOED].  

На основі аналізу еволюції семантики ДГС виявлено, що ДЗ із градаційним 

компонентом активно поповнювали ЛСГ дієслів з давньоанглійського періоду 

розвитку англійської мови. Так, у VII-XI ст. налічується 18 ГЗ у складі 

денотативного значення, вони становлять 3 % від загальної кількості ЛСВ 

досліджуваної групи. Більш продуктивним виявився середньовічний період 

розвитку мови, оскільки кількість денотативних ГЗ становить 81 ЛСВ (14 %) (див. 

дод. Б, табл. 2).  

Матеріал дослідження показав, що більшість ЛСВ у складі денотативного 

значення цієї групи утворено в XVI-XVII ст. (276 ЛСВ: 47 %) (див. дод. Б, 

табл. 2). Наприклад, boom ‘галасувати’ – 1) make a loud, deep, resonant sound // hum 

or buzz like a bee etc. // speak loudly and with deep resonance / LME; 3) give forth or 

utter with a booming sound / M19 ‘1) зробити гучний, глибокий, резонансний звук // 
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гудіти або дзижчати, як бджола тощо // говорити голосно і з глибоким резонансом 

/ середньовічн.англ.; 3) передавати або вимовляти гуркочущий звук / сер. XIX ст.’ 

[SOED]. Але треба зауважити, що з XVIII ст. кількість ДГС з денотативною 

семою зменшилась до 208 ЛСВ (36 %) (див. дод. Б, табл. 2).  

Кількісний аналіз свідчить в цілому, що градаційні ЛСВ у складі КЗ 

досліджуваної групи не є характерною для ДГС (7 % загального корпусу 

досліджуваного матеріалу) (див. дод. А, діагр. 60). Наприклад, bash ‘клеймити 

позором’ – 1) fig. act or speak to the detriment of, criticize heavily / M17 ‘діяти або 

говорити на шкоду, суворо критикувати / сер. XVІI ст.’ [SOED].  

У результаті аналізу еволюції семантичної структури дієслів у межах ЛСГ 

«Мовлення та звучання» було виявлено механізми утворення ГЗ в семантичній 

будові дієслів цієї ЛСГ. Відтак, існує один тип асоціацій між градаційним 

значенням та попереднім (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Механізми зміни семантики дієслів «Мовлення та звучання»  

із градаційним значенням 
Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. 1 2 % 

XIІ-XV ст. 2 5 % 

XVI-XVII ст. 21 49 % 

XVIII-XXI ст. 19 44 % 

Усього 43 100 % 

Як свідчать дані табл. 3.12., лише 43 ЛСВ (7 % від загальної кількості ЛСВ з 

ГС) із градаційним компонентом у складі конотативного значення виникли на 

основі метафоричного перенесення (див. дод. А, діагр. 60). Наприклад, thrum 

‘наспівувати’ – 4) make a thrumming or humming sound, esp. continuously or 

monotonously // M18 (‘fig.: M. Gordon: “The house in the morning thrummed with 

expectation”) ‘4) робити дзвін або гучний звук, особл. безперервно або 

одноманітно // сер. ХVІІІ ст. (перен.: М. Гордон: «Будинок вранці наспівував з 

очікуванням»)’ [SOED]. Типовим метафоричним переносенням для досліджуваної 

групи є «предмет - абстрактний світ» (28 ЛСВ: 65 %), «фізичний світ - фізичний 
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світ» (12 ЛСВ: 28 %), «предмет - фізичний світ» (3 ЛСВ: 7 %) (див. дод. Б, 

табл. 13). 

Семантичний аналіз ДГС показав, що  більшість градаційних ЛСВ виникли 

як результат процесу розширення денотативного значення у 378 випадках, що 

становить 65 % від загальної кількості денотативних ЛСВ (див. дод. А, діагр. 61). 

Такі зміни в семантиці ДГС відбуваються поступово, але нерівномірно, оскільки в 

VII-XI ст.  їхня кількість складає лише 12 ЛСВ (3 %) та в XIІ-XV ст. – 50 ЛСВ 

(13 %). У наступному періоді розвитку англійської мови кількість градаційних 

значно збільшується в XVI-XVII ст. (172 ЛСВ: 46 %) (див. дод. Б, діагр. 2).  

Щодо пізнього новоанглійського періоду розвитку мови необхідно 

зазначити, що, як і при розгляді інших аспектів розвитку та змін ГЗ дієслова, з 

XVIII ст. кількість ГЗ зменшується (144 ЛСВ: 38 %), але не значно (див. дод. Б, 

табл. 2). Наприклад, chitter ‘чірікати’ – A1) (Of a bird) utter quick series of short 

notes, twitter // (of a squirrel etc.) chatter // gen. make a twittering or chattering sound / 

ME ‘А1) (Про птаха) вимовляти швидкою серією тону, цвірінкати // (про білку) 

клептати // генер. робити щебечущий або балакучий звук / середньовічн.’ [SOED]. 

35 % градаційних ЛСВ з денотативною оцінкою у результаті семантичного 

розвитку звужуються (див. дод. Б, табл. 2 та дод. А, діагр. 61). Наприклад, purr 

‘мурликать’ – 1a)  Of a person: express pleasure by low murmuring sounds, or in one’s 

behaviour or attitude / M17 ‘1a) виражати задоволення за допомогою низьких звуків 

або своєю поведінкою або ставленням / сер. XVII ст.’ [SOED]. Процес еволюції 

подібних ГЗ має такі ж самі тенденції, як і значення, що виникли внаслідок 

розширення семантики градаційного дієслова (див. дод. Б, табл. 2). 

Певні результати зміни семантики дієслів можна спостерігати й у складі 

конотативного значення ЛО. Дослыдження матеріалу уможливлюэ встановлення 

в структурі КЗ з градосемою трьох основних типів оцінки: пейоративна (33 ЛСВ: 

77 %), амеліоративна (4 ЛСВ: 9 %) та нейтральна (6 ЛСВ: 14 %) (див. дод. А, 

діагр. 62). Найпродуктивнішим періодом для ГЗ у складі КЗ є XVI-XVII ст. 

(див.дод.Б, табл.4) Наприклад, ding-dong ‘монотонно повторювати’ – ring as or like 
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a bell // fig. speak with wearying repetition / M17 ‘дзвонити як  або подібно дзвону // 

перен. говорити з утомлено повторюючи / сер. XVII ст.’ [SOED].  

Під часдослідження матеріалу виявлено, що в словникових дефініціях 

дієслова наявні лексикографічні позначки, які диференціюють та актуалізують 

стилістичну маркованість ЛО (157 ЛСВ: 25 %). Так, кількісний аналіз показав, що 

найчисленішими серед стилістично маркованої лексики є архаїчні та діалектні 

ЛСВ (52 ЛСВ: 47 % та 51 ЛСВ: 32 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 63). 

Наприклад, crunk ‘хрипло кричати’ – Long obsolete exc. dial. / A) Of a bird: utter a 

hoarse harsh cry / M16 ‘Давно вийшло з ужитку окрім діалекту / А) Про птаха: 

видавати хрипким суворим криком / сер. XVI ст.’ [SOED]. Такі ЛСВ з’являються 

поступово  та поповнюють ЛСГ зі зростаючою активністю. Найпродуктивнішим 

періодом для подібної лексики є XVI-XVII ст., кількісний показник якої становить 

80 ЛСВ (51 %) (див. дод. Г, табл. 31).    

Таким чином, етимологічний та компонентний аналіз дієслів «Мовлення та 

звучання» показав, що  досліджувана ЛСГ характеризується поступовістю у 

розвитку градаційних значень у семантиці дієслів.  

 

 

3.8. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Фізичного 

стану 

 

ЛСГ «Фізичного стану» налічує 159 ЛО (227 ЛСВ), що становить лише 6 % 

від загальної кількості дієслів із градаційним компонентом в англійській мові. 

Компонентний аналіз дієслів досліджуваної ЛСГ показав, що в семантичній 

будові ЛО на позначення фізичного стану наявна сема «стану» та «градаційна», 

які разом складають критерії віднесення мовного матеріалу до розглядуваної 

групи. Кількісна характеристика дієслів «Фізичного стану» із ГС у різні періоди 

розвитку англійської мови надано в табл. 3.13. 
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Таблиця 3.13 

Кількісна характеристика дієслів «Фізичного стану»  

із градаційним значенням 

Періоди Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XI ст. 9 4 % 

XII-XV ст. 61 27 % 

XVI-XVII ст. 84 37 % 

XVIII-XXI ст. 73 32 % 

Усього   227 100% 

Долучення методу етимологічного аналізу емпіричного матеріалу дозволив 

встановити, що найменш продуктивним періодом формування дієслів із 

градаційним компонентом є VII-XI ст., адже кількість ЛО з градаційною семою 

становить лише 4 % (див. табл. 3.13). Наприклад, tire ‘стомлюватись’ – 

I) 2) become weak or exhausted from exertion // be worn out / OE (G. Greene: ‘I lay 

down… — I still tired easily — and fell asleep’) ‘I) 2) ставати слабким або змученим 

від напруги // стомитися / давньоангл. (Дж. Грін: «Я лягаю ... - Я все ще 

втомлююся швидко і засинаю)’ [SOED]. У XII-XV ст. та XVI-XVII ст. 

спостерігається тенденція до збільшення кількості ДГС, що становить 61 (27 %) та 

84 (37 %) відповідно. Наприклад, tawm ‘слабшати’ – ME / Become exhausted // tire, 

faint ‘середньовіч. / ставати виснаженим // змучити, зомлівати’; wither ‘чахнути’ – 

2) Of the body or its parts, a person, etc.: become shrunken from age, disease, etc. // 

lose vigour or robustness / LME ‘2) Про тіло чи його частину, людину і т.ін.: 

ставати зморшеним від віку, хвороби і т. ін. // втрачати енергію чи стійкість / 

пізн.середньовічн.англ.’ [SOED]. Як свідчить аналіз мовного матеріалу, XVIII-

XXI ст. не є продуктивним для  ДГС досліджуваної групи (73 ЛСВ: 32 %). Таким 

чином, ЛСГ дієслів із градаційною семантикою на позначення фізичного стану 

визначаються поступовим розвитком у кожному з періодів еволюції англійської 

мови.  

Одним із джерел поповнення ЛСГ дієсловами з ГС є запозичення, які 

становлять 94 ЛО (59 %) (див. дод. Г, табл. 8). Так, давньоанглійський період не є 

продуктивним періодом для ДГС, але в наступному періоді розвитку англійської 

мови спостерігається зростання подібних випадків (24 ЛО: 26 %). Наприклад, 
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purge ‘очистити’ – ME [ORIGIN Old French purgier, (also mod.) purger from Latin 

purgare ‘purify’, from purus ‘pure’ adjective] 1) make physically pure or clean by the 

removal of dirt or waste matter / ME ‘середньовічн. англійська [Походить від 

давньофранцузької мови ‘чистий’, також видозмінений  purger від латинської 

‘очистити’, від purus ‘чисте’ прикметник] 1) зробити фізично чистим чи видалити 

бруд або відходи / середн.англ’ [SOED]. Досліджуваний період англійської мови 

характеризується запозиченнями з французької, скандинавських мов. 

Найпродуктивнішим періодом є початок новоанглійського періоду, адже 

кількість досліджуваних дієслів складає 54 ЛО (57 %). Наприклад, †obdure 

‘зачерствіти’ – [ORIGIN Latin obdurare: see obdurate adjective] 2) harden physically 

/ E–M17; 3) become hard // become or remain obdurate / E17–M18 ‘[Походить від 

латинського obdurare ‘загрубіле’: див. obdurate прикм.] 2) затвердіти фізично / 

поч.-сер. XVII ст.; 3) ставати твердим // ставати чи залишатися загрубілим / 

поч. XVII ст. - сер. XVIIІ ст.’ [SOED]. Для досліджуваного періоду характерні 

запозичення з французької, латинської, скандинавських, датської мов.  

Необхідно зауважити, що в пізній новоанглійський період розвитку 

англійської мови кількість запозичень зменшилась до 16 ЛО, що становить 17 % 

від загальної кількості запозичених ДГС. Наприклад, potentize ‘посилювати дію’ – 

M19 [ORIGIN Latin potent- pres. ppl stem of posse be powerful or able] Make potent; 

spec. in Homeopathy, make (a medicine) more powerful or effective by dilution and 

succussion ‘сер. XIX ст. [Походить від латинського ‘потентувати’ від кореня posse 

‘бути сильним або здатним’] Спец. у гомеопатії, зробити (ліки) більш сильними 

чи ефективними шляхом розведення та струшування’ [SOED]. Продуктивними 

для досліджуваного періоду розвитку англійської мови є французька, латинська та 

німецька мови.  

У результаті компонентного аналізу ДГС було виявлено, що градація в 

семантиці дієслів мотивована не лише запозиченнями, але й морфологічними 

ознаками. Так, в досліджуваній ЛСГ градація мотивована афіксацією (108 ЛО: 

68 %) (див. дод. Г, табл. 20). Для англійських ДГС на позначення фізичного стану 

характерні наступні афікси: -ate, -en, -ize, un-,in-, re-, dis-. Наприклад, attenuate 
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‘слабнути’, defeminize ‘дефімінізувати’, enlarge ‘збільшуватися’, dissolve 

‘розріджувати’.  Отже, етимологічний аналіз ДГС показав, що  більшість 

градаційних ЛСВ виникли внаслідок запозичень, які поєднувались з 

морфологічною вмотивованістю, а саме афіксацією.  

Як свідчить компонентний аналіз семантичної організації дієслів із ГС, 

більшість ГЗ є складовою частиною ДЗ у семантиці дієслова (202: 89 %) (див. 

дод. А, діагр. 64). Матеріал дослідження показав, що більшість ГЗ даної групи 

утворено в XVI-XVII ст. та XVIII-XXI ст. (69 ЛСВ: 34 % та 67 ЛСВ: 33 % від 

загальної кількості денотативних ЛСВ відповідно) (див. дод. Б, табл. 2). 

Наприклад, swiften ‘прискорюватися’ – †1) make swift // hasten / E–M17; 2) become 

swift // move swiftly // hasten, hurry / literary / M19 ‘†1) зробити швидким // 

поспішати / поч.-сер. XVII ст.; 2) стати швидким / швидко рухатися / поспішати / 

літ. / сер. XIX ст.’ [SOED].  

Як показав кількісний аналіз, конотативна складова градаційних ЛСВ 

досліджуваної групи не є характерною для ДГС (25 ЛСВ: 11 % загального 

корпусу досліджуваного матеріалу) (див. табл. 4.16).  

Зміни в семантичному складі дієслів із градаційним компонентом 

відбуваються на основі метафоричного пренесення у межах досліджуваної ЛСГ 

(табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Механізми зміни семантики дієслів «Фізичного стану»   

із градаційним значенням   
          Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. 2 8 % 

XIІ-XV ст. 2 8 % 

XVI-XVII ст. 15 60 % 

XVIII-XXI ст. 6 24 % 

Усього  25 100% 

Як свідчать результати семантичного аналізу, механізмом еволюції ГЗ в 

семантиці дієслів ЛСГ «Фізичного стану» є метафоричне перенесення (див. дод. 

А, діагр. 64). Наприклад, sap ‘виснажувати’ – 3) fig. [freq. interpreted as fig. of sap 

verb²] Weaken or destroy insidiously (health, strength, courage, etc.) / M18 (G. Greene: 
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“Was the enemy trying to sap our confidence in our…leaders?”) ‘3) перен. [часто 

інтерпретується за перен. значенням дієслова2 sap] Знесилити або знищити 

підступно (здоров’я, силу, мужність, тощо) / сер. XVIIІ ст. (Дж. Грін: «Чи ворог 

намагався підірвати нашу впевненість у наших ... лідерах?»)’ [SOED]. 

Найпродуктивнішим періодом для утворення ГЗ у складі КЗ є XVI-XVII ст. (див. 

дод. Б, діагр. 2).  

Семантичний аналіз дієслівної семантики з градаційним компонентом 

свідчить, що найпоширенішими типами регулярного метафоричного переносу 

виступають «фізичний світ - фізичний світ» (15 ЛСВ: 60 %), «предмет - фізичний 

світ» (10 ЛСВ: 40 %) (див. дод. Б, табл. 13). 

Як результат розвитку ДЗ більшість ГЗ виникли у результаті генералізації 

або спеціалізації  (127 ЛСВ: 63 % та 75 ЛСВ: 37 % відповідно) (див. дод. А, 

діагр. 65). Наприклад, strong ‘сильнішати’ - †1) become strong / OE–ME; 2) make 

strong, strengthen. Now spec. (a) cause to smell strong // (b) (with it) exaggerate, 

overdo something. Long obsolete exc. colloq. or US dial. / OE ‘†1) ставати сильним / 

давньоангл.-середньоангл.; 2) зробити сильним, зміцнити. Зараз: спец. (а) 

викликати сильний запах // (б) (з ним) перебільшувати, перемогти щось. Давно 

застаріле за виключенням розм. мови або діалог США / давньоангл.’ [SOED]. 

Наведений приклад свідчить про розширення та звуження значень у межіх однієї 

семантичної структури дієслова, адже ЛСВ become strong ‘ставати сильним’ має 

загальне поняття зміни стану, наступне з часом стало позначати збільшення сили 

запаху. Кількісний аналіз еволюції розширення та звуження ГЗ надано в дод. Д, 

табл. 2.   

Як свідчать результати семантичного аналізу, існує тенденція 

розмежовування градосеми у складі КЗ за типом забарвлення: пейоративне 

(17 ЛСВ: 68 %), амеліоративне (5 ЛСВ: 20 %) та нейтральне (3 ЛСВ: 12 %) (див. 

дод. А, табл. 66). Наприклад, дієслово з ГЗ ‘pine ‘сохнути’ має негативну 

конотативну оцінку, позначаючи «чахнути, втрачати силу»: pine ‘сохнути’ – 

3b) transf. Of a thing: lose vigour or intensity // decrease / L16 (S. Johnson: “You must 

get a place, or pine in penury”) ‘3b) перен. Про річ: втрачати силу або інтенсивність 
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// зменшуватись / L16 (С. Джонсон: «Ви повинні отримати місце або томитися в 

злиднях»)’ [SOED]. 

Аналіз корпусу матеріалу дослідження свідчить про те, що у словникових 

дефініціях дієслова наявні лексикографічні позначки, які диференціюють 

стилістичну маркованість ЛО (54 ЛСВ, що становить 34 % від загальної кількості 

ДГС досліджуваної групи) (див. дод. Г, табл. 32). Так, найчисленішими є 

діалектні та розмовні ЛСВ (27 ЛСВ: 50 % та 11 ЛСВ: 20 % відповідно) (див. 

дод. А, діагр. 67). Наприклад, clumse ‘заклякти від холоду’ – Long obsolete exc. 

dial. / †2) be or become numb with cold. Only in LME ‘Давно застаріле окрім 

діалекту †2) бути або ставати знесиленим від холоду. Лише в пізн. середньоангл.’ 

[SOED]. Найпродуктивнішим періодом для стилістично маркованої лексики є 

XVI-XVII ст., адже кількість досліджуваних дієслів становить 17 ЛСВ (31 %).    

Таким чином, етимологічний та компонентний аналіз дієслів «Фізичного 

стану» дозволив виявити основні відмінності у розвитку ГЗ дієслів на різних 

етапах розвитку англійської мови в досліджуваній ЛСГ.  

 

 

3.9. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ 

Соціальних відносин 

 

До ЛСГ «Соціальних відносин» належать дієслова на позначення 

особливостей взаємодії між людьми або соціальними групами. Такі ДГС 

налічують 183 ЛО (321 ЛСВ), що становить лише 6 % від загальної кількості 

дієслів з градаційним компонентом в англійській мові. Досліджувана група 

належить до периферійної частини дієслівного градаційного шару лексики в 

англійській мові. Наприклад, normalize ‘нормалізувати’ – 1) make normal or 

regular // cause to conform. Now spec. (Politics), make (relations) normal or stable 

between countries etc. / M19 ‘1) зробити нормальним або правильним // привести у 

відповідність. Зараз: специф. (Політика), робити (відносини) нормальними або 

стабільними між країнами, тощо / сер. XIX ст.’ [SOED].   
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Кількісна характеристика дієслів «Соціальних відносин» із ГС у різні 

періоди розвитку англійської мови надано в табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Кількісна характеристика дієслів «Соціальних відносин»  

із градаційним значенням  

Періоди Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XI ст. 4 1 % 

XII-XV ст. 80 25 % 

XVI-XVII ст. 128 40 % 

XVIII-XXI ст. 109 34 % 

Усього 321 100 % 

Як свідчать кількісні дані табл. 3.15, досліджувана група поповнювалась 

дієсловами з ГС поступово. Найменш продуктивним періодом є VII-XI ст. (4 ЛСВ: 

1 %). У XII-XV ст. та XVI-XVII ст. навпаки  спостерігається тенденція до 

збільшення кількості ДГС, що становить 80 (25 %) та 128 (40 %) відповідно. 

Наприклад, oversell ‘перепродавати’ – A)1)†a) sell at more than the real value / L16–

M18; 2) sell more of (a stock etc.) than exists or can be delivered / L19 

‘A) 1) †a) продавати за більшу ціну ніж є реальна / пізн. XVI ст. - сер. XVIIІ ст.; 

2) продати більше ніж є насправді або може бути доставлено / пізн. XIX ст.’ 

[SOED]. Як свідчить аналіз мовного матеріалу, XVIII-XXI ст. не є продуктивним 

для  ДГС досліджуваної групи (109 ЛСВ: 34 %).  

Одним із джерел поповнення ЛСГ дієсловами з ГС є запозичення, які 

становлять 131 ЛО (72 % від загальної кількості ДГС досліджуваної групи) (див. 

дод. Г, табл. 9). Так, давньоанглійський період поповнювався непродуктивно 

градаційними дієсловами, головним чином, з ресурсів давньофранцузької мови 

(1 ЛО).  У XII-XV ст. спостерігається збільшення кількості ДГС у результаті 

запозичень зі давньо- французької, -норвезької, -німецької,  датської та латинської 

мов (23 ЛО: 18 %). Найпродуктивнішим періодом є початок новоанглійського 

періоду (82 ЛО: 63 %). Наприклад, graduate ‘градуювати’ – LME [ORIGIN 

Medieval Latin graduat- pa. ppl stem of graduare take a degree, from Latin gradus 

degree, step: see -ate³]  I)4) progress to a more advanced or more extreme activity or 

position / E20 (G. Greene: “I had already graduated into the position of the old 
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friend”) ‘пізн.середн.англ. [Походить від Середньовічн. латинського  graduat-, 

корінь від graduare ‘здобути ступінь’, з латинської gradus ‘ступінь, крок’: див. -

ate³] I) 4) перехід до більш просунутої або більш екстремальної діяльності або 

стану / ран. XX ст. (Г. Грін: «Я вже вийшов на посаду старого друга»)’ [SOED]. 

Для цього періоду розвитку англійської мови характерними є запозичення з 

латинської та французької мов (див. дод. Г, табл. 9). Необхідно зауважити, що в 

пізній новоанглійський період розвитку англійської мови кількість запозичень 

зменшилась до 25 ЛО (19 %). Продуктивними для досліджуваного періоду 

розвитку англійської мови є французька та латинська мови.  

Етимологічний аналіз корпусу мовного матеріалу відчить про те, що ДГС 

мотивовані не лише запозиченням, але мають й морфологічні ознаки, що сприяли 

утворення ГС у семантичній структурі дієслів в англійській мові. Так, у 

досліджуваній ЛСГ градація мотивована афіксами (133 ЛО: 73 %) у XVI-XVII ст. 

(див. дод. Г, табл. 21). Характерними афіксами для ЛСГ «Соціальних відносин» є -

ate, -fy, -en, -ize, over-,de-, in-, ex-, dis-. Наприклад, normalize ‘нормалізувати’, 

impoverish ‘збідніти’, diminish ‘зменшити репутацію’, denigrate ‘обмовляти’, 

cheapen ‘здешевити’.   

Компонентний аналіз дієслів із ГС засвідчує, що більшість ГС входять до 

складу ДЗ у семантичній структурі дієслів (287 ЛСВ: 89 %) (див. дод. А, 

діагр. 68). Так, значна частина ЛСВ цієї групи утворена у XVI-XVII ст. та XVIII-

XXI ст. (108 ЛСВ: 38 % та 101 ЛСВ: 35 % відповідно). Наприклад, advance 

‘прогресувати’ – 1) forward, help on, (a process, plan, etc.) / ME; 2) raise or promote 

(a person) in rank or office // put in a better position / ME ‘1) допомагати, сприяти 

(процесу, плану, і т. ін.) / середн. англ.; 2) підвищувати або просувати (людину) у 

чині чи у службі // призначити на кращу посаду / середн. англ.’ [SOED]. Як 

свідчить приклад, присутність ядерної семи «просуватися» наявна в обох 

значеннях дієслова. Проте у 34 випадках градаційна сема є складовою КЗ в 

семантичній структурі дієслова ДГС (34 ЛСВ: 11 % загального корпусу 

досліджуваного матеріалу) (див. дод. А, діагр. 54). Найпродуктивнішим періодом 
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для утворення градосеми у складі конотативного значення є XVI-XVII ст. (20 

ЛСВ: 59 % від загальної кількості ЛСВ у складі КЗ) (див. табл. 3.18).  

У результаті семантичного та етимологічного аналізу було виявлено, що 

механізмом змін семантики дієслів досліджуваної ЛСГ є метафоризація 

(табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Механізми зміни семантики дієслів «Соціальних відносин»  

із градаційним значенням   
       Механізм 

Періоди 

Метафоризація 

Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XІ ст. - - 

XIІ-XV ст. 6 17 % 

XVI-XVII ст. 20 59 % 

XVIII-XXI ст. 8 24 % 

Усього  34 100% 

Як свідчать результати семантичного аналізу, лише у 34 випадках 

градаційні значення утворились на основі метафоричного переносу, що складає 

11 % від загальної кількості градаційних ЛСВ досліджуваної групи (див. дод. А, 

діагр. 54). Наприклад, climb ‘підніматися’ – I) 1c) fig. Rise in dignity, rank, or state 

by continued effort // ascend in the intellectual, moral, or social scale / ME 

(H. L. Mencken: “The Japanese…have climbed into the first rank of World Powers”) 

‘I) 1c) перен. Зростати в гідності, ранзі або статусі шляхом постійного зусилля // 

зростати в інтелектуальному, моральному або соціальному масштабі / 

середньоангл. (Х. Л. Менкен: «Японці ... досягли першого ешелону Світових 

держав»)’ [SOED]. Як свідчить наведений приклад, відбувається метафоричне 

перенесення із заміною компонентів, де кар’єрне або соціальне зростання  

порівнюється зі сходженням на будь-яку висоту (дерево, гору). 

Найпоширенішими типами регулярного метафоричного переносу виступають 

«фізичний світ-абстрактний світ» (30 ЛСВ: 88 %), «фізичний світ-психологічний 

світ» (4 ЛСВ: 12 %) (див. дод. Б, табл. 13). 

Спостереження щодо еволюції семантики дієслів із градаційним 

компонентом свідчать, що результатом змін у семантичній структурі слова є 

розширення або звуження змісту лексичної одиниці (165 ЛСВ: 57,5 % та 122 ЛСВ: 
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42,5 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 69). Наприклад, disrank ‘розжалувати’ – 

†1) throw out of rank or into disorder // confuse / L16–M17; 2) deprive of rank, reduce 

to a lower rank // degrade / L16 ‘†1) вибити з позиції або дезорганізувати // 

збаламучувати; 2) позбавити рангу, понизити до нижчого рангу // деградувати / 

пізн. XVI ст.’ [SOED]. Наведений приклад свідчить про розширення другого 

значення, оскільки ядерна сема «деградувати» розширюється в другому ЛСВ та 

позначає зниження у ранзі. Цікаво, що в досліджуваній ЛСГ зміни в семантичній 

структурі дієслів із градаційним компонентом відбуваються в результаті звуження 

значення в XVIII-XXI ст. Кількісні дані еволюції розширення та звуження ГЗ 

надано в дод. Д, табл. 3.   

Як свідчать результати еволюційного аналізу, у ході історичного розвитку 

окреслюється тенденція розмежовування конотативної оцінки за ступенем ознаки: 

пейоративна (14 ЛСВ: 41 %), амеліоративна (17 ЛСВ: 50 %) та нейтральна 

(3 ЛСВ: 9 %) (див. дод. А, діагр. 70 та дод. Б, табл. 4). Наприклад, дієслово з ГЗ 

denigrate ‘зводити наклеп’ має негативну конотативну оцінку, позначаючи 

«чорнити»: denigrate ‘чорнити’ – 1) make black or dark in colour. Now rare or 

obsolete / LME; 2) blacken the reputation of (a person etc.) // defame, decry / E16 

‘1) змінити колір на чорний або темний. Зараз: рідко вживається або вийшло з 

ужитку / пізн. середньоангл.; 2) чорнити репутацію (людини) // знеславлювати, 

відкрито осуджувати / поч. XVI ст.’ [SOED]. 

Аналіз корпусу емпіричного матеріалу дослідження свідчить про те, що 

серед дієслів із градаційною семантикою є група ЛО, конституенти якої є 

стилістично-маркованими (39 ЛСВ, що становить 11 % від загальної кількості 

ДГС досліджуваної групи) та не є багаточисленими (дод. Г, табл. 33). Так, 

першість належить серед подібної лексики діалектним та архаїчним ЛСВ 

(18 ЛСВ: 46 % та 8 ЛСВ: 21 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 71). Наприклад, 

hoise ‘зростати’ – obsolete exc. dial. & after Shakes. / L15 // †4) raise in degree, 

quality, or price / L16–M18 ‘вийшло з ужитку окрім діалектичного вживання після 

шекспіризмів / пізн. XV ст. // †4) підвищити ступінь, якість або ціну / пізн. XVI ст. 

- сер. XVIIІ ст.’ [SOED]. Найпродуктивнішими періодами для стилістично-
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маркованої лексики є XVI-XVII ст., який становить 23 ЛСВ (59 %) (дод. Г, 

табл. 33).    

 

 

3.10. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ 

Смакових відчуттів 

 

ЛСГ «Смакових відчуттів» складають дієслова з градаційним компонентом 

та семою «смаку або їжі». Група є малочисленою та формує периферію  

градаційної дієслівної лексики в англійській мові (80 ЛО: 98 ЛСВ).  Наприклад, 

demolish ‘жадібно їсти’ – 3) eat up quickly and entirely / joc. / M18 ‘3) їсти швидко 

та цілком / жартів. / сер. 18 ст.’ [SOED]. Кількісна характеристика дієслів 

«Смакових відчуттів» із ГС у різні періоди розвитку англійської мови надано в 

табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Кількісна характеристика дієслів «Смакових відчуттів»  

із градаційним значенням  

Періоди Кількість ЛСВ Кількість % 

VII-XI ст. 4 4 % 

XII-XV ст. 20 26 % 

XVI-XVII ст. 48 49 % 

XVIII-XXI ст. 26 27 % 

Усього 98 100 % 

Аналіз емпіричного матеріалу дозволив виявити особливості розвитку 

дієслів із ГС у кожному з періодів історії англійської мови. Найменш 

продуктивним періодом є VII-XI ст. (4 ЛСВ: 4 %). У XII-XV ст. та XVI-XVII ст. 

навпаки  спостерігається тенденція до збільшення кількості ДГС, що становить 

20 ЛСВ (20 %) та 48 ЛСВ (49 %) відповідно. Період пізнього ранньоанглійського 

розвитку мови характеризується зменшенням кількості ДГС на позначення 

смакових відчуттів (26 ЛСВ: 27 %). Наприклад,  braise ‘тушкувати’ – A) cook 

slowly with a little liquid in a tightly closed vessel / M18 ‘А) готувати повільно з 

невеликою кількістю в щільно закритому посуді / сер. XVIIІ ст.’ [SOED]. Як 
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свідчить приклад, градаційний ЛСВ з’являється в серед. XVIII ст. та існує в 

такому значення і сьогодні. 

Одним з джерел поповнення ЛСГ дієсловами з ГС є запозичення, які 

становлять 40 ЛО (50 % від загальної кількості ДГС досліджуваної групи) (див. 

дод. Г, табл. 10). Найпродуктивнішим є початок новоанглійського періоду, коли 

утворилося 23 ЛО або 57,5 % від загальної кількості запозичених дієслів у ЛСГ 

«Смакових відчуттів». Наприклад, dulcify ‘підсолоджувати’ - [ORIGIN Latin 

dulcificare, from dulcis ‘sweet’: see -fy] 1) make sweet to the taste, sweeten // fig. 

sweeten in temper, mollify / L16 ‘[ Походить від латинського dulcificare ‘робити 

солодким’, від dulcis ‘солодкий’: див. -fy] 1) зробити солодким на смак, 

підсолодити // перен. підсолодити в темпераменті, пом’якшувати / пізн. XVI ст.’ 

[SOED]. Для цього періоду розвитку англійської мови характерними є 

запозичення з латинської та французької мов (див. дод. Г, табл. 10). 

Етимологічний аналіз семантики ДГС свідчить про те, що формування 

градаційної ознаки мотивовано не лише запозиченням (див. дод. Г, табл. 22). У 24 

випадках ГС мотивована афіксами (30 % від загальної кількості ДГС 

досліджуваної групи) у XVI-XVII ст. (див. дод. Г, табл. 22). Наприклад, embitter 

‘гірчити’, gourmandize ‘об’їдатися’, ingurgitate ‘поглинати’, milden ‘пом’якшувати 

смак’. 

Як було визначено, градаційні ЛСВ є складовою частиною денотативного 

або конотативного значень (дод. Б, табл. 2). Так, 92 % (90 ЛСВ) градаційних 

значень виникають на основі денотативного компоненту семантики ЛО (див. 

дод. А, табл. 72). Значна частина градосем у складі ДЗ цієї групи утворено в XVI-

XVII ст. (48 ЛСВ: 49 %) (див. дод. Б, табл. 2). Наприклад, pickle ‘занапастити, їсти 

неквапливо’ – 1) clean or clear by minute picking. Rare / LME; 2) eat spari  ngly or 

fastidiously // pick at (food) / E16 ‘1) полірувати або очищувати протягом хвилини. 

Рідко вживається / пізн.середньоангл.; 2) їсти неквапливо або допитливо // зібрати 

(їжу) / поч. XVI ст.’ [SOED]. Як свідчить приклад, ГЗ eat sparingly or fastidiously 

‘їсти неквапливо або допитливо’ має денотативну сему «діяти неквапливо» та на 

поч. XVI ст. перше ЛСВ розширюється та позначає процес їжі.  
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Градаційна складова КЗ досліджуваної групи не є характерною для дієслів 

на позначення смакових відчуттів (8 ЛСВ: 8 % загального корпусу 

досліджуваного матеріалу) (див. дод. А, табл. 72). Наприклад, sweet 

‘підсолоджувати’ – 1) make sweet, sweeten, (lit. & fig.). Now rare / OE ‘робити 

солодким, підсолоджувати (літ. та перен.). Зараз: рідко вживається / давньоангл.’ 

[SOED]. Найбільш продуктивним періодом для утворення ГЗ з конотативною 

оцінкою є XVI-XVII ст. (4 ЛСВ: 50 %). Механізмом утворення градаційних ЛСВ 

слугує метафоризація, яка не є характерною для ДГС цієї групи. 

Найпоширенішим типом регулярного метафоричного перенесення є «фізичний 

світ - психічний світ» (8 ЛСВ). 

У результаті семантичних змін, градаційне ЛСВ розширюється або 

звужується. У 90 випадках зміни в семантичній структурі слова відбуваються на 

основі генералізації або спеціалізації  значення (73 ЛСВ: 75 % та 17 ЛСВ: 25 % 

відповідно) (див. дод. А, діагр. 73). Наприклад, guttle ‘їсти  жадібно’ – 1) eat 

voraciously / M17; 2) devour or swallow greedily / L17 ‘1) їсти ненажерливо / сер. 

XVIІ ст.; 2) з'їсти або жадібно проковтнути / пізн. XVIІ ст.’ [SOED]. Наведений 

приклад свідчить про розширення другого значення, оскільки ядерна сема «їсти 

жадібно» звужується в другому ЛСВ та позначає не просто їсти, але й сам процес 

поглинання їжі. Результати аналізу мовного матеріалу дозволяють стверджувати, 

що присутність градосеми в складі ДЗ домінує в семантиці ДГС на позначення 

смакових відчуттів (див. дод. Б, табл. 2).   

У 4 випадках у семантиці ДГС виділяється конотативна амеліоративна 

оцінка, пейоративна – 2 ЛСВ та нейтральна – 2 ЛСВ (див. дод. А, табл. 74 та 

дод. Б, табл. 1). Наприклад, дієслово з ГЗ sour ‘руйнувати’ має негативну 

конотативну оцінку, позначаючи «пошкодження» на основі порівняння із кислим 

смаком: 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) ставати кислим // набувати кислого або дуже кислого 

смаку // перен. стати неприємним чи немилим / середньоангл. (Нью-Йорк: «Коли 

Дік залишив Повітряні Сили, шлюб було зруйновано»’ [SOED].  
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За результатами аналізу досліджуваного матеріалу встановлено, що різні 

стилістично-марковані ЛО не є багаточисельними (37 ЛСВ: 38 %). Так, 

найчисленішими серед стилістично-маркованої лексики є діалектні  та розмовні 

ЛСВ (20 ЛСВ: 54 % та 11 ЛСВ: 30 % відповідно) (див. дод. А, табл. 75). 

Наприклад, gollop ‘жадібно ковтати’ – dial. & colloq. E19. A) swallow greedily or 

hastily / E19 ‘A) поглинати жадібно або поспішно / поч. XIX ст.’ [SOED]. 

Найпродуктивнішими періодами для стилістично-маркованої лексики є XVI-

XVII ст., протягом яких було створено 18 ЛСВ (49 %) (див. дод. Г, табл. 34).    

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що в англійській мові 

еволюція дієслів з градаційною семантикою досліджуваної ЛСГ відбувалася 

поступово у результаті семантичної деривації лексичниї одиниць. 

Найпродуктивнішим періодом утворення градаційних ЛСВ є XVI-XVII ст. 

 

 

3.11. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСВ Кольору 

 

До периферії градаційної лексики в англійській мові належать ЛСГ 

«Кольору», загальна кількість якої складає 75 ЛО або 109 ЛСВ, що становить  

лише 2,5 % від загальної кількості градаційних ЛСВ в англійській мові.  

Наприклад, fade  ‘ставати тьмяним’ – 3) lose brightness or brilliance of colour // 

grow dim or pale ‘3) втрачати яскравість або блиск кольору // тускніти або 

бліднути’; heighten ‚посилювати‘ – 2b) spec. Make (a colour) more luminous or more 

intense / L16 ‘2b) зробити колір більш світлим або більш інтенсивним’ [SOED]. 

Кількісна характеристика дієслів «Кольору» з ГС у різні періоди розвитку 

англійської мови надано в дод. Г. табл. 39.  

Розвиток дієслів із ГС відбувається у кожному з періодів розвитку 

англійської мови, але нерівномірно. Найпродуктивнішим періодом поповнення 

англійської мови дієсловами з ГС є XVI-XVII ст. 48 (44 %) (див. дод. А, діагр. 76). 

Наприклад, matt ‘матувати’ – 1) make (colours etc.) dull // give a matt appearance to 

// frost (glass) / E17 ‘робити кольори більш тьмяним // надати матовий зовнішній 
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вигляд // гларузувати (скло) / поч. XVII ст.’. Наведений приклад свідчить, що 

градаційне ЛСВ виник на поч. XVII ст. та існує до сьогодні.  

Етимологічний аналіз ДГС свідчить про  те, що одним з джерел поповнення 

ЛСГ дієсловами з ГС є запозичення, які становлять 42 ЛО (56 % від загальної 

кількості ДГС досліджуваної групи) (див. дод. Г, табл. 11). Найпродуктивнішим є 

початок новоанглійського періоду, що складає 25 ЛО або 60 %. Наприклад, 

лексичну одиницю coral ‘червоніти’ запозичено з французької corail, яке 

запозичено з латинського corallum, -alium ‘кораловий’ та грецького korallion, 

kouralion ‘корали’: coral ‘червонішати’ – M17 / [ORIGIN Old French (mod. corail) 

from Latin corallum, -alium from Greek korallion, kouralion.] Make red like coral. 

Досліджуваний період розвитку англійської мови характеризується 

запозиченнями з латинської та французької мов (див. дод. Г, табл. 11). 

Діахронічний аналіз семантики ДГС показав, що градація мотивована не лише 

запозиченням, але й морфологічно (див. дод. Г, табл. 23).  

Дослідження еволюції дієслів із градаційною семантикою показало, що  

градаційна сема може бути частиною денотативного або конотативного значення 

дієслова (див. дод. А, діагр. 77). Так, у 99 випадках градаційні ЛСВ є 

компонентом ДЗ у семантичній структурі ЛО (91 % від загальної кількості 

градаційних ЛСВ досліджуваної ЛСГ). Наприклад, cut ‘знебарвлювати’ – 

14) reduce the intensity of (a colour etc.) // esp. dilute or adulterate (alcohol, a drug, 

etc.). Chiefly N. Amer. / M19 ‘14) зменшити інтенсивність кольору, і т. ін. 

Головним чином використовується в Північній Америці / сер. XIX ст.’ [SOED]. Як 

показує приклад, денотативна сема «зменшувати» наявна в семантиці 

градаційного значення та звужується, позначаючи зменшення інтенсивності 

кольору. Еволюційний аналіз демонструє, що більшість ЛСВ із ГС мають 

денотативну природу в XVI-XVII ст. (41 ЛСВ: 41 % від загальної кількості ЛСВ з 

денотативною оцінкою) (див. дод. Б, табл. 2). У 10 випадках градаційне ЛСВ є 

компонентом КЗ у семантичному складі ДГС на позначення кольору (10 ЛСВ: 9 % 

від загального корпусу досліджуваного матеріалу) (див. дод. А, діагр. 77). 
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Механізмом утворення градаційного значення в межах досліджуваної групи 

є метафоризація (10 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 1). Наприклад, pale ‘тускніти’ – 

1) become pale or dim // lose colour or brightness // fig. weaken, diminish in importance 

/ LME (L. Strachey: “All these influences paled before a new 

star…which…immediately dominated her life”) ‘1) ставати темним або похмурим // 

втрачати свій колір або яскравість // перен. слабшати, зменшуватись за ступенем 

важливості / пізн. середньоангл. (Л. Страчей: «Усі ці причини згасли перед новою 

зіркою … яка … відразу стала першою в її житті»)’ [SOED]. Досліджуючи 

розвиток семантики дієслів виявлено, що найбільш продуктивним періодом для 

утворення ГЗ у складі конотативного значення є XVI-XVII ст. (4 ЛСВ: 40 % від 

загальної кількості ЛСВ з конотативною оцінкою) (див. дод. Б, табл. 1). 

Найпоширенішим типом регулярного метафоричного перенесення є «фізичний 

світ - психічний світ» (10 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 13). 

Результатом зміни семантики ДГС є розширення чи звуження змісту 

лексичної одиниці. Як свідчать результати семантичного аналізу семантики 

дієслів із градаційним компонентом, градосеми як компоненти ДЗ виникли, 

головним чином, грунтуючись на генералізації або спеціалізації семантики 

дієслова (62 ЛСВ: 63 % та 37 ЛСВ: 37 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 78). 

Наприклад, decolorize ‘знебарвлювати’ – 1) remove colour from, make colourless or 

pale / M19;  2) lose colour, become colourless or pale / E20 ‘1) видалити колір з, 

зробити безбарвним або блідим / сер. XІX ст.; 2) втрачати колір, ставати 

безбарвним або блідим / поч. XX ст.’ [SOED].  

Результатом зміни конотативного значення в семантичній структурі ДГС є 

процеси пейорації, амеліорації та нейтралізації (див. дод. Б, діагр. 4). У 3 випадках 

в семантичній структурі ДГС виділяється конотативна амеліоративна оцінка – 

3 ЛСВ, пейоративна – 5 ЛСВ та нейтральна – 2 ЛСВ (див. дод. А, діагр. 79). 

Наприклад, дієслово з ГЗ smutch ‘заплямувати’ має негативну конотативну оцінку, 

позначаючи «пошкодження» на основі порівняння із кислим смаком: smutch 

‘заплямувати’ – B) blacken, make dirty, smudge // fig. defile, corrupt / L16 
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‘В) чорнити, робити брудним, розмити // перен. Плямувати, псувати / пізн. 

XVI ст.’ [SOED].  

За результатами аналізу досліджуваного матеріалу встановлено, що ДГС є 

стилістично-маркованими  (38 ЛСВ: 38 %) та не є багаточисельними (див. дод. Г, 

табл. 35). Так, найчисленішими серед стилістично-маркованої лексики є діалектні  

та розмовні ЛСВ (18 ЛСВ: 47 % та 11 ЛСВ: 29 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 

80). Наприклад, black ‘чорніти’ – †1) be or become black. Long dial. rare. // ME–M19 

‘†1) бути або ставати чорним. Давно діал., рідко вживається // середньоангл.-сер. 

XIX ст.’ [SOED]. Найпродуктивнішими періодами для стилістично-маркованої 

лексики є XVI-XVII ст., ЛО якого становлять 15 ЛСВ (47 %).    

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що в англійській мові 

еволюція дієслів із градаційною семантикою досліджуваної ЛСГ відбувалася 

поступово у результаті семнатичної деривації лексичних одиниць. Найбільш 

продуктивним періодом утворення градаційних ЛСВ є XVI-XVII ст. 

 

 

3.12. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ Світла 

 

Як показує аналіз корпусу мовного матеріалу, дієслова на позначення світла 

займають переферійну позицію серед ДГС в англійській мові та становить 44 ЛО 

(63 ЛСВ), що складає 1,5 % від загальної кількості градаційних ЛСВ у 

семантичній структурі англійськомовних дієслів. Наприклад, obfuscate 

‘затемнювати’ – 3) darken // deprive of light or brightness. Now rare / L16 

‘затемнювати // позбавити світла або яскравості. Зараз: рідко вживається / пізн. 

XVI ст.’; opaque ‘тускніти’ – B) Make opaque / E18 ‘робити тусклим / поч. XVI ст.’ 

[SOED].  

У результаті етимологічного аналізу ДГС на позначення світла було 

з’ясовано, що одним із джерел поповнення ЛСГ дієсловами з ГС є запозичення, 

які становлять 19 ЛО (43 % від загальної кількості ДГС досліджуваної групи) 

(див. дод. Г, табл. 12). Запозичення ДГС з інших мов відбувається на початку 
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новоанглійського періоду, що складає 11 ЛО або 58 %. Наприклад, resplend 

‘виблискувати’ – Now literary / L15 [ORIGIN Latin resplendere, formed as re- + 

splendere ‘shine’] Be resplendent or radiant // shine brightly ‘Зараз: літературне / 

пізн. XV ст. [Походження від латинського resplendere ‘блискучий’, утворено від 

пере- + splendere ‘світити’]  бути блискучим чи яскравим // яскраво світитись’ 

[SOED]. Досліджуваний період розвитку англійської мови характеризується 

запозиченнями з французької  та латинської мов (див. дод. Г, табл. 12). 

Компонентний аналіз семантики ДГС показав, що градація мотивована не лише 

запозиченням, але й морфологічно (див. дод. Г, табл. 24).  

Семантичний аналіз свідчить про те, що у 54 випадках градаційні ЛСВ є 

частиною денотативного значення семантики ЛО (86 % від загальної кількості 

градаційних значень ЛСГ «Світла») (див.дод.А, діагр.81). Наприклад, darkle 

‘темнішати’ – 1) become dark or gloomy / E19; 2) appear dimly or indistinctly / E19; 

3) make obscure, darken / L19 ‘1) ставати темним або похмурим / поч. XIX ст.; 

2) з’являтися туманно або нечітко; 3) зробити неясним, темнішати / пізн. XIX ст.’ 

[SOED]. Етимологічний аналіз свідчить, що більшість ЛСВ із ГС мають 

денотативну природу в XVI-XVII ст. (23 ЛСВ: 43 %) (див. дод. Б, табл. 2). У 

9 випадках градаційне ЛСВ має конотативну оцінку в семантичному складі ДГС 

на позначення світла (14 %) (див. дод. А, діагр. 81). 

Механізмом утворення ГЗ у межах досліджуваної групи є метафоризація 

(9 ЛСВ) (дод. Б, табл. 1). Наприклад, murk ‘темніти’ – 1) grow or appear dark or 

gloomy. Long rare or obsolete / ME; 2) darken, obscure, (lit. & fig.). Now chiefly Scot. 

& literary / ME ‘здаватись чи зростати в темряві або похмуро. Дуже рідко 

вживається або відноситься до застарілих слів / середньоангл.; 2) затьмарювати, 

захмурювати (літ. та перен.). Начасі вживається в шотландській мові та літературі 

/ середньоангл.’ [SOED]. Найпоширенішими типами регулярного метафоричного 

перенесення є «фізичний світ - психологічний світ» (7 ЛСВ), «фізичний світ - 

абстрактний світ» (2 ЛСВ) (дод. Б, табл. 13). 

Результатом зміни семантики ДГС є розширення або звуження ГЗ (43 ЛСВ: 

80 % та 11 ЛСВ: 20 % відповідно) (див. дод. А, діагр. 82). Яскравим прикладом 
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звуження значення є дієслово lighten ‘освітлювати’: lighten ‘освітлювати’ – 

3) make lighter or less heavy // lessen the pressure of // alleviate, mitigate. Also foll. by 

up / L15; b) Horsemanship. Make lighter or more free in movement / E18 ‘b) 

Мистецтво верхової їзди. Зробити бистрим або більш вільним у рухах / поч. 18 

ст.’ [SOED]. Особливості еволюції ГЗ у складі ДЗ репрезентовано у дод. Б, табл. 3.  

Зміни у конотативному значені слова виражаються у появі амеліоративної 

оцінки (5 ЛСВ), пейоративної – 4 ЛСВ (див.дод.А, діагр.83). Наприклад, дієслово 

з ГЗ illume ‘опромінювати’ має позитивну конотативну оцінку, позначаючи 

«робити щось кращим» на основі порівняння із світлом: illume ‘опромінювати’ – 

A1) Light up // make bright or shining // illumine // illuminate (lit. & fig.) / LME 

‘А1) Запалити // зробити яскравим або блиcкучим // просвіщати // висвітлювати 

(літ. та перен.) / пізн.середньоангл.’ [SOED]. Особливості еволюції ГЗ у складі ДЗ 

репрезентовано у дод. Б, табл. 4.    

У результаті етимологічного аналізу семантики дієслів із ГС було 

визначено, що в досліджуваній ЛСГ наявні стилістично-марковані слова: 

літературні / поетичні, архаїчні, діалектичні, шекспіризми та сленгові слова 

(17 ЛСВ:  27 % від загальної кількості ДГС «Світла»). Треба відзначити, що 

повністю відсутні ЛСВ, що належать до розмовної лексики.  Так, найчисленішими 

стилістично-маркованими словами є літературні / поетичні ЛСВ (11 ЛСВ: 65 %) 

(див. дод. А, діагр. 84), які превалюють у ранній новоанглійський період розвитку 

англійської мови (див. дод. Г, табл. 36). Наприклад, night ‘темніти’ – 4) (Made) 

dark or black as night / literary / E17 ‘зробити темним або чорним як ніч / 

літературне / поч. XVII ст.’ [SOED]. Найпродуктивнішими періодами для 

стилістично-маркованої лексики є XVI-XVII ст., адже кількість досліджуваних 

дієслів становить 10 ЛСВ (59 %).    

Проаналізувавши емпіричний матеріал, доходимо висновку, що в 

англійській мові еволюція дієслів із градаційною семантикою досліджуваної ЛСГ 

відбувалася поступово у результаті семантичної деривації лексичних одиниць. 

Найбільш продуктивним періодом утворення градаційних ЛСВ є XVI-XVII ст. 
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3.13. Параметри розвитку семантичної структури дієслів ЛСГ 

Інтелектуальної діяльності 

 

Словосполучення «інтелектуальна діяльність» актуалізує поняття, яке 

імпліцитно включає такі ознаки, як «мислення, знання, пам’ять», та відображає 

використання людиною здібностей раціонального пізнання.  Такі ДГС становлять 

лише 37 ЛО (45 ЛСВ: 1 %) (див. табл. 3.1). Наприклад, benight ‘занурювати в 

темряву’ – 2) fig. Involve in intellectual or moral darkness // darken, cloud ‘2) перен. 

спричиняти інтелектуальну або моральну темряву // заплямовувати, затемняти’ 

[SOED].   

ДГС на позначення інтелектуальної діяльності виникали у результаті 

запозичень, які становлять 16 ЛО (43 %) (див. дод. Г, табл. 13). Запозичення ДГС 

характерні для початку новоанглійського періоду, що складає 8 ЛО або 50 %. 

Треба зауважити, що досліджуваний період розвитку англійської мови 

характеризується запозиченнями з французької  та латинської мов (див. дод. Г, 

табл. 13). Компонентний аналіз семантики ДГС показав, що градація мотивована 

не лише запозиченням, але й морфологічно (31 ЛО: 84 %) (див. дод. Г, табл. 25). 

До подібних дієслів відносяться такі дієслова: benumb ‘притупляти’, deliberate 

‘обмірковувати’, enwrap ‘занурюватись у думки’. 

Компонентний аналіз сідчить про те, що у 39 (87 %) випадках градаційні 

ЛСВ виникають на основі денотативного компоненту в семантичній структурі 

дієслів (див. дод. А, діагр. 85). Наприклад, enwrap ‘занурюватись в думки’ – 

3) involve, entail / LME; 4) engross or absorb in thought, sleep, etc. / L16 

‘3) заглиблюватись, залучати / пізн. середньоангл.; 4) поглинати або занурюватися 

в думки, сни і т. ін. / пізн. XVI ст.’ [SOED]. Аналіз мовного матеріалу свідчить, 

що більшість ЛСВ із ГС мають денотативну природу в XVI-XVII ст. (21 ЛСВ: 

54 %) (див. дод. Б, табл. 2). У 6 випадках градаційне ЛСВ є компонентом КЗ у 

семантичному складі ДГС (13 %) (див. дод. А, діагр. 85). 

Механізмом утворення ГЗ у межах досліджуваної групи є метафоризація 

(6 ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 1). Наприклад, elucidate ‘з’ясувати’ – make lucid or 
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clear. Now only fig., throw light upon, explain, clarify ‘зробити яскраво чи зрозуміло. 

Тепер вживається лише в переносному значенні, пролити світло на що-небудь, 

пояснювати, уточнювати’ [SOED]. Найпоширенішим типом регулярного 

метафоричного перенесення виступає «фізичний світ - абстрактний світ» (див. 

дод. Б, діагр. 13). 

Як показав семантичний аналіз мовного матеріалу, семантичні зміни дієслів 

досліджуваної ЛСГ отримали подальший розвиток. Так, значення розширюється 

або звужується (30 ЛСВ: 77 % та 9 ЛСВ: 23 % відповідно) (див. дод. А, табл. 86). 

Наприклад, з часом значення дієслова overthink розширюється: overthink 

‘надмірно розмірковувати’ – I) 1) think over, consider / arch. / OE; 2) think too much 

or too seriously (about) / E17 ‘I) 1) подумати, розглянути / арх. / давньоангл.; 

2) багато думати або дуже серйозно / поч. XVII ст.’ [SOED]. Результатом зміни 

конотативного значення стали пейорація, амеліорація значення дієслова (див. 

дод. Б, табл. 4). Так, більшість ДГС мають негативну конотативну оцінку, вона 

становить 50 % від загальної кількості конотативних ЛСВ досліджуваної групи 

(див. дод. Б, табл. 4).  

ДСГ за вживаністю в досліджуваній ЛСГ виділяємо архаїчні, діалектичні та 

сленгові слова (11 ЛСВ:  24 % від загальної кількості ЛГС «Інтелектуальної 

діяльності»). Найпродуктивнішими періодами для стилістично-маркованої 

лексики є XVI-XVII ст., адже кількість досліджуваних дієслів становить 7 ЛСВ 

(47 %) (див. дод. Г, табл. 37). 

Аналіз семантики показав, що еволюцію семантики дієслів можна 

прослідкувати на прикладі ЛО на позначення бажання, музики та здатності 

людини, кількість яких становить 22 ЛО (29 ЛСВ). Згідно результатів 

компонентного аналізу, було виділено градаційні ЛСВ у складі КЗ (4 ЛСВ), 

наприклад: massacre ‘влаштовувати виставу’ – 4) fig. Perform (a piece of music, a 

play, etc.) very ineptly / colloq. / E19 ‘4) перен. Виконати (музичний твір, п’єса 

тощо) дуже невміло / розм. / сер. XIX ст.’ [SOED]. Більшість ДГС виникли саме у 

XVI-XVII ст. у результаті розширення або звуження значення та мотивовані 

запозиченнями.  
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Висновки до розділу 3 

1. Градація як компонент семантичної структури дієслів англійської мови 

еволюціонує в різні періоди розвитку англійської мови, починаючи з VII-XI ст., який 

характеризується незначною кількістю ДГС (див. дод. В, діагр. 1, 2 та дод. Б, 

табл. 5). Більша продуктивність дієслів із градаційної семантикою спостерігається в 

період розвитку англійської мови в XII-X ст. Для XVI- XVII ст. характерна 

найбільша продуктивність, проте, починаючи вже з XVIII ст., поява ДГС 

зменшується (див. дод. В, діагр. 1, 2 та дод. Б, табл. 5).  

2. Дієслова з градаційною семантикою виникають шляхом запозичень слів з 

інших мов. Загальна кількість запозичених дієслів становить 1735 ЛСВ: 58 %. 

Продуктивним періодом для утворення ДГС у результаті запозичень є XVI-XVII ст., 

вони становлять 997 ЛО (57 %) (див. дод. В, діагр. 3 та дод. Б, табл. 5). 

Найактивніше дієслова із градаційною семою запозичувались із французької мови 

755 ЛО (44 %) та латинської 466 ЛО (27%). До менш продуктивної групи дієслів 

належать слова,  які були запозиченні зі скандинавських мов – 202 ЛО (12 %), 

рідше – з німецької мови (127 ЛО: 7 %). Малочисельними є запозичення з англо-

норманської мови (60 ЛО: 3 %), датської мови (50 ЛО: 3 %), грецької мови (10 ЛО: 

2 %). Були виявленні поодинокі випадки запозичення ДГС з іспанської, арабської, 

флемійської, шведської, італійської, китайської, норвезької та португальської мов, 

які загалом складають 4 % від кількості запозичених ДГС в англійській мові (див. 

дод. В, діагр. 4).  

3. У результаті компонентного аналізу встановлено, що певна кількість 

дієслів мотивовані морфологічно за допомогою афіксації у поєднанні з 

семантичною мотивацією, запозиченнями (23 % від загальної кількості ДГС в 

англійській мові). Кількість морфологічно-мотивованих дієслів із градаційним 

компонентом в англійській мові становить 1535 ЛО (51 %) (див. дод. Б, табл. 11). 

Етимологічний аналіз ДГС свідчить про те, що найпродуктивнішим періодом для 

подібних ЛО є XVI-XVII ст., адже кількість досліджуваних дієслів складає 59 % 

(902 ЛО) від кількості морфологічно мотивованих ДГС (див. дод. В, діагр. 5). 
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Характерними афіксами, які фіксують градаційний компонент у семантичній 

структурі дієслів англійської мови, є under-, over-, de-, re-, em-, er-, il-, de-, in-, dis-, 

di-, pro-, super-, up-, pre-, un-, ab-, a-, ex-, down-, i-, hyper-, for-, at-, sub-, as-, ir-; -le, -

ate, -fy, -ize, -en, ish, -y, -er, -el, -ly, -out (див. дод. Б, табл. 11).  

4. Компонентний аналіз дозволив встановити, що більшість градаційних 

значень є компонентами денотативної структури дієслів  (3536 ЛСВ: 86 %) або 

конотативного значення (552 ЛСВ: 14 %) (див. дод. В, діагр. 6). Більшість 

градаційних ЛСВ мають денотативну ознаку (3536 ЛСВ: 86 %) та превалюють в усіх 

досліджуваних ЛСГ (див. дод. Б, табл. 2). Етимологічний аналіз дієслів із 

градаційним компонентом свідчить про те, що градаційне ЛСВ у складі 

денотативного значення еволюціонує з початку розвитку досліджуваної мови 

(VII ст.). Другим за кількістю досліджуваних дієслів є середньовічний період – 635 

ЛСВ (18 %). Найпродуктивнішим періодом для утворення та функціонування ГЗ з 

денотативною природою є пізній середньовічний період, що поповнився 1613 ЛСВ 

(46 % від загальної кількості  градаційних ЛСВ) (див. дод. Б, табл. 2 та дод. В, 

діагр. 8).  

5. У результаті аналізу ДГС було виявлено механізми зміни семантики 

дієслова: метафоризація (506 ЛСВ: 92 %) або метонімізація (47 ЛСВ: 8 % від 

загальної кількості ЛСВ з конотативною оцінкою), які притаманні не всім ЛСГ 

дієслів із градаційною семантикою (див. дод. В, діагр. 9). Метафоризація як 

механізм зміни семантики ДГС є характерною для всіх ЛСГ та превалює у 

порівнянні з метонімізацією в ЛСГ «Психологічної діяльності», «Дії». 

Продуктивним періодом для обох механізмів утворення нового значення в 

семантиці дієслів з ГС є XVI-XVII ст. (див. дод. Б, табл. 1). Найпоширенішими 

типами регулярного метафоричного перенесення виступають “фізичний світ - 

психічний світ”, “фізичний світ - абстрактний світ”, “фізичний світ - фізичний світ”, 

“предмет -фізичний світ” (див. дод. Б, табл. 13). Кількісна характеристика типу 

метафоричного переносу зумовлюється перш за все семантичним обсягом ЛСГ.   

6. У результаті аналізу семантичного розвитку дієслів з градаційним 

компонентом встановлено, що як наслідок семантичних змін денотативного 
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значення градаційний компонент звужується або розширюється (див. дод. Б, 

табл. 3), адже їх кількість становить 2864 ЛСВ (81 %) та 672 ЛСВ (19 %) відповідно 

(див. дод. В, діагр. 7). В усіх досліджуваних ЛСГ превалює розширення 

градаційного значення внаслідок модифікації семантики. Еволюційний аналіз 

показав, що продуктивним періодом для розширення та звуження денотативного 

значення є XVI-XVII ст. (44 %) та XVIII-XXI ст. (35 %). Давньоанглійський та 

середньовічний періоди розвитку англійської мови не є продуктивними для ГЗ, які 

утворилися в результаті розширення або звуження семантики дієслова (див. дод. Б, 

табл. 3). 

7. Дослідження семантичних зрушень у ЛО свідчить, що результатом зміни 

конотативного значення в семантиці ДГС є, головним чином, пейорація (251 ЛСВ: 

46 %), яка притаманна ЛСГ «Психологічної діяльності»: 77 ЛСВ (31% від загальної 

кількості негативно забарвлених градаційних ЛСВ дієслів в англійській мові) (див. 

дод., діагр. 4 та дод. В, діагр. 11). Другим за кількісним показником є амеліорація в 

семантичному складі ДГС, що становить 164 ЛСВ (30 % від загальної кількості 

конотативно забарвлених ЛСВ дієслів в англійській мові). Градаційні ЛСВ, які 

мають нейтральну оцінку, становлять 24 % (137 ЛСВ). Продуктивність подібних 

ЛСВ характерна для XVIII-XXI ст., що складає 235 ЛСВ (41 %) (див. дод. В, 

діагр. 10 та див. дод. Б, табл. 4). 

8. Семантичний аналіз градаційної лексики показав, що більшість 

градаційних ЛСВ дієслів належать до діалектичної лексики, слів, які вживаються 

рідко, архаїзми та розмовні слова: 732 ЛСВ (82 % від загальної кількості 

стилістично-марокваних дієслів із градаційним компонентом в англійській мові) 

(див. дод. Б, табл. 12 та дод. В, діагр. 12). Периферію стилістично-маркованої 

лексики складають розмовні, сленгові, поетичні, літературні слова та шекспіризми: 

160 ЛСВ (18 %). Найпродуктивним періодом для формування подібної лексики є 

ранній новоанглійський період розвитку англійської мови, що становить 401 ЛСВ 

(45 %) (див. дод. В, діагр. 13). Серед ЛСГ дієслів із ГЗ значущими за кількістю 

стилістично маркованої лексики є ЛСГ «Психологічної діяльності» (179 ЛСВ), 
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«Мовлення та звучання» (157 ЛСВ), «Дії» (151 ЛСВ), «Руху» (128 ЛСВ), що 

зумовлюється продуктивністю досліджуваних груп для ДГС. 

Наведені положення розділу та результати дослідження висвітлено у таких 

публікаціях [29; 33; 37; 38; 246].  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Градація – семантична категорія, яка відображає здатність якісної ознаки 

варіюватися та змінюватися за ступенем вияву відповідно певної норми цієї 

ознаки та належить до найважливіших мисленнєвих категорій, покладених в 

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. 

Дієслово є інструментом освоєння когнітивної реальності англомовної 

спільноти і слугує продуктивною основою для відбиття градації в у межах 

дієслівної семантики. До інвентаризованого корпусу увійшли 3005 одиниць, у 

лексичному значенні яких міститься градаційний компонент, з них 4088 – 

лексико-семантичних варіантів із градаційною семою. 

3. Критерії виокремлення градаційних ЛСВ можуть мати як експліцитний, 

так і імпліцитний характер. Градуатори забезпечують варіювання ознаки в 

семантиці дієслова в напрямку збільшення або зменшення у відповідності до 

певної норми, та мають високий, достатній, низькій, достатньо-високий ступені 

ознаки та характеризуються високою частотністю уживання в процесі 

дефініювання окремого фрагменту світосприйняття. Градаційне лексичне 

вираження фіксується здебільшого прислівниками, прикметниками, рідше 

іменниками та дієсловами. Це свідчить про те, що для англійської мови властиве 

застосування частин мови з високим ступенем ознаки кількості, якості та 

інтенсивності в процесі градуювання.  

Корпус досліджуваних одиниць складають лексико-семантичні групи 

дієслів із градаційним значенням на позначення психологічної діяльності, 
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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 в 

кількісному аспекті 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 склад системи 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 

розглядуваного матеріалу, а з іншого, – семантичний і когнітивний аналізи 

сприяють розумінню сутності поняття градації та виявленню особливостей її 

існування в семантиці дієслів англійської мови впродовж усієї історії мови.   

Полісемантичне та моносемантичне характеризування дієслів з градаційною 

семантикою зумовлює динамічний та статичний розвиток семантики цих дієслів.  

Градаційний лексико-семантичний варіант 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. 

Семантичний простір дієслів з градаційною семантикою характеризується 

радіальною, радіально-ланцюговою та ланцюговою полісемією, яка ґрунтується на 

взаємодії ядерної, інтегральної, диференційної та потенціальної сем у 

семантичній структурі дієслів. Для дієслів з градаційним компонентом в 

англійській мові характерні здебільшого радіальні відносини між ЛСВ слова з 

домінуючою диференційною семою у взаємодії з інтегральною або ядерною 

семою. Градаційний лексико-семантичний варіант розвивається переважно із 
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денотативного значення слова (диференційна і ядерна семи), беручи витоки з 

першого 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. 

Спроможність поєднання градації та лексичного прототипу в багатозначному 

дієслові в англійській мові дає можливість простежити еволюцыю уявлення про 

світ англомовного суспільства, що фіксується дієсловом з градаційним 

компонентом. 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 у більшості випадків не 

існують відокремлено. 

Градаційне ЛСВ може бути мотивоване внутрішньою формою слова, яка 

відновлює початковий образ, що слугує основою для побудови градації, також 

градація об’єктивується афіксами. Спостереження за факторами мотивації 

градаційного значення в семантиці дієслів англійської мови дає можливість 

визначити, що морфологічна або семантична мотивації не існують у більшості 

випадків окремо одна від одної. Окрім базових видів мотивації – внутрішньої 

форми, префіксації, суфіксації, було виявлено випадки їхнього поєднання: 

префіксація+внутрішня форма+суфіксація, внутрішня форма+суфіксація, 

префіксація+внутрішня форма. 

Корпус дієслів із градаційною семантикою поповнювався різними шляхами. 

Одним з найважливіших з них є запозичення. Роль цього чинника в реалізації 

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

характер впливу оточуючої дійсності на діяльність мовної особистості й соціуму. 

Певні спостереження дозволили зробити висновок, що кожна з ЛСГ дієслів з ГС 

характеризується певною залежністю типів запозичень від семантичної ознаки 

групи досліджуваних слів. Наприклад, в ЛСГ «Звучання» ДГС виникли, головним 
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чином, у результаты імітації звуків (180 ЛО: 37 % від загальної кількості 

запозичених ЛО в досліджуваній групі). ЛСГ «Руху» (77 ЛО: 41 % від загальної 

кількості запозичених ДГС групи), «Психологічної діяльності» (115 ЛО: 20 %),  

«Дії» (45 ЛО: 12 %) та ін. налічують у своєму складі дієслова, що мають нечітке 

походження або взагалі невідоме. Такі одиниці становлять 27 % від загальної 

кількості запозичених ДСГ в англійській мові. 

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 шару 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 таким механізмам утворення нових значень, як 

метафоризація та метонімізація. 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 у 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. 
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З огляду на стилістичну маркованість, більшість ЛО, які поступово 

зникають зі сфери вживання градаційної лексики, належать до діалектної та 

архаїчної лексики, кількісний показник якої з кожним періодом розвитку 

англійської мови збільшується, особливо в XVI-XVII ст. Тенденція розвитку 

сленгових та розмовних дієслів з градаційною семантикою спостерігається в 

пізній новоанглійський період еволюції англійської мови, що є характерною 

рисою цього етапу розвитку мови. Цікавим спостереженням щодо розвитку 

семантики дієслів з градаційною семантикою є поява та розвиток градаційних 

значень у складі шекспіризмів, які спостерігаються у XVI-XVII ст.    

Семантичний розвиток градаційних значень дієслів набуває цінності в 

процесі пізнання англійськомовним суспільством навколишнього середовища, 

оскільки саме еволюція градаційної ознаки у складі лексичного значення дієслова 

дає змогу спостерігати універсальний характер градуальності в семантиці 

дієслівних одиниць в англійській мові.  Порівняння умов виникнення та розвитку 

дієслів із градаційним компонентом, їх семантичні та когнітивні особливості 

різних періодів еволюції англійської мови сприяє висвітленню етноспецифічних 

параметрів лексичного складу мови, що досліджується. 

Перспективним вважається дослідження категорії градації за рухомістю 

градаційного словникового складу в інших мовах під впливом лінгвістичних та 

екстралінгвістичних факторів. Категорія градації в дискурсивній площині також 

постає актуальною науковою розвідкою.  
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компонентом в англійській мові 
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Діаграма 65 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Фізичного стану» з 

градаційним компонентом в англійській мові 

 

 

Діаграма 66 

Результат зміни конотативного значення дієслів «Фізичного стану» з 

градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма 67 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантичній 

структурі дієслів «Фізичного стану» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

 
 

Діаграма 68 

Семантична характеристика дієслів «Соціальних відносин» з градаційним 

компонентом в англійській мові 
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Діаграма 69 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Соціальних відносин» з 

градаційним компонентом в англійській мові 

 

 

Діаграма 70 

Результат зміни конотативного значення дієслів «Соціальних відносин» з 

градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма 71 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантичній 

структурі дієслів «Соціальних відносин» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

 
 

Діаграма 72 

Семантична характеристика дієслів «Смакових відчуттів» з градаційним 

компонентом в англійській мові 

 



281 

 

Діаграма 73 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Смакових відчуттів» з 

градаційним компонентом в англійській мові 

 

 

Діаграма 74 

Результат зміни конотативного значення дієслів «Смакових відчуттів» з 

градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма75 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантичній 

структурі дієслів «Смакових відчуттів» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

 
 

Діаграма 76 

Кількісна характеристика еволюції дієслів «Кольору» з градаційним 

компонентом в англійській мові 
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Діаграма 77 

Семантична характеристика дієслів «Кольору» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

 

Діаграма 78 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Кольору» з градаційним 

компонентом в англійській мові 

 

 



284 

 

 

Діаграма 79 

Результат зміни конотативного значення дієслів «Кольору» з градаційним 

компонентом в англійській мові 

 

Діаграма 80 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантичній 

структурі дієслів «Кольору» з градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма 81 

Семантична характеристика дієслів «Світла» з градаційним компонентом в 

англійській мові 

 

Діаграма 82 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Світла» з градаційним 

компонентом в англійській мові 
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Діаграма 83 

Результат зміни конотативного значення дієслів «Світла» з градаційним 

компонентом в англійській мові 

 

 

Діаграма 84 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантичній 

структурі дієслів «Кольору» з градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма 85 

Семантична характеристика дієслів «Інтелектуальної діяльності» з 

градаційним компонентом в англійській мові 

 

Діаграма 86 

Результати зміни денотативної складової дієслів «Інтелектуальної 

діяльності» з градаційним компонентом в англійській мові 

 

 



ДОДАТОК Б 

Таблиця 1 

Механізми зміни семантики дієслів із градаційним компонентом в англійській мові 

      Механізми 

 

ЛСГ 

Метафоризація Метонімізація 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % 

Психологічна 

діяльність 

11 50 % 26 34 % 77 32 % 51 31 % - - 1 17 % 5 39 % 1 4 % 

Дія 4 18 % 26 34 % 37 15 % 32 19 % 2 100 % 5 83 % 8 61 % 25 96 % 

Фізичний стан 2 9,5 % 2 3 % 15 6 % 6 4 % - - - - - - - - 

Мовлення та 

звучання 

1 4,5 % 2 3 % 21 9 % 19 11,5 

% 

- - - - - - - - 

Рух - - 3 4 % 20 8 % 28 17 % - - - - - - - - 

Фізичні 

процеси 

- - 4 4,5 % 9 4 % 8 5 % - - - - - - - - 

Соціальні 

відносини 

- - 6 8 % 20 8 % 8 5 % - - - - - - - - 

Природні 

явища 

1 4,5 % 4 4,5 % 18 7 % 8 5 % - - - - - - - - 

Смакові 

відчуття 

1 4,5 % 2 3 % 4 2 % 1 0,5 % - - - - - - - - 

Колір 1 4,5 % - - 7 3 % 2 1 % - - - - - - - - 

Світло 1 4,5 % 1 1 % 6 2% 1 0,5  % - - - - - - - - 

Інтелектуальна 

діяльність 
- - 1 1 % 4 2 % 1 0,5  % 

- - - - - - - - 

Інше - - - - 4 2 % - - - - - - - - - - 

Усього 22 100 % 77 100 % 242 100 % 165 100 % 2 100 % 6 100 % 13 100 % 26 100 % 

 



Таблиця 2 

Семантична характеристика дієслів із градаційним компонентом в англійській мові 

 

      Тип 

 

ЛСГ 

Денотативне значення Конотативне значення 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI 

ст. 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI 

ст. 

ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % 

Психологічна 

діяльність 

27 17 % 131 20,5 

% 

325 20 % 210 19 % 6 32 % 35 49 % 57 25 % 74 31 % 

Мовлення та 

звучання 

18 11 % 81 13 % 276 17 % 208 18 % 1 5 % 2 3 % 21 9 % 19 8 % 

Дія 
12 7,5 

% 

93 14,5 

% 

267 16 % 108 10 % - - 13 18 % 41 18 % 85 36 % 

Рух 33 20 % 83 13 % 213 13 % 193 17 % - - 3 4 % 20 9 % 28 12 % 

Фізичні 

процеси 

31 19 % 36 5,5 

% 

156 10 % 118 10 % - - 2 1,5 

% 

12 5 % 7 3 % 

Соціальні 

відносини 
4 

2,5 

% 
74 

11,5 

% 
108 7 % 101 9 % - - 6 

8,5 

% 
20 9 % 8 

3,5 

% 

Фізичний стан 7 
4,5 

% 
59 9 % 69 4 % 67 6 % 2 11% 2 3 % 15 

6,5 

% 
6 3 % 

Природні 

явища 

20 12 % 15 2 % 57 4 % 29 3 % 7 37 % 5 7 % 15 6,5 

% 

4 1,5 

% 

Смакові 

відчуття 
3 2 % 18 3 % 44 3 % 25 2 % 1 5 % 2 3 % 4 2 % 1 

0,5 

% 

Колір 4 
2,5 

% 
24 4 % 41 3 % 30 3 % 1 5 % - - 7 3 % 2 1 % 

Світло 3 2 % 12 2 % 23 1 % 16 1 % 1 5 % 1 
1,5 

% 
7 3 % - - 

Інтелектуальна 

діяльність 

- - 
6 1 % 21 1 % 12 

1 % - - 
1 

1,5 

% 
4 2 % 1 

0,5 

% 

Інше - - 4 1 % 13 1 % 8 1 % - - - - 4 2 % - - 

Усього 162 
100 

% 
635 

100 

% 
1613 

100 

% 
1125 

100 

% 
19 

100 

% 
71 

100 

% 
227 

100 

% 
236 

100 

% 
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Таблиця 3 

Тип денотативного значення в семантиці дієслів із градаційним компонентом в англійській мові 

 

      Тип 

 

ЛСГ 

Генералізація Спеціалізація 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % 

Психологічна 

діяльність 

25 19 % 123 23 % 309 23 % 171 20 % 2 7 % 8 7 % 16 6 % 39 15 % 

Мовлення та 

звучання 
12 9 % 50 9 % 172 13 % 144 16 % 6 21 % 31 29 % 104 37 % 64 25 % 

Дія 9 7 % 78 15 % 237 18 % 63 7 % 3 10 % 15 14 % 30 11 % 45 18 % 

Рух 28 21 % 60 11 % 175 13 % 143 16 % 5 17,5 % 23 21 % 38 13 % 50 20 % 

Фізичні 

процеси 

28  21 % 26 5 % 121 9 % 101 12 % 3 10 % 10 9 % 35 12 % 17 7 % 

Соціальні 

відносини 
4 3 % 68 13 % 100 7,5 % 93 11 % -  6 6 % 8 3 % 8 3 % 

Фізичний 

стан 
5 4 % 57 11 % 54 4 % 61 7 % 2 7 % 2 2 % 15 5 % 6 2 % 

Природні 

явища 

15 11 % 12 2 % 42 3 % 16 2 % 5 17 % 3 2,5 % 15 5 % 13 5 % 

Смакові 

відчуття 
2 1,5 % 16 3 % 39 3 % 23 3 % 1 3,5 % 2 2 % 5 2 % 2 1 % 

Колір 3 2 % 22 4 % 34 2,5 % 28 3 % 1 3,5 % - - 8 3 % 3 1 % 

Світло 2 1,5 % 9 2 % 21 2 % 11 1 % 1 3,5 % 3 2,5 % 2 1 % 5 2 % 

Інтелектуальн

а діяльність 

- - 
4 1 % 16 1 % 10 1 % 

- - 
2 2 % 5 2 % 2 1 % 

Інше - - 4 1 % 12 1 % 6 1 % - - 3 3 % - - - - 

Усього 133 100 % 529 100 % 1332 100 % 870 100 % 29 100 % 108 100 % 281 100 % 254 100 % 
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Таблиця 4 

Тип конотативного значення в семантиці дієслів із градаційним компонентом в англійській мові 

 
      Тип 

 

ЛСГ 

Пейорація Амеліорація Нейтралізація 

VII-XI  XII-XV  XVI-XVII XVIII-XXI  VII-XI  XII-XV  XVI-XVII  XVIII-XXI  VII-XI  XII-XV  XVI-XVII  XVIII-XXI  

ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ %  ЛСВ % ЛСВ  ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % ЛСВ % 

Психологічна 

діяльність 

3 15 % 16 44 % 25 21 % 33 43 % 3 60 % 12 60 

% 

30 35 % 19 35 % 2 33 % 4 19 % 15 24,5 

% 

10 20,5 

% 

Мовлення та 

звучання 
1 5 % 2 6 % 16 14 % 14 18 % - - - - 1 1 % 3 6 % - - - - 4 7 % 2 4 % 

Дія 
5 25 % 14 38,5 

% 

28 24,5 

% 

15 19 % - - - - 12 14 % 6 11 % 4 67 % 10 48 % 27 44 

% 

18 37 

% 

Рух 
5 25 % 2 6 % 2 2 % 3 4 % - - - - 8 9 % 11 20 % - - 1 5 % 9 15 

% 

10 20,5 

% 

Фізичні процеси - - 1 
1,5 

% 
1 1 % 2 3 % - - 1 5 % 7 8 % 4 7 % - - 2 

9,5 

% 
1 

1,5 

% 
2 4 % 

Соціальні 

відносини 
- - - - 12 10 % 2 3 % - - 4 

20 

% 
8 9 % 5 9 % - - 2 9,5% - - 1 2 % 

Фізичний стан 2 10 % 1 
1,5 

% 
11 9 % 3 4 % - - - - 3 4 % 2 4 % - - 1 

4,5 

% 
1 

1,5 

% 
1 2 % 

Природні явища 
1 5 % - - 8 7 % 5 6 % 1 20 % 1 5 % 6 7 % 3 6 % - - 1 4,5 

% 

3 5 % 2 4 % 

Смакові відчуття 1 5 % 1 
1,5 

% 
- - - - - - 1 5 % 3 4 % - - - - - - 1 

1,5 

% 
1 2 % 

Колір 1 5 % - - 4 3 % - - - - - - 3 4 % - - - - - - - - 2 4 % 

Світло 1 5 % - - 4 3 % - - 1 20 % - - 3 4 % - - - - - - - - - - 

Інтелектуальна 

діяльність 

- - 
- - 3 

2,5 

% 
- - - 

- 1 5 % 
1 1 % 1 2 % - 

- - - - - - - 

Інше - - - - 4 3 % - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

Усього 20 100 % 36 100 % 118 100 % 77 100 % 5 100 % 20 100 % 85 100 % 54 100 % 6 100 % 21 100 % 61 100 % 49 100 % 



Таблиця 5 

Семантична характеристика дієслів із градаційним компонентом  

в англійській мові 

Тип дієслова 

ЛСГ 

 

Полісемантичність Моносемантість 

Кількість 

ЛО 

Кількість 

% 

Кількість 

ЛО 

Кількість 

% 

Психологічна діяльність 463 20,5 % 189 25,5 % 

Мовлення та звучання 376 17 % 115 15,5 % 

Дія 338 15 % 129 17 % 

Рух 365 16 % 63 8,5 % 

Фізичні процеси 169 7,5 % 79 11 % 

Соціальні відносини 146 6,5 % 37 5 % 

Фізичний стан 125 5,5 % 34 5 % 

Природні явища 97 4 % 21 3 % 

Смакові відчуття 56 2,5 % 24 3 % 

Колір 50 2 % 25 3 % 

Світло 33 1,5 % 11 1,5 % 

Інтелектуальна діяльність 26 1 % 11 1 % 

Інше 19 1 % 4 1% 

Усього 2263 100% 742 100% 

Таблиця 6 

Дієслова з градаційним компонентом в англійській мові за характером 

динамічності або статичності 

Тип семи 

ЛСГ 

 

Динамічність Статичність 

К-ть ЛСВ %  К-ть ЛСВ % 

Психологічна діяльність 494 18 % 371 27 % 

Рух 480 18 % 93 7 % 

Дія 420 16 % 199 14,5 % 

Мовлення та звучання 382 14 % 244 18 % 

Соціальні відносини 224 8 % 97 7 % 

Фізичні процеси 216 8 % 145 11 % 

Фізичний стан 162 6 % 65 5 % 

Природні явища 110 4 % 42 3 % 

Колір 90 3 % 19 1 % 

Смакові відчуття 53 2 % 45 3 % 

Світло 39 1 % 24 2 % 

Інтелектуальна діяльність 26 1 % 19 1 % 

Інше 20 1 % 9 0,5 % 

Усього 2716 100% 1372 100% 
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Таблиця 7 

Тип взаємодії сем в структурі багатозначних дієслів із градаційним 

компонентом в англійській мові 

          Тип відносин 

ЛСГ 

Радіальна  Радіально-

ланцюгова 

Ланцюгова  

К-ть ЛО % К-ть ЛО % К-ть ЛО % 

Психологічна 

діяльність 

299 21 % 119 
17 % 

45 32 % 

Мовлення та звучання 281 20 % 89 13 % 6 4,25 % 

Дія 226 15 % 77 11 % 35 25 % 

Рух 182 13 % 170 25 % 13 9,25 % 

Фізичний стан 88 6 % 37 5 % - - 

Соціальні відносини 86 6 % 50 7 % 10 7 % 

Фізичні процеси 83 6 % 72 10 % 14 10 % 

Природні явища 57 4 % 32 5 % 8 6 % 

Смакові відчуття 45 3 % 5 1 % 6  4,25 % 

Колір 40 56 % 10 30 % - 2,25 % 

Світло 18  1 % 15 2,5 % - - 

Інтелектуальна 

діяльність 
18 1 % 8 1 % - - 

Інше 15 1 % 4 0,5 % - - 

Усього 1438 100 % 688 100 % 137 100 % 
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Таблиця 8 

 

Комбінації градаційного значення та лексичного прототипу в семантиці 

дієслів в англійській мові 
 

          Типи комбінацій 

 

ЛСГ 

Дія + градація Стан + 

градація 

Ознака + 

градація 

Відношення + 

градація 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Рух 364 20 % - - 1 1 % - - 

Мовлення та звучання 357 20 % 5 2 % 13 11 % 1 1 % 

Дія 302 17 % 6 2 % 30 26 % - - 

Психологічна 

діяльність 

249 14 % 87 30 % 54 46 % 73 98 % 

Фізичний процес 145 8 % 12 4 % 12 10 % - - 

Соціальні відносини 118 7 % 24 8 % 3 2,5 % 1 1 % 

Фізичний стан 61 3 % 64 22 % - - - -  

Смакові відчуття 48 3 % 8 3 % - - - - 

Колір 40 2,5 % 10 4 % - - - - 

Природні явища 38 2,5 % 59 21% - - - -  

Інтелектуальна 

діяльність 

23 1 % 3 1 % - - - - 

Світло 21 1 % 9 3 % 3 2,5 % - - 

Інше 18 1 % - - 1 1 % - - 

Усього  1784 100 

% 

287 100 

% 

117 100 

% 

75 100 

% 
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Таблиця 9 

Статус градаційної семи в семантиці дієслів із градаційною семантикою 

в англійській мові 

Тип семи 

 

ЛСГ 

Диференційна сема Інтегральна сема Потенційна сема  

К-ть 

ЛСВ 

%  К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

%  

Психологічна 

діяльність 
601 19 % 728 28 % 86 27 % 

Рух 590 18,5 % 423 16 % 12 4 % 

Мовлення та звучання 501 16 % 503 19 % 21 6,5 % 

Дія 365 11 % 127 5 % 128 40 % 

Фізичний стан 279 9 % 221 8 % 18 5,5 % 

Соціальні відносини 254 8 % 154 6 % 28 9 % 

Фізичні процеси 181 6 % 147 6 % 11 3 % 

Смакові відчуття 141 4,5 % 113 4 % 7 2 % 

Колір 83 3 % 55 2 % 2 0,5 % 

Природні явища 74 2 % 75 3 % - - 

Світло 47 1,5 % 42 1,5 % 2 0,5 % 

Інтелектуальна 

діяльність 
29 1 % 32 1 % 4 1 % 

Інше 17 0,5 % 15 0,5 % 3 1 % 

Усього 3162 100 % 2635 100 % 322 100 % 
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Таблиця 10 

Загальна характеристика походження дієслів із градаційною 

семантикою в англійській мові 

ЛСГ  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Latin (Medieval Latin, 
Christian Latin, Modern 

Latin, Late Latin, 

Christian Latin)  

7 50 % 24 8 % 314 31,5 

% 
121 29 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French) 

3 22 % 151 49 % 419 42 % 182 44 % 

Old Norse (Scandinavian) 2 14 % 76 24 % 99 10 % 25 6 % 

German (Middle & 

Modern Low German, 

Old High German, 

Middle Low German, 

Low German, Middle 

High German)  

2 14 % 34 11 % 69 7 % 22 5 % 

Anglo-Norman - - 12 4 % 35 3,5 % 13 3 % 

Dutch (Middle Dutch, 

Modern Dutch) 
- - 7 2 % 32 3 % 11 3 % 

Greek - - - - - - 10 3 % 

Різне (Frisian, Symbolic, 

Swedish, Australian, 

Italian, Spanish & 

Portuguese, Irish, 

Norwegian, Chinese, 

Flemish, Anglo-Latin, 

Late Northumbrian, Arabic, 

Mexican Spanish, 

American Spanish) 

- - 6 2 % 29 3 % 30 7 % 

Усього  14 100 

% 

310 100 

% 

997 100 

% 

414 100 

% 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

Таблиця 11 

Загальна характеристика афіксальної вмотивованості градації в 

семантичній структурі  дієслів в англійській мові 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Префіксація (under-, 

over-, mis-, for-, im-, en-

, be-, con-, de-, e-, re-, 

em-, er-, il-, ob-, de-, in-, 

dis-, di-, pro-, super-, up-

, pre-, un-, ab-, a-, over-, 

im-, out-, ex-, ac-, mal-, 

ap-, down-, i-, hyper-, 

for-, at-, sub-, as-,  

ob-, ir-, com-, con-, cor-) 

19 61 % 97 56 % 447 50 % 239 56 % 

Суфіксація (-le, -ate,  

-fy, -ize, -en, ish, -y, -er,  

-dy, -th, -et, -el, -ly, -

ness, -out, -ade) 

12 39 % 75 44 % 455 50 % 191 44 % 

Усього  31 100 % 172 100 % 902 100 % 430 100 % 

 

 

Таблиця 12 

Стилістично-марковані градаційні ЛСВ в семантичній структурі дієслів в 

англійській мові 

 
                  Періоди 

Тип  

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Діалектизми  36 53 % 62 46 % 175 44 % 79 27,5 % 

Архаїзми  19 28 % 44 32 % 120 30 % 7 2,5 % 

Літературні 

поетичні світла 
9 13 % 5 3 % 16 4 % 6 

2 % 

Розмовні 3 4,5 % 8 6 % 50 12 % 129 45 % 

Шекспіризми 1 1,5 % 16 12 % 34 8 % 4 1 % 

Сленгові - - 1 1 % 6 2 % 62 22 % 

Усього 68 100 % 136 100 % 401 100 % 287 100 % 
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Таблиця 13 

Типи метафоричного переносу градаційних ЛСВ в семантиці дієслів 

англійської мови 
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Ін
ш
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Предмет → 

властивість (ціле-

частина) 
- - + - - - - - - - - - - 

Фізичний світ → 

Абстрактний світ  
+ - + + + + - - + + + + + 

Фізичний світ → 

Фізичний світ - + + + - - + + + - - - + 

Фізичний світ → 

Психічний світ  + - + - - + - + + + + - - 

Предмет → 

Абстрактний світ 
+ + + + - - - - - + - - - 

Предмет → 

Фізичний світ  
- + + + - - + - - + - - + 

Предмет → 

Психічний світ 
+ - + - - - - - - - - - - 

Абстрактний світ 

→ Фізичний світ 
- - - + + - - - - - - - - 

Абстрактний світ 

→ Психічний світ 
+ - - - - - - - - - - - - 

Природній світ → 

Психічний світ 
+ - - - - - - - - - - - - 

Природній світ → 

Абстрактний світ 
+ - - - - - - - - - - - - 

Фізичний світ → 

Предмет 
- - + - - - - - - - - - - 

Психічний світ → 

Абстрактний світ 
- - + - - - - - - - - - - 

Предмет → 

Предмет 
- - + - - - - - - - - - - 

Людина → 

Предмет 
- - + - - - - - - - - - - 

Предмет → 

Людина 
- - + - - - - - - - - - - 

Психічний світ → 

Фізичний світ 
- - + - - - - - - - - - - 

Людина/тварина 

→ Психічний світ 
- - + - - - - - - - - - - 



299 

 

ДОДАТОК В  

Діаграма 1 

Еволюція номінативної щільності ЛСГ дієслів із градаційним компонентом в англійській мові
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Діаграма 2 

Кількісна характеристика еволюції дієслів із градаційним компонентом  

в англійській мові 

 

 

Діаграма 3 

Кількісна характеристика еволюції запозичень дієслів із градаційним 

компонентом в англійській мові 
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Діаграма 4 

Кількісна характеристика запозичень дієслів із градаційним 

компонентом в англійській мові 

 

 

Діаграма 5 

Кількісна характеристика морфологічної мотивації дієслів із градаційним 

компонентом в англійській мові 
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Діаграма 6 

Семантична характеристика дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові 

86 %

(3536 ЛСВ)

14%

(552 ЛСВ)

Денотативне 

значення 

+градосема

Конотативне 

значення 

+градосема

 

 

Діаграма 7 

Кількісна характеристика типу денотативного значення в семантичній 

структурі дієслів із градаційним компонентом в англійській мові 
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Діаграма 8 

Кількісна характеристика еволюції дієслів із градаційною денотативною 

семантикою в англійській мові 

 

Діаграма 9 

Механізми зміни семантики дієслів із градаційним компонентом в 

англійській мові 
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Діаграма 10 

Еволюція конотативного забарвлення градаційного значення дієслів в 

англійській мові 

3%

(19 ЛСВ) 13%

(71 ЛСВ)

41 %

(227 ЛСВ)

43%

(236 ЛСВ)

VII-XI ст.

XII-XV ст.

XVI-XVII ст.

XVIII-XXI ст.

 

Діаграма 11 

Конотативне забарвлення градаційного значення дієслів  

в англійській мові 
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Діаграма 12 

Продуктивність стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в семантиці 

дієслів в англійській мові 
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Діаграма 13 

Динаміка розвитку стилістично-маркованих градаційних ЛСВ в 

семантиці дієслів в англійській мові 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця 1 

Характеристика походження дієслів «Руху» з градаційною 

семантикою в англійській мові 

Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Old Norse (Scandinavian) 1 50 % 19 35 % 21 21 % 6 21 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French) 

- - 13 24 % 33 32 % 7 24 % 

German (Middle & 

Modern Low German, 

Old High German, 

Middle Low German, 

Low German, Middle 

High German)  

- - 10 19 % 16 16 % 5 17 % 

Latin (Medieval Latin, 
Christian Latin, Modern 

Latin, Late Latin)  

1 50 % 5 9 % 13 13 % 1 3,5% 

Anglo-Norman - - 4 7 % 5  5 % - - 

Dutch (Middle Dutch, 

Modern Dutch) 

- - 2 4 % 4 4 % 1 3,5% 

Spanish (Mexican 

Spanish, American 

Spanish) 

- - - - - - 3 10 % 

Різне (Frisian, Symbolic, 

Swedish, Australian) 

 - - 1 2 % 9 9 % 6 21 % 

Усього  2 100% 54 100% 101 100% 29 100% 
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Таблиця 2 

Кількісна характеристика запозичень ЛСГ дієслів «Психологічної 

діяльності» з градаційною семою в англійській мові 

             Періоди 

 

ЛСГ  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Емоційний  

стан (настрій) 

2 50 % 21 28 % 99 32 % 59 32 % 

Емоційні переживання 2 50 % 26 35 % 76 25 % 14 7,5 % 

Характер - - 7 9,5 % 43  14 % 44    24 

% 

Поведінка - - 6  8 % 37  12 % 45 24 % 

Зорове сприйняття - - 5  7 % 25  8 % 5 2,5 % 

Відносини - - 7 9,5 % 23 7,5 % 16 8,5 % 

Інші  - - 2  3 % 5 1,5 % 3 1,5 % 

Усього  4  100 % 74  100 % 308 100 % 186 100 % 

 

Таблиця 3 

Характеристика походження дієслів «Психологічної діяльності» з 

градаційною семантикою в англійській мові 

            Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French) 

2 50 % 40 54 % 139 45 % 87 47 % 

Latin (Medieval Latin, 
Christian Latin, Modern 

Latin, Late Latin)  

2 50 % 5 7 % 88 29 % 47  25 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 21 28 % 35 11 % 17    9 % 

German (Middle & 

Modern Low German, 

Old High German, 

Middle Low German, 

Low German, Middle 

High German)  

- - 7 9,5 % 22  7 % 10  6 % 

Dutch (Middle Dutch, 

Modern Dutch) 

- - - - 8 3 % 6  3 % 

Anglo-Norman - - 1 1,5 % 7 2 % 4 2 % 

Різне  - - -  - 9  3 % 15  8 % 

Усього  4 100 % 74  100 % 308  100 % 186 100 % 
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Таблиця 4 

Характеристика походження дієслів «Фізичних процесів» з 

градаційною семантикою в англійській мові 

Періоди 

 

Мови  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  

1 50 % - - 40 43 % 19 46 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

1 50 % 2 17 % 9 10 % 1 2 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French) 

- - 10 83 % 36 39 % 16 39 % 

German (Middle Low 

German, Low German,)  

- - - - 3 3 % 1 2 % 

Anglo-Norman (Anglo-

Norman, Old Northern 

French) 

- - - - 3 3 % 2 5 % 

Dutch (Middle Dutch, 

Middle Dutch & Modern 

Dutch) 

- - - - 2 2 %  - - 

Різне (Italian, Spanish & 

Portuguese) 

- - - - - - 2 5 % 

Усього  2 100 % 12 100 % 93 100 % 41 100 % 
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Таблиця 5 

Характеристика походження дієслів «Дії» з градаційною 

семантикою в англійській мові 

 Періоди 

 

Мови 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin, Modern 

Latin, Christian Latin)  

1 100 

% 

7 10 % 74 32 % 23 28 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French, Old 

Northern French) 

- - 38 55 % 99 43 % 40 48 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 14 20 % 16 7 % - - 

German (Middle Low 

German, Low German, 

Middle High German)  

- - 8 12 % 9 4 % 3 4 % 

Anglo-Norman (Anglo-

Norman, Old Northern 

French) 

- - - - 16 7 % 4 5 % 

Dutch (Middle Dutch, 

Low Dutch, Middle 

Dutch & Modern Dutch, 

Late Middle Dutch) 

- - 2 3 % 12 5 % 2 2 % 

Greek - - - - - - 10 12 % 

Різне (Italian, Spanish & 

Portuguese,Irish, 

Norwegian, Chinese) 

- - - - 4 2 % 1 1 % 

Усього  1 100 % 69 100 % 230 100 % 83 100 % 
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Таблиця 6 

Характеристика походження дієслів «Природних явищ» з 

градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin, Modern 

Latin, Christian Latin)  

1 50 % 2 13 % 9 29 % 2 50 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French, Old 

Northern French) 

- - 6 40 % 9 29 % 1 25 % 

German (Middle Low 

German, Low German)  

1 50 % 3 20 % 7 23 % 1 25 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 2 13 % 4 13 % - - 

Dutch (Middle Dutch, 

Low Dutch, Middle 

Dutch & Modern 

Dutch) 

- - 1 7 % 1 3 % - - 

Різне (Old Spanish & 

Portuguese) 

- - 1 7 % 1 3 % - - 

Усього  2 100 % 15 100 % 31 100 % 4 100 % 

Таблиця 7 

Характеристика походження дієслів «Мовлення та звучання» з 

градаційною семантикою в англійській мові 
               Періоди 

 

Мови  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI 

ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin, Modern 

Latin, Christian Latin)  

1 50 % 20 38 % 38 37 % 18  72 % 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French, Old 

Northern French) 

- - 26 49 % 44 43 % 4 16 % 

German (Middle Low 

German, Low German)  

1 50 % 3 6 % 17 17 % 3 12 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 2 4 % 2 2 % - - 

Dutch (Middle Dutch, 

Low Dutch, Middle 

Dutch & Modern Dutch) 

- - 1 1,5 % 1 1 % - - 

Різне (Old Spanish & 

Portuguese) 

- - 1 1,5 % - - - - 

Усього  2 100 % 53 100 % 102 100 % 25 100 % 
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Таблиця 8 

Характеристика походження дієслів «Фізичний стан» з градаційною 

семантикою в англійській мові 
              Періоди 

 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French, Old 

Northern French) 

- - 16 66 % 18 33 % 6 37,5 

% 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  

- - - - 30 56 % 8 50 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 4 17 % 4 7 % - - 

Anglo-Norman - - 4 17 %  - - - - 

German (Middle Low 

German)  

- - - - - - 1 6,25 

% 

Dutch (Middle Dutch 

& Modern Dutch) 

- - - - 1 2 % - - 

Різне (Italian, 

Flemish) 

- - - - 1 2 % 1 6,25 

% 

Усього - - 24 100 % 54 100 % 16 100 % 

Таблиця 9 

Характеристика походження дієслів «Соціальних відносин» з 

градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI 

ст. 

К-ть 

ЛСВ 
% 

К-ть 

ЛСВ 
% 

К-ть 

ЛСВ 
% 

К-ть 

ЛСВ 
% 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French) 

1 
100 

% 11 48 % 39 48 % 11 44 % 

Old Norse (Scandinavian) - - 
6 26 % 4 5 % 

1 4 % 

Anglo-Norman - - 
3 14 % 

4 5 % 3 12 % 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin, Ecclesiastical 

Latin, Medieval Latin)  

- - 1 4 % 
32 39 % 10 40 % 

German (Middle Low 

German)  
- - 1 4 % 1 1 %- 

- - 

Dutch (Middle Dutch & 

Modern Dutch) 
- - 1 4 % 

1 
1 % - - 

Різне (Italian, Anglo-Latin) - - - - 
1 1 % - - 

Усього  1 100 % 
23 100 % 82 100 % 25 100 % 
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Таблиця 10 

Характеристика походження дієслів «Смакових відчуттів» з 

градаційною семантикою в англійській мові 
 

 Періоди 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French) 

- - 3 42 % 14 61 % 5 50 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 2 29 % - - - - 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  

- - - - 4 17 % 3 30 % 

German (Middle Low 

German)  

- - - - 2 9 % - - 

Dutch (Low Dutch) - - - - 1 4 % 2 20 % 

Різне (Italian, Anglo-

Latin, Norwegian, Late 

Northumbrian, Old 

Spanish) 

- - 2 29 % 2 9 % - - 

Усього  - - 7 100 % 23 100 % 10 100 % 

 

Таблиця 11 

Характеристика походження дієслів «Кольору» з градаційною 

семантикою в англійській мові 
                    Періоди 

 

Мови  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern French, Old 

French, French) 

- - 4 57 % 14 56 % 6 60 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 

- - 2 29 % 2 8 % - - 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  

- - - - 5 20 % 4 40 % 

German (Middle Low 

German)  

- - - - 2 8 % - - 

Dutch (Low Dutch) - - - - 1 4 % - - 

Різне (Norwegian, 

Spanish) 

- - 1 14 % 1 4 % - - 

Усього  - - 7 100 % 25 100 % 10 100 % 
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Таблиця 12 

Характеристика походження дієслів «Світла» з градаційною 

семантикою в англійській мові 

Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern, Old French, 

French) 

- - 
2 40 % 6 54 % 1 33 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 
- - 

1 20 % - - 
- - 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  
- - 1 20 % 

5 46 % 1 33 % 

German (Middle Low 

German)  
- - 1 20 % - - 

- - 

Різне (Arabic) - - - - - - 
1 33 % 

Усього  - - 
5 100 % 11 100 % 3 100 % 

 

 

Таблиця 13 

Характеристика походження дієслів «Інтелектуальної діяльності» з 

градаційною семантикою в англійській мові 

Періоди 

 

Мови  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

French (Old French & 

Modern, Old French, 

French) 

- - 
2 40 % 3 

37,5 

% 
1 33 % 

Old Norse 

(Scandinavian) 
- - 

1 20 % - - 
- - 

Latin (Medieval Latin, 

Late Latin)  
- - 1 20 % 5 

63,5 

% 
1 33 % 

German (Middle Low 

German)  
- - 1 20 % - - 

- - 

Різне (Arabic) - - - - - - 
1 33 % 

Усього  - - 
5 100 % 8 100 % 3 100 % 

 

 



315 

 

Таблиця 14  

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Руху» з 

градаційною семантикою в англійській мові 

                 Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (ex-, 

en-/in, e-, down-, be-, 

over, for-, super-, de-

/di-, in-, pro-, pre-, 

ab-, re-, under-, un-, 

mis-) 

6 60 % 23 57,5 % 64 42 % 59 62 % 

Суфіксація (-ish, -

out, -ade, -y, -ate, -fy, 

-ize, -er, -en) 

4 40 % 17 42,5 % 87 58 % 36 38 % 

Усього 10 100 % 40 100 % 151 100 % 95 100 % 

 

Таблиця 15 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів 

«Психологічної діяльності» з градаційною семантикою в англійській мові 

                   Періоди 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (ex-, 

en-/in, e-, down-, be-, 

over, for-, super-, de-

/di-, in-, pro-, pre-, 

ab-, re-, under-, un-, 

mis-) 

3 60 % 24 63 % 80 42 % 55 62,5 % 

Суфіксація (-ish, -

out, -ade, -y, -ate, -fy, 

-ize, -er, -en) 

2 40 % 14 37 % 109 58 % 33 37,5 % 

Усього 5 100 % 38 100 % 189 100 % 88  100 % 
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Таблиця 16 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Фізичних 

процесів» з градаційною семантикою в англійській мові 

 Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (ex-, en-

/in, e-, down-, be-, over, 

for-, super-, de-/di-, in-, 

pro-, pre-, ab-, re-, 

under-, un-, mis-) 

1 100% 6 60 % 38 44 % 33 85 % 

Суфіксація (-ish, -out, -

ade, -y, -ate, -fy, -ize, -

er, -en) 

- - 4 40 % 48 56 % 6 15 % 

Усього 1 100 

% 

10 100 % 86 100 

% 

39  100 % 

 

 

Таблиця 17 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Дії» з 

градаційною семантикою в англійській мові 

            Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (ir-, a-, 

hyper-, be-, ob-, mal-, 

de-/di-, en-/in-, e-, over-, 

out-, im-/em-, re-, down-

, un-, mis-, dis-, per-, as-

, pre-, at-, ex-, com-, 

sub-, con-, cor-, super-, 

up-, under-) 

2 33 % 14 59 % 113 64 % 54 51 % 

Суфіксація (-ate, -y,  

-ize, -er, -fy, -en, -le,  

-ish, -ness) 

4 77 % 10 41 % 65 36 % 53 49 % 

Усього 6 100 

% 

24 100 

% 

178 100 

% 

107  100 % 
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Таблиця 18 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів 

«Природних явищ» з градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (a-, be-, 

dis-, un-, per-, en-/in-, 

over-, re-, super-, ob-, 

out-) 

1 50 % 1 50 % 16 57 % 1 33 % 

Суфіксація (-ate,  

-ize, -er, -fy, -en, -le) 

1 50 % 1 50 % 12 43 % 2 64 % 

Усього 2 100 % 2 100% 28 100 % 3 100 % 

 

Таблиця 19 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Мовлення 

та звучання» з градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (over-, 

mis-, dis-, in-, re-, out-, 

a-, as-, e-, ex-, de-) 

2 100 

% 

2 15 % 21 38 % 1 6 % 

Суфіксація (-y, -le, -fy, 

-ize, -en, -ate, -er, -ish) 

- - 11 85 % 34 62 % 15 94 % 

Усього 2 100 % 13 100%    55 100 %   16 100 % 

 

Таблиця 20 

 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Фізичний 

стан» з градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (un-, im-, 

in-, en-, over-, hyper-, 

out-, ex-, dis-, re-, de-, 

pro-, for-, a-, at-, pre-, e-

, sub-, em-) 

1 50 % 10 62,5 

% 

37 51  % 7 39 % 

Суфіксація (-el, -ize, -

ish, -er, -fy, -y, -ate, -ly, 

-le, -en) 

1 50 % 6 37,5 

% 

36 49 % 11 61 % 

Усього 1 100 % 16 100%    73 100 %   18 100 % 

 



318 

 

Таблиця 21 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів 

«Соціальних відносин» з градаційною семантикою в англійській мові 
Афіксація  

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (pro-, 

super-, up-, pre-, un-, 

ab-, a-, under-, re-, em-, 

en-, over-, dis-, e-, mis-, 

di-, in-, im-, out-, de-, 

ex-, ac-, mal-, ap-, 

down-, i-) 

1 100 

% 

7  58 % 48 64 % 22 49 % 

Суфіксація (-ize, -le,  

-fy, -en, -dy, -er, -ate,  

-th, -ish, -et) 

- - 5 42 % 27 36 % 23 51 % 

Усього 1 100 % 12 100%    75 100 %   45 100 % 

  

Таблиця 22 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Смакових 

відчуттів» з градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (de-, em-, 

en-, in-, under-, dis-, di-, 

be-) 

- - 3 75 % 4 22 % 1 50 % 

Суфіксація (-ish, -fy, -

le, -ize, -ate, -en, -er, -y) 

- - 1 25 % 14 78 % 1 50 % 

Усього - - 4 100% 18 100 % 2 100 % 

 

Таблиця 23 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Кольору» 

з градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI 

ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (de-, em-, 

en-, in-, dis-, di-, be-) 

- - 1 33 % 10 59 % 3 43 % 

Суфіксація (-ish, -fy, -

le, -ize, -ate, -en, -y) 

- - 2 67 % 7 41 % 4 57 % 

Усього - - 3 100% 17 100 %   7 100 % 
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Таблиця 24 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів «Світла» з 

градаційною семантикою в англійській мові 
Періоди 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (em-, er-, 

il-, ob-, re-) 

- - 1 20 % 8 50 % - - 

Суфіксація (-fy, -le,  

-ate, -en) 

- - 4 80 % 8 50 % 2 100 % 

Усього - - 5 100 % 16 100 % 2 100 % 

 

Таблиця 25 

Кількісна характеристика морфологічної деривації дієслів 

«Інтелектуальної діяльності» з градаційною семантикою  

в англійській мові 

 
Періоди 

Тип 

  

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% К-ть 

ЛО 

% 

Префіксація (under-, 

over-, mis-, for-, im-, 

en-, be-, con-, de-, e-, re) 

2 100 

% 

5 100 

% 

8 50 % 3 37,5% 

Суфіксація (-le, -ate,  

-fy, -ize) 

- - - - 8 50 % 5 62,5% 

Усього 2 100 % 5 100 % 16 100 % 8 100 % 

 

Таблиця 26 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Руху» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Архаїзми 3 60 % 2 10 % 9 22 % - - 

Діалектизми 2 40 % 7 37 % 23 56 % 23 37 % 

Розмовні - - 4 21 % 3 7 % 27 43 % 

Сленгові - - - - - - 13 20 % 

Шейкспіризми - - 6 32 % 6 15 % - - 

Усього 5 100 % 19 100 % 41 100 % 63 100 % 
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Таблиця 27 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Психологічної діяльності» в англійській мові 

 
Періоди 

 

Тип 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 6 75 % 12 48 % 23 33 % 11 14 % 

Архаїзми 1 12,5% 7 28 % 23 33 % 4 5 % 

Розмовні 1 12,5% 1 4 % 9 13 % 35 46 % 

Сленгові - - 1 4 % 3 4 % 26 34 % 

Шейкспіризми - - 4 16 % 11 16 % 1 1 % 

Усього 8 100 % 25 100 % 69 100 % 77 100 % 

 

 

 

 

Таблиця 28 

 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Фізичних процесів» в англійській мові 

 
Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 14 64 % 6 55 % 15 58 % 2 11 % 

Архаїзми 5 23 % 4 36 % 7 27 % 1 5 % 

Розмовні - - - - 2 7,5 % 8 42 % 

Сленгові - - - - - - 4 21 % 

Шейкспіризми - - - - 2 7,5 % 1 5 % 

Літературні/поетичн

і слова  

3 13 % 1 9 % - - 3 16 % 

Усього 22 100 % 11 100 % 26 100 % 19 100 % 
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Таблиця 29 

 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів «Дії» в 

англійській мові 

 
Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 8 42 % 8 40 % 26 54 % 19 36 % 

Архаїзми 8 42 % 5 25 % 8 17 % 1 2 % 

Розмовні - - 1 5 % 2 4 % 25 47 % 

Сленгові - - - - 2 4 % 7 13 % 

Шекспіризми - - 5 25 % 8 17 % 1 2 % 

Літературні/поетичні 

слова  

3 16 % 1 5 % 2 4 % - - 

Усього 19 100 % 20 100 % 48 100 % 53 100 % 

 

 

Таблиця 30 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Природних явищ» в англійській мові 

 
Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 3 49 % 2 25 % 10 59 % 1 33 % 

Архаїзми - - 2 25 % 5 29 % - - 

Шекспіризми 1 17 % 4 50 % 1 6 % - - 

Літературні/поетичні 

слова  

1 17 % - - 1 6 % 1 33 % 

Розмовні 1 17 % - - - - 1 33 % 

Сленгові - - - - - - - - 

Усього 6 100 % 8 100 % 17 100 % 3 100 % 
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Таблиця 31 

 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Мовлення та звучання» в англійській мові 
Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

 ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Архаїзми 4 57 % 12 50 % 36 45 % - - 

Діалектизми 2 29 % 11 46 % 27 33.75  

% 

11 24 % 

Шекспіризми - - - - 7 8.75 % 1 2 % 

Літературні/поетичні 

слова  

1 14 % 1 4 % 5 6.25 % - - 

Розмовні - - - - 5 6.25 % 25 54 % 

Сленгові - - - - - - 9 20 % 

Усього 7 100 % 24 100 % 80 100 % 46 100 % 

 

 

 

 

Таблиця 32 

 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Фізичного стану» в англійській мові 

 
Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 5 56 % 11 85 % 9 53 % 2 13 % 

Літературні/поетич

ні слова  

2 22 % - - 2 12 % 1 7 % 

Розмовні 1 11 % 1 7,5 % 1 5,5 % 8 53 % 

Архаїзми 1 11 % 1 7,5 % 2 12 % - - 

Шекспіризми - - - - 2 12 % 1 7 % 

Сленгові - - - - 1 5,5 % 3 20 % 

Усього 9 100 % 13 100 % 17 100 % 15 100 % 
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Таблиця 33 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Соціальних відносин» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 3 75 % 3 60 % 11 48 % 1 14 % 

Архаїзми 1 25 % - - 7 30 % - - 

Сленгові - - - - - - 2 29 % 

Шекспіризми - - 2 40 % 4 17 % - - 

Літературні/поетичні 

слова  

- - - - 1 5 % - - 

Розмовні - - - - - - 4 57 % 

Усього 4 100 % 5 100 % 23 100 % 7 100 % 

 

Таблиця 34 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Смакових відчуттів» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми - - 2 100 % 13 72 % 5 31,25 

% 

Літературні/поетичні 

слова  

1 100 % - - - - - - 

Архаїзми - - - - 2 11 % - - 

Розмовні - - - - 2 11 % 9 56,25 

% 

Сленгові - - - - 1 6 % 2 12,5 

% 

Шекспіризми - - - - - - - - 

Усього 1 100 % 2 100 % 18 100 % 16 100 % 

 

 

 

 

 



324 

 

Таблиця 35 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«Кольору» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 2 67 % 2 29 % 10 67 % 4 31 % 

Літературні/поетичні 

слова  

1 33 % - - - - - - 

Архаїзми - - 3 42 % 2 13 % - - 

Розмовні - - 2 29 % 2 13 % 7 54 % 

Сленгові - - - - 1 7 % 2 15 % 

Шекспіризми - - - - - - - - 

Усього 3 100 % 7 100 % 15 100 % 13 100 % 

 

Таблиця 36 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«світла» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 
1 100% 

- - - - - - 

Літературні/поетичні 

слова  
- - 

3 75 % 
7 70 % 1 50 % 

Архаїзми - - 1 25 % 
2 20 % - - 

Шекспіризми - - - - 
1 10 % - - 

Сленгові - - - - 
- - 1 50 % 

Розмовні - - - - 
- - - - 

Усього 1 100 % 4 100 % 10 100 % 2 100 % 
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Таблиця 37 

Стилістично-марковане забарвлення градаційного значення дієслів 

«інтелектуальної діяльності» в англійській мові 

Періоди 

Тип 

VII-XІ ст. XIІ-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXI ст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Діалектизми 
- - 

1 50 %  4 67 % 1 33 % 

Архаїзми - - 1 50 % 
2 33 % - - 

Розмовні - - - - 
- - 2 67 % 

Усього 
- - 2 

100 

% 
6 

100 

% 
3 100 % 

 

Таблиця 38 

Класифікація дієслів «дії» з градаційним компонентом  

в англійській мові 
Підгрупи Приклади Кількість 

(од.) 

Кількість 

(%) 

Дієслова 

зміни стану  

об’єкту  

blunt ‘притупляти’ – dull or make less sharp (an 

edge, point, etc.) ‘притупляти чи робити менш 

гострим (границу, вопрос, и т.п.)’ 

190  

(272 ЛСВ) 

41 % 

Дієслова 

загальної 

фізичної дії  

dash ‘швидко написати’ – write or sketch rapidly 

without premeditation ‘писати або швидко 

малювати ненавмисно’. 

147 

(197 ЛСВ) 

31,5 % 

Дієслова 

нанесення 

удару об’єкту  

batter ‘гамселити’ – strike repeatedly so as to 

bruise, shatter, or break; beat continuously or 

violently ‘ударяти неодноразово так, щоб вразити, 

зруйнувати або розбити; бити безперервно або 

сильно’. 

68 

(79 ЛСВ) 

15 % 

Дієслова 

позбавлення 

чого-небудь  

decaffeinate ‘зменшити кофеїн’ – remove the 

caffeine from, reduce the quantity of caffeine in 

(coffee etc.) ‘видалення кофеїну з чого-небудь, 

зменшити кількість кофеїну в каві (і т.д.) ’. 

26 

(28 ЛСВ) 

5,5 % 

Дієслова 

фізіологічних 

змін стану 

об’єкту  

force ‘прискорювати зріст’ – hasten artificially the 

growth, development, or maturity of (a plant, farm 

animal, child, etc.) ‘прискорити штучно зростання, 

розвиток, або зрілість (рослин, 

сільськогосподарських тварин, дітей і т.д.)’ 

15 

(21 ЛСВ) 

3 % 

Дієслова 

деструктивної 

дії   

fitter ‘кришити’ – break into very small pieces; 

shred ‘розбити на дуже маленькі частини; 

кришити’ 

14 

(15 ЛСВ) 

3 % 

Інші  bebless ‘славити’ – bless profusely ‘славити 

надмірно’ 

7 

(7 ЛСВ) 

1 % 

Усього  467 

(619 ЛСВ) 

100 % 
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Таблиця 39 

Кількісна характеристика дієслів з градаційною семою  

ЛСГ 

 

Кількість 

ЛО (ЛСВ) 

% 

 
Приклади  

Психологічна 

діяльність 

652 

(865 ЛСВ) 

 

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

faculties) ‘зробити тьмяним (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 без церемоній / 

пізн.середньовічн.’ 

Рух 
428 

(573 ЛСВ) 
14 % 

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

lazily or sluggishly // proceed very slowly / L16 ‘2a) 

рухатися, гуляти або подорожувати повільно або 

інертно // просуватися дуже повільно / пізн. 16 ст.’ 

Фізичні 

процеси 

248 

(361 ЛСВ) 
8 % 

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

in space / M16 ‘b) зробити довшим, збільшуватись 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 суровим (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 // вижлоктати’ 

Колір 
75 

(109 ЛСВ) 
2,5 % 

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

E19 ‘5) викрасити в м’який теплий відтінок / поч. 19 

ст.’ 

Світло 
44 

(63 ЛСВ) 
1,5 % 

embrighten ‘яскравішати’ – make bright, brighten / 

E17 ‘зробити яскравим, прояснюватися / поч. 17 ст.’ 

Інтелектуальн

а 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 неспокійне або термінове 

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

Усього 

 

3005 

(4088) 
100%  
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Таблиця 40 

Дієслова «психологічної діяльності» з градаційним компонентом в 

англійській мові за характером динамічності або статичності  

ЛСГ Приклади Динамічна 

сема 

Статична 

сема 

К-ть 

(од.) 

К-ть 

(%) 

К-ть 

(од.) 

К-ть 

(%) 

Емоційний  

стан 

(настрій) 

liven ‘оживити’ – make or become (more) lively // 

brighten, cheer. Also foll. by up. ‘зробити чи стати 

(більш) живим // просяяти, розвеселити. Також 

слідує прийм.’ 

179  36 % 142 38 % 

Емоційні 

переживан

ня 

coward ‘трусити’ – †C1) weaken the courage of, 

make afraid; 2) call, or show to be, a coward ‘1) 

послабити мужність, спонукати до страху.’ 

126 25 % 53 14 % 

Характер humble ‘принижувати’ – B1) lower oneself in 

respect or submission; bow. arch. // LME; 2) lower 

in dignity, position, etc.; abase; make humble in 

spirit // L15; 3) Of a plant: low-growing (now 

chiefly fig. and passing into sense 1) // L16. ‘1) 

принижувати або підпорядковувати; 

приклонятися, арх. // пізн.серед.англ.; 2) 

принизити; зробити смиренним духом // пізн. 16 

ст.’ 

57 11 % 72 19 % 

Зорове 

сприйняття 

glore ‘пильно дивитися’ – 1) shine, glitter, glisten 

// LME; 2) Gaze intently, stare, glower // LME ‘1) 

сяяти, блискати, блищати; 2) пильно уважно 

стежити, сердито дивитися, витріщатися’ 

49 9,5 

% 

26 7 % 

Поведінка misbehave ‘бешкетувати’ – 1)  behave badly; 

conduct oneself improperly ‘1) вести себе погано; 

вести себе неналежним чином.’ 

48 9,5 

% 

62 16 % 

Відносини spifflicate ‘розгромити’ – treat roughly or severely, 

esp. beat heavily in a fight; crush, destroy 

‘відноситися грубо чи жорстоко, особливо бити 

жорстко в бою; розчавити, знищити’. 

35 7 % 22 5 % 

Інші  lust ‘пристрасно бажати’ - †1) Ppease, delight. 

ME–M16; †2) desire, choose, wish, (to do). LME–

E17; 3) Have a strong or excessive (spec. sexual) 

desire, feel lust // E16 ‘3) мати сильне чи 

надмірне (спец.) сексуальне бажання, відчувати 

спрагу // ран.16 ст.’ 

12 2 % 4 1 % 

Усього  494 100 % 371 100 % 
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Таблиця 41 

Класифікація дієслів «дії» з градаційним компонентом  

в англійській мові 
Підгрупи Приклади Кількість  

(ЛСВ) 

% 

Зміна об’єкту  blunt ‘притупляти’ – dull or make less sharp (an edge, 

point, etc.) ‘притупляти чи робити менш гострим 

(границу, вопрос, и т.п.)’ 

271 44 % 

Загальна 

фізична дія  

dash ‘швидко написати’ – write or sketch rapidly 

without premeditation ‘писати або швидко малювати 

ненавмисно’. 

179 29 % 

Нанесення 

удару об’єкту  

batter ‘гамселити’ – strike repeatedly so as to bruise, 

shatter, or break; beat continuously or violently ‘ударяти 

неодноразово так, щоб вразити, зруйнувати або 

розбити; бити безперервно або сильно’. 

79 13 % 

Очищення чи 

видалення 

об’єкту  

decaffeinate ‘зменшити кофеїн’ – remove the caffeine 

from, reduce the quantity of caffeine in (coffee etc.) 

‘видалення кофеїну з чого-небудь, зменшити кількість 

кофеїну в каві (і т.д.) ’. 

28 4,5 % 

Фізіологічні 

зміни об’єкту  

force ‘прискорювати зріст’ – hasten artificially the 

growth, development, or maturity of (a plant, farm 

animal, child, etc.) ‘прискорити штучно зростання, 

розвиток, або зрілість (рослин, сільськогосподарських 

тварин, дітей і т.д.)’ 

21 3 % 

Доторкання до 

об’єкту  

pinch ‘вщипнути’ – grip or compress (something) tightly 

and sharply; esp. grip the skin of (a person or part of the 

body) tightly and sharply between the tips of a finger and 

thumb ‘схопити або стиснути (щось) щільно і різко; 

особливо стиснути шкіру (людини або частини тіла) 

щільно і різко між кінчиками пальців і великого 

пальця’ 

19 3 % 

Пошкодження 

об’єкту   

fitter ‘критиши’ – break into very small pieces; shred 

‘розбити на дуже маленькі частини; кришити’ 
15 2,5 % 

Тиск на об’єкт  bebless ‘славити’ – bless profusely ‘славити надмірно’ 7 1 % 

Усього  619 100 % 
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Таблиця 42 

Кількісна характеристика ЛСГ дієслів «руху» з градуальною семою в 

англійській мові 
Підгрупа Приклади Кількість 

од. (ЛСВ) 

% 

Рухатися 

інтенсивно 

whip  ‘зганяти докупи’ –  move quickly and violently, 

or to make something do this ‘рухатися швидко і 

жорстоко’ 

147  

(188 ЛСВ) 

34 % 

Рухатися пішки creep ‘повзати’ – move in a quiet, careful way, 

especially to avoid attracting attention creep 

‘рухатися тихим, уважним чином, особливо, щоб 

не привертати увагу повзанням’ 

111  

(173 ЛСВ) 

26 % 

Рухатися повільно stroll ‘прогулюватися’ – walk in a leisurely fashion 

along (a path) or about (a place) ‘гуляти не 

поспішаючи по стезі чи навколо чогось’ 

69  

(78 ЛСВ) 

16 % 

Переміщувати  

(-ся) на певну 

відстань від кого-, 

чого-небудь 

scram ‘зникнути з очей’ – to leave quickly, especially 

to avoid apprehension ‘покинути швидко особливо, 

щоб уникнути арешт’ 

24 

(26 ЛСВ) 

6 % 

Рухатися в рідині lapse ‘плавати’ – of a person or vassel: float, glide 

gently over water ‘пливти, ковзати м’яко над водою’ 

20  

(24 ЛСВ) 

5 % 

Рухатися 

стрибками 

leap ‘стрибати’ – rise with both ( or all) feet suddenly 

from a standing-place, alighting in some other position 

‘раптово підняти обидві ноги з місця та опустивши 

на інше’ 

12 

(20 ЛСВ) 

3 % 

Рухатися донизу аlight ‘приземлитися’ – spring lightly down, 

dismount from a horse ‘пригнути ледь донизу, злізти 

з коня’  

23 

(28 ЛСВ) 

5 % 

Рухатися нагору work  ‘йти, рухатися, призвести до руху’ – arrive 

gradually at a specified state or position as a result of 

constant or continual movement ‘поступово дійти до 

особливого стану чи позиції як результат 

постійного чи неустанного руху’ 

11  

(16 ЛСВ) 

3 % 

Рухатися повзком slither ‘повзти’ – move along with an irregular 

slipping motion; (of a reptile) creep, crawl, glide 

‘рухатися вздовж нерівномірними м’якими рухами 

(про рептилії, повзти)’ 

5  

(10 ЛСВ) 

1 % 

Рухатися у повітрі mush ‘парити’ – 2) Of an aircraft: fly sluggishly, 

almost stalling or stalling repeatedly // lose or 

maintain altitude when a gain is expected ‘2) Про 

літальний апарат: літати мляво, майже не 

зупиняючись або припиняючи багаторазово // 

втрачати або підтримувати висоту при очікуванні 

прибутку’  

3  

(6 ЛСВ) 

0,5 % 

Переміщуватися 

на ближчу віддаль 

до кого-, чого-

небудь. 

 work ‘дійти’ – arrive gradually at a specified state or 

position as a result of constant or continual movement 

‘поступово дійти до особливого стану чи позиції як 

результат постійного чи неустанного руху’ 

3  

(4ЛСВ) 

0,5 % 

Усього  428  

(573 ЛСВ) 

100 % 

 



330 

 

Таблиця 43 

Класифікація дієслів «фізичних процесів» з градаційним компонентом 

 

Підгрупа Формула тлумачення Кількість 

одиниць 

(ЛСВ) 

% 

Розмір extend ‘подовжити’ – 6b) make longer, continue 

further in space ‘6b) зробити більшим, далі 

продовжувати в просторі’ 

71 

(117 ЛСВ) 

29 % 

Зовнішність  pimp ‘покращувати’ – B4)make (a thing, esp. a car) 

more showy or impressive ‘B4) зробити (річ, 

особливо про машину) більш ефектним або 

вражаючим’ 

55 

(72 ЛСВ) 

22 % 

Матеріал  thicken ‘згущуватися’ – 1) make or become thick or 

thicker in consistency // (cause to) increase in density 

or concentration ‘1) робити чи ставати густим чи 

густішим за консистенцією // (спричиняти) 

збільшення щільності або концентрації’. 

40 

(52 ЛСВ) 

16 % 

Форма  transfigure ‘видозмінювання’ – 2) fig. Change into 

a more elevated, glorious, or spiritual form ‘2) 

перен. змінити форму на більш підвищену, 

славну або духовну’. 

29 

(38 ЛСВ) 

12 % 

Кількість  depopulate ‘скорочувати чисельність’ –  †2) 

reduce or lessen the number of ‘2) зменшувати чи 

скорочувати кількість чого-небудь’. 

17 

(26 ЛСВ) 

7 % 

Зріст  largen ‘ставати більшим’ – make or grow large or 

larger ‘зробити чи вирости великим чи більшим’. 

17 

(28 ЛСВ) 

7 % 

Час  outgrow ‘переростати’ – 1) surpass in growth, grow 

more or faster than ‘1) перевершувати у рості, 

ставати більш або швидше, ніж’. 

10 

(16 ЛСВ) 

3,5 % 

Вік  elder ‘старіти’ – 2) become older // begin to show 

signs of age // colloq. & poet. ‘2) ставати старшим // 

починати виказувати ознаки віку // розм. та поет.’  

9 

(12 ЛСВ) 

3,5 % 

Разом  248 

(361 ЛСВ) 

100% 
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Таблиця 44 

Кількісна характеристика дієслів «Руху» з градаційною семою у 

досліджуваних періодах 

Періоди 

 

Підгрупи 

VII-XI ст. XII-XV ст. XVI-XVII ст. XVIII-XXIст. 

К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% К-ть 

ЛСВ 

% 

Рухатися пішки 12 36 % 15 17 % 57 25 % 62 28 % 

Рухатися інтенсивно 8 25 % 28 32 % 79 34 % 74 33 % 

Рухатися донизу 3 9 % 4 5 % 12 5 % 9 4 % 

Рухатися нагору 3 9 % 8 9 % 1 0,5 % 4 2 % 

Переміщувати (-ся) на 

певну віддаль від кого-, 

чого-небудь 

2 6 % 5 6 % 9 4 % 11 5 % 

Рухатися стрибками 2 6 % 3 4 % 5 2 % 9 4 % 

Рухатися в різних 

напрямках 

2 6 % 2 2 % 7 3 % 4 2 % 

Рухатися повільно 1 3 % 14 16 % 40 17 % 33 15 % 

Рухатися в рідині - - 4 5 % 12 5 % 11 5 % 

Рухатися повзком  - - 3 4 % 5 2 % 2 1 % 

Рухатися у повітрі - - - - 1 0,5 % 2 1 % 

Переміщуватися на 

ближчу віддаль до 

кого-, чого-небудь. 

- - - - 5  2 % - - 

Усього  33 100 % 86 100 

% 

233 100 

% 

221 100 % 
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