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информантов) распределения, что также подтверждает определенную стабилизацию смешанного кода 
и, согласно Ауэру (см. Auer 1999), зарождение новой системы. 
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СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 
СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗДАЎ ПОЛІСЕМАНТЫЧНЫХ НАЗОЎНІКАЎ 
ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЙ ГРУПЫ «ЖЫВЁЛЫ» Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Резюме. Впервые осуществлена попытка комплексного анализа СГ с многозначными существительными-вершинами ЛСГ 
«Животные» в белорусском языке с целью выявления деривационно-семантической структуры словообразовательного гнезда; 
прослежен механизм семантической преемственности на всех ступенях деривации данных СГ; установлены семантические свя-
зи дериватов всех указанных СГ с каждой из вершин. В ходе анализа подтверждается тезис о том, что в рамках словообразо-
вательных гнезд полисемантичных имен существительных, входящих в ЛСГ «Животные», существует связь их членов с каждой 
из вершин на семном уровне и проявляются особенности механизма семообразования, в частности семантическая преемствен-
ность дериватов от вершинного слова, актуализация либо редуцирование его отдельных ЛСВ в семантической структуре произ-
водных слов.

Ключевые слова: дериват; словообразовательная цепочка; словообразовательное гнездо; словообразовательная парадиг-
ма; производное слово; производящее слово; лексема; семантика; моносемант; полисемант; модификация; транспозиция; му-
тация; словообразовательное значение.

Abstract. In this article there is the fi rst attempt of the complex analysis of the semantic group with the polysemantic noun-tops of the 
lexico-semantic group «Animals» in the Belarusian language in order to reveal the derived-semantic structure of the derivation group is 
made; the mechanism of semantic succession at all levels of the derivation of the given; these semantic groups is retraced; the semantic 
links of the derivates of all the mentioned semantic groups with every top are established. In the course of the analysis the following thesis 
is corroborated: within the scope of the derivation groups of polysemantic nouns included in the lexico-semantic group «Animals», there 
is a coherence of their members and every top at the level of seme and the peculiarities of the mechanism of seme-formation reveal, in 
particular – semantic succession if the derivates from the top-word, actualization or reduction its separate lexico-semantic variant in the 
semantic structure of the derivative words.

Key words: derivate; derivation chain; derivation group; derivation paradigm; derivative word; generating word; lexeme, semantics; 
monosemic word; polysemic word; modifi cation; transposition; mutation; word-forming meaning. 

У сучаснай лінгвістыцы структурна-семантычныя адносіны чалавек – жывёлы даследаваліся неад-
наразова. Тым не менш, нягледзячы на пільную ўвагу да лексікі, якая адлюстроўвае заасферу як частку 
жыцця чалавека, шэраг праблем у яе вывучэнні застаецца. Сярод іх сутнасць, характар і фарміраванне 
семантыкі адпаведных лексічных адзінак у рамках словаўтваральнага гнязда, разгляд механізма семан-
тычнай пераемнасці, які адлюстроўвае моўную карціну свету носьбітаў мовы. 

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца вылучэнне структурна-семантычных асаблівасцей 
словаўтваральных гнёздаў (СГ) назоўнікаў-полісемантаў лексіка-семантычнай групы (ЛСГ) «Жывё-
лы» ў беларускай мове, а таксама выяўленне спецыфікі рэалізацыі семантычнай структуры лексемы – 
вяршыні гнязда на розных узроўнях дэрывацыі.
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За аснову падчас адбору полісемантычных назоўнікаў ЛСГ «Жывёлы», а таксама пры фарміраванні 
СГ мы ўзялi «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» (гл. Тлумачальны слоўнік 1997–1984).

Усяго намі было прааналізавана 85 словаўтваральных гнёздаў з вяршынямі – полісемантычнымі 
назоўнікамі, якія ўваходзяць у ЛСГ «Жывёлы». У выніку аналiзу дадзеных СГ мы прыйшлi да высновы, 
што вытворныя ў СГ з мнагазначным базавым словам існуюць на чатырох узроўнях дэрывацыi. З пункту 
гледжання структуры сярод прааналiзаваных СГ ЛСГ «Жывёлы» мы вылучылі наступныя тыпы:

• патэнцыяльныя (тып «гняздо-слова») – 1 СГ;
• двухслоўныя (роўныя словаўтваральнай пары) – 8 СГ;
• ланцужковыя (роўныя словаўтваральнаму ланцужку (СЛ)) – 2 СГ;
• веерныя (уяўляюць 1 словаўтваральную парадыгму (СП), у якую могуць уваходзіць ад двух да сямі 

кадэрыватаў) – 22 СГ, пераважаюць двухчленныя СП;
• дрэвападобныя, якія маюць разгалінаваную структуру з некалькiх СЛ i СП, – 52 СГ. 
Намi былi выяўлены 30 СГ з адной СП (сюды ўвайшлi двухслоўныя i веерныя СГ) i 54 СГ з некалькiмi 

СП (дрэвападобныя i ланцужковыя СГ). Відавочна, што шматзначнасць назоўнікаў – вяршынь СГ ЛСГ 
«Жывёлы» абумовіла ўзнікненне СГ са складанай, разгалінаванай структурай.

У сiнтагматычным плане даследаваныя СГ магчыма ахарактарызаваць па колькасці кампанентаў 
у складзе СЛ – як бiнарныя, так i полiнарныя. Так, прадстаўленыя СГ, якія ўяўляюць СЛ, склада-
юцца з двух або трох кампанентаў. Часцей за ўсё сустракаюцца СЛ з двух кампанентаў (80 %); СГ, 
арганiзаваныя як полiнарныя словаўтваральныя ланцужкі, прадстаўлены мала (20 %). Такiм чынам, 
асаблівасцю СГ з полісемантычным назоўнікам – вяршыняй ЛСГ «Жывёлы» можна лічыць больш знач-
ную прадстаўленасць у iх бiнарных словаўтваральных ланцужкоў, чым полiнарных. У склад СЛ ва ўсіх 
разгледжаных выпадках увайшлi адносныя прыметнікі, якія размяшчаюцца на другім узроўні дэрывацыi 
i ўтвараюцца з дапамогай прадуктыўных суфiксальных фармантаў -ав-, -ын-, -ев-, -н- (шыншыла → 
шыншылавы, ластаўка → ластаўчын, вігонь → вігоневы, маскіт → маскітны i г. д.). Такiя вытвор-
ныя словы звычайна дэманструюць высокую словаўтваральную актыўнасць на наступных узроўнях 
дэрывацыi: яны, у сваю чаргу, з’яўляюцца ўтваральнымі для субстантыўных вытворных. Ва ўсіх вы-
значаных намi выпадках лексемы, што знаходзяцца на другім узроўні дэрывацыi, утвараюцца шляхам 
субстантывацыi i абазначаюць класы або віды жывёл: саламандравы → саламандравыя, саранчовы → 
саранчовыя i г. д. Дадзеныя субстантывы выкарыстоўваюцца ў навуковым або ў размоўным стылях i 
часцей за ўсё вылучаюцца нулявой словаўтваральнай актыўнасцю: звычайна яны замыкаюць СЛ.

Аналiз разглядаемых СГ у парадыгматычным аспекце выявіў, што ў склад СГ можа ўваходзіць ад 
1 да 15 СП, размешчаных на розных узроўнях словаўтварэння: 

• 56 % – гэта СГ, якія складаюцца з 1–2 СП (баран, вожык, выдра i г. д.);
• 26 % – гэта СГ, якія складаюцца з 3–4 СП (змяя, чарапаха, яшчар i г. д.);
• 14 % – гэта СГ, якія складаюцца з 5–10 СП (ліса, птушка, сокал і г. д.)
• 4 % – гэта СГ, якія складаюцца з 11–15 СП (конь, свіння, звер. Найбольшую колькасць СП мае 

полісемант звер).
Найбольшая колькасць вытворных знаходзiцца на першым (503) i другім (215) узроўнях дэрывацыi. На 

трэцім узроўні словаўтваральная актыўнасць істотна знiжаецца (27), чацвёрты ўзровень прадстаўлены 
5 вытворнымі словамi. Размеркаванне вытворных у аналiзуемых СГ на розных узроўнях дэрывацыi ў 
адпаведнасці з iх часцінамоўнай структурай адлюстравана ў табл. 1.

Та б л i ц а  1 

Вытворныя ў складзе СГ ЛСГ «Жывёлы»

Прадстаўленая часціна мовы
Узроўні дэрывацыі

Усяго
першы другі трэці чацвёрты

Назоўнікі 304 85 10 3 402

Прыметнікі 166 44 6 0 216

Дзеясловы 19 24 10 1 53

Прыслоўі 14 62 1 1 78

Колькасная характарыстыка часцінамоўнага складу аналiзуемых гнёздаў сведчыць аб тым, што ў iх 
структуры самым шматлікім з’яўляецца субстантыўны блок, гэта значыць словаўтваральны патэнцыял 
назоўнікаў-полісемантаў, якія ўваходзяць у ЛСГ «Жывёлы», на ўсіх узроўнях дэрывацыі перш за ўсё 
рэалiзуецца ў кірунку субстантыўных вытворных.

На трох узроўнях дэрывацыі прадстаўлены ад’ектыўны блок. Дзеясловы ўтвараюцца на чатырох 
узроўнях дэрывацыі (асабліва актыўна – на другім), прыслоўі – на ўсіх ступенях.

Кампаненты субстантыўнага блока ў структуры даследуемых парадыгм па характары 
словаўтваральных значэнняў, што рэалізуюцца ў іх, з’яўляюцца сінтаксічнымі і лексічнымі дэрыватамі 
(табл. 2). 
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Та б л i ц а  2 

Тыпы словаўтваральных значэнняў (СЗ) вытворных назоўнікаў СГ ЛСГ «Жывёлы»

Прадстаўленая часціна мовы
Узроўні дэрывацыі

Усяго
першы другі трэці чацвёрты

Мутацыйнае 90 40 7 2 139

Мадыфiкацыйнае 128 28 1 0 157

Транспазiцыйнае 0 11 2 1 14

Злучальнае 23 2 0 0 25

Змешаны тып 63 4 0 0 67

Сярод вытворных з мутацыйным словаўтваральным значэннем найбольш актыўна ўтвараюцца 
назоўнікі з дапамогай суфiксаў -ацін-/-ін-, якія абазначаюць ‘мяса жывёлы’ (16) (бык → бычаціна), ‘скура 
жывёлы’ (3) (казёл → казліна); -нік- ‘асоба’ (14) (сабака → сабачнік); -оўнік- ‘від расліны’ (8) (бабёр → 
баброўнік); субстантывацыi са значэннямi ‘вiд жывёлы’ (9) (птушанятны → птушанятныя), ‘прафесія’ 
(2) (канюшы, сакольнічы); -нік- ‘памяшканне’ (10) (карова → кароўнік); -ств- (6) (звер → зверства). 
Менш актыўна мутацыя выражаецца ў вытворных з фармантамi -ар- (3) (свінар), -шчык- (3) (цюленш-
чык), -нік- (3) (жабнік) i г. д. Усе прадстаўленыя фарманты найбольш прадуктыўныя на першым узроўні 
дэрывацыі. 

Цікава, што вытворныя назоўнікі са значэннем асобы (nomen agentis) галоўным чынам утвараюц-
ца суфіксальна-складаным спосабам (змешаны тып СЗ), прычым найбольш прадуктыўны ў дадзеным 
выпадку нулявы суфiксальны фармант (34) (зверавод, зверабой, канапас, канакрад). Такiя дэрываты 
характарызуюцца высокай словаўтваральнай актыўнасцю i ў некаторых выпадках могуць фармiраваць 
уласную СП. 

Значэнне працэсуальнасцi ў асноўным адзначана ў складанасуфіксальных (13) (жывёлагадоўля, 
собалегадоўля) дэрыватах.

Таксама ў субстантыўным блоку мы выявілі вялікую колькасць вытворных са злучальным СЗ. Яны 
ўтвараюцца шляхам чыстага складання i абазначаюць ‘памяшканне’ (12) (птушкаферма, звераферма i 
г. д.), ‘від жывёлы’ (7) (аўцабык, сабака-сышчык i г. д.), ‘расліна’ (2) (свінакроп, лісахвост) i інш. Акрамя 
таго, сюды ўваходзяць i суфіксальна-складаныя ўтварэнні (злучальнае словаўтваральнае значэнне iдзе 
ў спалучэнні з мутацыйным, якое надаецца суфіксам).

Сярод вытворных з мадыфiкацыйным СЗ найбольш актыўна ўтвараюцца назоўнікі з наступнымі 
значэннямі:

• суб’ектыўна-ацэначнае (79): (сабачуга, бычок, яноцік, цялятка, шчанюк);
• ‘недаросласць’ (35): (аслянё/асляня, падсвінак, канянё/каняня, паліпоід);
• ‘жаночасць’ (33) (асліца, турыца, турыха, галубка, салаўіха, сакаліха);
• стылістычная мадыфiкацыя (5) (кабыліца, жывёліна, лісіца);
• ‘сукупнасць’ (3) (гадаўё, вараннё);
• ‘мужчынскасць’ (3) (ліс, паўлін, казёл);
• ‘адзінкавасць’ (2) (караліна, чарвябоіна).
У асноўным вытворныя з мадыфiкацыйным СЗ суб’ектыўнай ацэнкі ўтвараюцца на першым 

узроўні дэрывацыі, далей iх колькасць з кожным дэрывацыйным крокам памяншаецца – такiя вы-
творныя маюць нiзкi словаўтваральны патэнцыял. Адзначым, аднак, што большасць дадзеных вы-
творных з суб’ектыўнай ацэнкай з’яўляюцца адлюстраванымі полісемантамi, якія адсылаюць да ўсіх 
ЛСВ назоўніка-вяршыні. Дэрываты з мадыфiкацыйным СЗ, якія абазначаюць адзінкавыя аб’екты і iх 
сукупнасць, таксама прадстаўленыя на першым узроўні дэрывацыі. Вытворныя словы, што называюць 
асоб жаночага полу, з’яўляюцца на другім, радзей – трэцім узроўнях дэрывацыі i ў трох разгледжаных 
выпадках фармiруюць уласную словаўтваральную парадыгму вытворных намiнацый ад лексем, якія 
абазначаюць асоб мужчынскага полу (куравод → кураводка, сабачнік → сабачніца i г. д.). Такiя вы-
творныя маюць нiзкую словаўтваральную актыўнасць i звычайна з’яўляюцца завяршальным звяном 
словаўтваральнага ланцужка.

Назоўнікі з транспазiцыйным СЗ прадстаўлены ў меншай ступені, паколькі гаворка iдзе пра адымен-
ныя СГ. Адзначым, што найбольш актыўна транспазiты ўтвараюцца з дапамогай суфiксаў -асць- (7) (аз-
вярэласць, яхіднасць) i -нн-/-енн- (6) (азвярэнне, шчаненне). Цікава, што практычна ва ўсіх адзначаных 
намi выпадках nomina actionis выступаюць выключна як сiнтаксiчныя дэрываты (маюць толькі працэсу-
альнае або якаснае значэнне).

У ад’ектыўным блоку, другім па колькасці ў даследаваных СГ, мы вызначылі не толькі ўласна 
прыметнікі, але i адзінкавыя дзеепрыметнікавыя вытворныя (2) (азвярэлы, счарвелы), якія пры 
ад’ектывацыi набываюць статус асобнай лексемы.
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Усе вытворныя ад’ектыўнага блока з’яўляюцца лексiчнымi дэрыватамi. Найбольш актыўна 
прыметнікі ўтвараюцца з дапамогай прадуктыўных агульнаадносных суфiксаў -ав-/-ев-/-ов- (57), -ін- 
(45), -н- (25) і -ч- (19), якія выражаюць агульнае значэнне, ‘называюць прымету, што мае адносіны да 
таго, што названа ўтваральным словам’. Адзначым, што дадзеныя фарманты часта далучаюцца да 
адной i той жа ўтваральнай асновы. Словаўтваральнае значэнне адноснасці, уласцівае вытворным 
такога тыпу, пашырае iх магчымасці набываць усе адценні значэнняў зыходнага слова (часцей за ўсё 
вытворныя ад’ектыўнага блока адлюстроўваюць усе ЛСВ вяршыні-полісеманта). 

Акрамя таго, некаторая частка прыметнікаў утвараецца суфіксальна-складаным спосабам (19) і 
шляхам чыстага складання (17). Такiя ад’ектыўныя вытворныя таксама рэалiзуюць агульнае значэнне 
аднесенасці да прадмета, што названы ўтваральным словам, з канкрэтызуючым значэннем у другім 
кампаненце складанага ўтварэння. Дадзеная канкрэтызацыя абмяжоўвае пашырэнне семантыкi зы-
ходнага слова: усе адзначаныя намi дэрываты са злучальным СЗ (або ў спалучэнні з мутацыйным) 
з’яўляюцца монасемантамi, якія звычайна належаць да першага значэння вяршыні СГ.

Адвербiяльны блок, трэці па колькасці ў даследаваных СГ, прадстаўлены адад’ектыўнымі (59) (па-
звярынаму, зверападобна) і адсубстантыўнымi (19) (вожыкам, свіннёй, павуком) прыслоўямі. Най-
больш актыўна адвербіяльныя дэрываты ўтвараюцца на другой ступені дэрывацыі (77 % ад агуль-
най колькасці). У гэтай групе актыўна ўтвараюцца прэфіксальна-суфіксальныя дэрываты, асабліва 
прадуктыўнымі з’яўляюцца фарманты па-…-аму (29) (па-аслінаму, па-сабачаму, па-цялячаму), -а (15) 
(конна, скацініста, жабападобна) і па-…-і/-ы (12) (па-сабачы, па-сарочы, па-свінскі), якія «конкрети-
зируют общее значение (‘образ действия’), опираясь на семантику производящего слова» (Русская 
грамматика 1980, I, 96). Акрамя таго, намі былі адзначаны і суфіксальныя вытворныя, пераважна 
ўтвораныя з дапамогай фармантаў -ам/-ом/-ем (13) (зайцам, павуком, собалем) і -ай/-ёй (5) (свіннёй, 
павай). Усе дэрываты такога тыпу маюць мутацыйнае СЗ, пры гэтым выражаюць «агульнае значэн-
не ‘акалічнаснай прыметы па адносінах да таго, што названа ўтваральным словам’ i сумяшчаюць у 
сваім значэнні ўласцівае ўтваральнаму назоўніку значэнне прадметнасці са значэннем прыслоўя як 
часціны мовы» (Беларуская граматыка 1985, I, 345). Асаблівасцю разгледжанай групы вытворных слоў 
з’яўляецца наяўнасць у ёй вялікай колькасці словаўтваральных сінонімаў (10 выпадкаў) (зверскі, зве-
рам; па-кабылінаму, па-кабылячы). 

Дзеяслоўны блок у даследаваных СГ нешматлікі i прадстаўлены вытворнымі, утворанымі рознымi 
спосабамi. Найбольш рэгулярна ўтвараюцца прэфiксальныя (21) і суфіксальныя (20) дзеясловы. Што 
датычыцца суфіксальна-постфiксальных вытворных, то iх у даследуемых СГ прадстаўлена 6 (саба-
чыцца, цяліцца, шчаніцца, жабіцца, змяіцца, бычыцца). Постфiксальных утварэнняў намi было ад-
значана 4 (засвінячыцца, аскацініцца, яршыцца, галубіцца). Прэфiксальна-суфiксальныя дэрываты 
прадстаўлены двума словамі (2) (аскацініць, счарвець).

У працэсе аналiзу лексем мы ўлічвалі трыванне дадзеных дэрыватаў. Практычна ўсе адсубстантыўныя 
дзеясловы, якія ўтвараюцца на першым (19) і другім (4) узроўнях дэрывацыі шляхам суфiксацыi i 
конфiксацыi, адносяцца да аднатрывальных i з’яўляюцца дзеясловамі незакончанага трывання. Боль-
шасць дадзеных дэрыватаў маюць прэфiксальныя вытворныя. Пры гэтым падчас далучэння прыстаўкi 
ўтвараюцца дзеясловы закончанага трывання, што спрыяе выкарыстанню зыходнага дзеяслова ў 
значэннi незакончанага трывання i часам можа прыводзіць да ўтварэння трывальнай пары. Большая 
частка прэфiксальных вытворных – гэта дэрываты, якія абазначаюць стан (ачарвівець, азвярэць, на-
бычыцца, засвінячыць). 

Асаблівасцю разглядаемых СГ дадзенай ЛСГ з’яўляецца тое, што вяршыня кожнага з паказаных 
гнёздаў – полісемантычны назоўнік. Нашай задачай было прасачыць механiзмы семаўтварэння пры 
фармiраваннi семантыкi вытворных у СГ з улікам усіх ЛСВ базавых слоў. Вынік аналiзу рэалiзацыi 
семантыкi ўтваральнага слова ў працэсе з’яўлення вытворнага адлюстраваны ў табл. 3.

Та б л i ц а  3

Семантычная характарыстыка дэрыватаў СГ ЛСГ «Жывёлы»

Прадстаўленая часціна мовы
Узроўні дэрывацыі

Усяго
першы другі трэці чацвёрты

Полісеманты 110 26 0 0 136

Монасеманты, якія накіроўваюць 
да першага значэння ўтваральнага слова

342 152 17 2 513

Монасеманты, якія накіроўваюць 
да другога значэння ўтваральнага слова

49 37 10 3 99

Монасеманты, якія накіроўваюць 
да трэцяга значэння ўтваральнага слова

2 0 0 0 2
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З табл. 3 вынікае, што ў большасці выпадкаў назіраецца паралельная праекцыя асобных ЛСВ 
утваральнага слова на значэнне вытворнага: з агульнай колькасці прадстаўленых дэрыватаў 82 % 
вытворных лексем з’яўляюцца монасемантамi, i толькі ў 18 % выпадкаў адзначана полiсемiя. 

Полiсеманты ў асноўным прадстаўлены адноснымі прыметнікамі (76 %) i назоўнікамі з 
мадыфiкацыйным суб’ектыўна-ацэначным значэннем (18 %). Ад’ектыўныя дэрываты найбольш актыўна 
ўтвараюцца на першым узроўні дэрывацыі, мадыфiкаты – на першым i другім узроўнях. Нягледзячы 
на адлюстраваную лексiчную мнагазначнасць, такiя назоўнікі маюць даволі нiзкi словаўтваральны 
патэнцыял i не даюць вытворных на іншых дэрывацыйных узроўнях. Што датычыцца прыметнікаў, то iх 
вытворныя, як правiла, губляюць адзін з ЛСВ утваральнага (сабачы → сабачыя, асліны → па-аслінаму) 
за кошт канкрэтызацыi значэння з дапамогай фарманта i становяцца монасемантамi. Як адзначае 
І. Я. Лепешаў, «пры метафарычным пераасэнсаванні зыходнага значэння ўвага акцэнтуецца на адной ці 
дзвюх семах, якія выходзяць на першы план і актуалізуюцца, засланяючы астатнія элементы сэнсавай 
структуры» (Лепешаў 2002, 29). 

Найбольш шырока прадстаўлены монасеманты, якія адсылаюць да першага значэння вяршыні 
(68 %). Яны маюць высокi словаўтваральны патэнцыял, асабліва на першых двух узроўнях 
словаўтварэння, i характарызуюцца самай высокай словаўтваральнай актыўнасцю – прадстаўлены на 
ўсіх узроўнях дэрывацыі. Менавіта ў дадзенай групе дэрыватаў намi былi адзначаны выпадкі множнай 
матывацыi (2) (свінячыць, аскацініцца), унутрыгнездавой аманiмii (4) (лісічка, зверабой, жабнік, 
сялёдчык) i полiкарэлятыўнасцi – накіраванасці рознымi сваiмi значэннямi да розных утваральных (1) 
(свінушнік). Монасеманты, якія накіроўваюць да другога значэння ўтваральнага, таксама прадстаўлены 
на ўсіх узроўнях дэрывацыі. Асаблівасцю дадзенай групы лексем можна назваць наяўнасць дзеясловаў 
(прадстаўлена 48 % ад агульнай колькасці) i прыслоўяў (56 %). Адметнай рысай монасемантаў, якія 
накіроўваюць да трэцяга ЛСВ вяршыні СГ, з’яўляецца метафарычнасць iх значэння: дадзеныя лексемы 
характарызуюцца цеснымi ўзаемаадносінамі з утваральнымі, якія абумоўлены гiпера-гiперанiмiчнай i 
гiпера-гiпанiмiчнай сувяззю.

Такiм чынам, вытворныя полiсемантычных назоўнікаў ЛСГ «Жывёлы» асвойваюць семантыку 
вяршыні ў розным аб’ёме. Менш за палову (18 %) вытворных СГ фармiруюць сваю семантыку, базуюцца 
на двух-трох ЛСВ вяршыні i характарызуюцца адлюстраванай або частковай полiсемiяй. Большая частка 
вытворных СГ (82 %) асвойвае адно значэнне вяршыні (ЛСВ1) або фармiруе сiнкрэтычнае значэнне з 
адценняў ЛСВ1 i ЛСВ2 (што сведчыць пра iх блiзкасць).

Аналiз структуры i семантыкi СГ назоўнікаў-полiсемантаў, якія належаць да ЛСГ «Жывёлы», дазваляе 
зрабіць наступныя высновы.

1. Невытворныя полiсемантычныя назоўнікі ЛСГ «Жывёлы» фармiруюць СГ рознай структуры i 
складанасці. Аднак сярод iх значна дамiнуюць дрэвападобныя СГ (61 %), што звязана са шматзначнасцю 
вяршынь СГ. У сiнтагматычным плане прааналізаваныя СГ характарызуюцца большай прадстаўленасцю 
бiнарных словаўтваральных ланцужкоў (80 %), чым полiнарных (20 %). Аналiз адсубстантыўных СГ у 
парадыгматычным аспекце паказаў, што у склад СГ можа ўваходзiць ад 1 да 15 СП, размешчаных на 
розных узроўнях словаўтварэння.

2. Вялікую ролю пры семаўтварэнні вытворных слоў адыгрывае спосаб словаўтварэння, 
словаўтваральнае значэнне i часцінамоўная прыналежнасць дэрыватаў названых СГ. Назоўнікі-
полiсеманты ЛСГ «Жывёлы» маюць значны словаўтваральны патэнцыял у галіне субстантыўнага 
словаўтварэння (53 %), менш рэгулярным з’яўляецца ўтварэнне ад’ектыўных (28 %), адвербiяльных 
(10 %) i дзеяслоўных (9 %) лексем. 

3. Семантычны аб’ём вяршынь-полiсемантаў у пераважнай большасці выпадкаў цалкам уключаецца 
ў фармiраванне значэнняў усіх вытворных – членаў СГ на розных узроўнях дэрывацыі. Часцей за ўсё 
гэтыя значэнні адлюстроўваюць праекцыі ЛСВ1 кожнай з вяршынь, сцвярджаючы тым самым яго 
пануючую ролю ў эпiдыгме. Па меры павелічэння гнязда памяншаецца аб’ём лексiчнага значэння, 
павялiчваецца аб’ём граматычнага значэння, памяншаецца разнастайнасць тыпаў семнай сувязi 
вытворных i ўтваральных слоў. Семантыка вяршынь засвойваецца вытворнымі словамі ў розным 
аб’ёме. Менш за палову (18 %) вытворных СГ фармiруюць семантыку, базуюцца на двух-трох ЛСВ 
вяршыні i характарызуюцца адлюстраванай або частковай полiсемiяй. Большая частка вытворных СГ 
(82 %) засвойвае адно значэнне вяршыні (ЛСВ1) або фармiруе сiнкрэтычнае значэнне з адценняў ЛСВ1 
i ЛСВ2 (што паказвае на iх блiзкасць).
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