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Стаття присвячена проблемам лексикографічного опрацювання діалектної 

дієслівної лексики. Увага звернена на формування словникової статті реєстрового дієслова 

у словнику окремої діалектної системи.  Проаналізовано функціонування дієслова бити у 

говірках Закарпаття. Проведено паралелі з функціонуванням лексеми в окремій діалектній 

системі гуцульського села Богдан Рахівського району Закарпатської області. Виділені рівні 

представлення семантики дієслова при його лексикографічному опрацюванні. 
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Формування реєстру дієслівної лексики діалектного словника, не зважаючи на 

численну кількість виданих словників диференційного типу [1-11], залишається ще не 

достатньо проаналізованою проблемою, як у теоретичному, так і у практичному аспектах. 

На особливу увагу заслуговують теоретичні праці українських діалектологів, де 

піднімалися питання реєстрів діалектних словників [12; 13]. Питання створення 

діалектних регіональних словників повного типу цікавили дослідників ще з середини 

минулого століття [14]. Працюючи над упорядкуванням матеріалів з українських говірок 

Закарпаття, що були зібрані у середині минулого століття М.А. Грицаком, можемо 

зробити висновок, що номінативне поле дієслівної діалектної лексеми незалежно від типу 

словника потребує повноти представлення його структури, бо в цілому є неповторним 

явищем для окремої діалектної системи, кожного говору чи групи говорів. Дієслівна 

лексема у функції предиката є виразником динамічної ознаки. Реєстрове дієслово і 

відповідна словникова стаття – це відображення не лише певного лексичного значення, а і 

вербалізація узагальнених позамовних ситуацій. Дієслово у діалектній мові розкриває 

семантику певного локусу. В українському мовознавстві на матеріалі літературної мови 

досліджувалося питання функціонування синтаксичних блоків дієслів та семантичної 

сутності їх компонентів, питання розмежування понять синсемантичності і 

багатозначності [15]. Актуальним залишається проблема дослідження багатозначного 

дієслова в межах діалектної мови, виділення окремих рівнів представлення семантики 

дієслова і лексикографічного його опрацювання. 

Як відомо, існує декілька шляхів творення реєстрів діалектних словників 

диференційного типу і атласів. Важливе значення має питальник, зорієнтований на певну 

семантичну матрицю [16]. Інтегральним методом є використання картотек, створених за 

різними джерелами. Картотека, в першу чергу, дає можливість систематизувати зібраний 

матеріал, створення картотеки передбачає постійну роботу з текстами.  

Предметом нашого аналізу є дієслово бити як реєстрова одиниця діалектного 

словника диференційного типу. Поштовхом до написання статті була робота над 

створенням словника гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської 

області. В основу спостережень лягли тексти, записані від 22 інформаторів у 2010–2011 

р.р. Матеріал уможливив аналіз функціонування дієслова бити на тлі діалектного 

ландшафту Закарпаття в цілому.  

Дієслівна лексема бити зафіксована у прикладах з народної творчості, зокрема 

приказках, прислів’ях, що є виразниками пронесеної крізь віки народної мудрості. І лише 

через такі тексти можна осягнути семантику аналізованої лексеми. Для лексикографічного 
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опрацювання дієслова бити нами обрано шлях від опису значень, що реалізовані у межах 

дієслівної лексеми до аналітичного вираження семантики у межах словосполучень, до 

переносних значень дієслова в межах пропозиції, в межах стійких словосполучень і 

фразеологізмів. Значення дієслова у кожному конкретному випадку повністю зрозуміле 

лише з контексту. Для відтворення семантики у переважній кількості виокремлених 

значень застосовано описовий метод: 1. Бити. Завдавати ударів кому-небудь. Ни бий 

д’іти́й! До́ста йіх бйе нид’і́статок (у другому реченні дієслово функціонує в образному, 

переносному значенні); Ни кла́ди ва́три, не ме́с’а кури́ти, ни бий ж’і́нку, не ме́с’а 

жури́ти. Бчк1; Така́ ў н’а жона́ зла, шчо головốў ст’іну́ бйе, кôй с’а розссе́рдит. Вн – Бшт, 

ВБ, Глб, Днл, Збр, Ізк, Ім, Кв, Квс, КПл, Крч, Лк, Лкц, Лчк, Лп, Лпч, Лчк, Мрч, Нрс, Пр, 

Рх, Рс, Сй, ТРм, Трб. Значення дієслова розкрито у порівняннях, через вербалізацію 

образів, відтворених у народній свідомості,  гіперболізацію, наприклад: Ой би́ли, карова́ли 

мене́ молодо́го, та на м’ін’і́ полама́ли ду́ба зеле́ного. Мж. Різноманітність семантичних 

відтінків у межах наведеного значення вражає. Дієслово у живому мовленні діалектоносіїв 

відтворює не лише певне поняття, а і цілий світ людських знань, емоцій. Завданням 

лексикографічного опрацювання діалектного дієслова є максимально відтворити його 

семантичну палітру. Розглянемо порівняння: Так т’а тре́ба би́ти, йак ци́ґан жилі́зо. Рс. У 

контекті порівняння дієслово виступає не лише ключем до розуміння мікроситуації, а і 

відтворює досвід і уявлення носія говірки про оточуючий світ. 2. Вбивати. Йа бим го 

ни́ґда ни биў, ай комын’ді́ре н’а заста́вили. Тн; У сн’іго́ви май фа́йно бйут, бо тôўды́ 

за́йец’і май го́днни йми́ти. Шчê тêпếр’ки за́йец’і сы́т’і, та гốднн’і ўт’іка́ти хôт’ куда́. 

Чрн – Бчк, Вн, Грш. 3. Різати худобу, свиней тощо. Йа вже заби́ў свін’у́, а ви шчи ни би́ли? 

Бр. 4. Знищувати комах. Д’і́до прішốў дому́, з ба́бôв обо́йе вз’али́ клепач’і́, би́й му́хі. Прч. 

Звертаємо увагу на те, що у говірках Закарпаття домінують перехідні значення дієслова 

бити. Наведемо паралелі з літературної мови: Бити. … перех. Позбавляти життя, убивати 

кого-небудь … // … Полюючи, забивати дичину [17, с. 168]. 5. Розбивати (щось). Бу́ком 

биў горшки́; Бий уже́ йийце́ у ма́ч’инку, шо ждеш? Рс – Вн, КПл. 6. Забивати (щось). Ни 

бий ми гву́з’д’а у гốлу. Му́симе там ку́л’а би́ти. Вн. 7. Колоти рогами (про худобу). Буў 

бара́н лайі́стий, шо ду́же биў. Уна́ (вівця) сво́йе йа́гн’а л’уби́ла, а сисе́ бйе. Рс, в інших 

говірках – бости́. 8. Пошкоджувати (щось). Град бйе. Гет град поби́ў р’і́пу та й капу́сту. 

Тн. 9. Гнати (проганяти, поганяти, завертати) овець, коней. Бий ку́тку удт хы́жі, бо ўже 

стара́. Бий кốні вôн із лу́гера. Вн; Васи́л’ку, бий ві́ўц’і с’уда́. Хот’і́ў йем раз би́ти отуди́ 

го́р’і, а́йбо май бі́л’ша част’ у тот бік пішло́; Бий у доли́ну ві́ўц’і. Рс – Бчк, Гнк, Клр, Лоз, 

Нн. – Вн.  

Розглянемо спосіб вербалізації діалектної дієслівної семантики у межах 

словосполучень з залежними об’єктними компонентами чи адвербіативами2. Дієслово 

розширює своє семантичне наповнення, позначаючи ситуацію в цілому, мету конкретної 

дії, різні виробничі процеси, але на відміну від синсемантичних дієслів, не змінює 

семантичного наповнення, наприклад: в межах семантики ‘забивати щось’ у 

досліджуваній говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області простежуємо 

два відмінні значення, виражені дієслівними словосполученнями з об’єктними 

компонентами: 1. Би́ти чо́пи. Забивати саморобні цвяхи при з’єднання передніх колод 

плоту для їх скріплення. Бйут чо́пи спере́ду. 2. Би́ти цва́йі. Закладати опорні стіни, щоб 

дерево йшло зверху потоком згори. Семантика таких аналітичних синтаксичних 

компонентів досить часто у говірках може бути передана однослівним номеном, 

наприклад: 3. Би́ти клинц’і́ – т.с. тинкува́ти. Набивати дерев’яні клинці на стіни у хаті, 

перед тим, як помазати глиною. Ци бу́дете л’ац’кува́ти ў ха́т’і, ци кли́н’ц’і би́ти? Бг. 4. 

Синсемантичним виступає досліджуване дієслово у словосполученнях: д’і́ри би́ти, 

функціонуючи як відповідник дієслова робити. Д’і́ри м би́ла, там фасо́л’і ти́чила. Рс; ў 

                                                           
1 Після тексту статті наведено відповідний список скорочень назв населених пунктів Закарпатської області, з 

говірок яких наведено ілюстративний матеріал. 
2 Серед таких словосполучень значна частина може бути віднесена до фразеологічних сполучень. 
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йе́дно би́ти, функціонуючи як відповідник до дієслова йти разом, об’єднуватис’а. 5. 

Би́ти клин. Розколювати колоду. Зна́йеш би́ти клин, бий, ни зна́йеш, ни бери́с’а. Рс – Тн. 6. 

Би́ти во́ду: а) пробивати лід. Йой иду́ маржи́нам во́ду би́ти. Рс; б) лити (на щось) воду. 

Йак ни бйе́те ў не́го во́ду, та ву́гол’ дзвини́т. Бчк. 7. Би́ти ко́су. Клепати. Коси́ти бу́ду, а́ле 

би́ти ко́су ни зна́йу, йак хтос’ ві́бйе, та остри́ти та бу́ду. Бб; Ой ду́шко солоди́н’ка, ма́йу 

т’а на га́дцці. Удт типи́р’ т’а бу́ду би́ти, йак кốсу на ба́бпці. Бчк. 8. Би́ти пра́ником. 

Прати. До́бре бий пра́н:иком, обы́ чи́стойе бы́ло цу́р’а. Тн. 9. Би́ти по вод’і́. Виполіскувати 

одяг після прання. Бйут горстка́ми по вод’і́ та с’а ві́мийут. Рс. 10. Би́ти жилі́зо. Кувати. 

Бий жил’і́зо, до́кы гор’а́чойе, а жону́ до́кы молода́. Чрн – Бр, Лоз, Мд, Тн. 11. Ко́рч’і би́ти. 

Викорчовувати пні, рубати. Йми́лис’ л’у́де до пол’і́ў підччишча́ти, купи́н’а розгр’іба́ти та 

корч’і́ би́ти. Бйе ко́рч’і ц’ілу́ ве́сну. Рс. 12. Би́ти бе́рдом. Прибивати утокові нитки бердом 

при тканні. Май пома́лы бий бе́рдом, бо пола́млеш трости́. Тн; Раз бйе́с’а, коли с’а ве́рже 

чо́ўником, а дру́гий разс, коли́ з’і́нре. Бе́рдом бйе́, кі́л’ко биру́йе. Рс. 13. Би́ти сукно́ – т.с. 

піка́ти. Валяти сукно, вирівнювати сукно у ступі. Валяли сукно 1–2 доби, поки воно не 

стане густе і на поверхні з’явиться “барва” – дрібні ворсинки. Тривалість залежить від 

якості вовни, щільності прядіння і густоти ткання. Йе таке́ су́кно, шо два́дц’іт’ чоти́ри 

ча́си бйе, а йе, шо й сто ча́с’іў. Рс; Поне́сла сукно́ у сту́пу би́ти. Тн. 14. Би́ти у вало́ви. 

Складати зрубане дерево. Иди́м шти́з’і би́ти у вало́ви. 15. Би́ти молоко́, би́ти сир. 

Розколочувати молоко із закваскою для отримання сиру. Ни г’і́йа ду́же по́ўну пу́теру 

дава́ти молока́, бо ни мож бу́де би́ти; Бере́с’а жбатал’і́ў, та бйе́с’а таки́ оди́н піўч’а́с. 

Бг; Коли́ л’у́де сыр бйут та й йід’а́т’. Влс; Так віўча́р’ ма́йе би́ти молоко́, аби́ му с 

ко́ждого во́лоса текло́, та тогди́ так ме текти́ ма́сло з бри́н’дз’і. Рс – Тн. 16. Би́ти олу́й. 

Витискати олію з соняшника. З нас’і́н’а процо́нц’в’іту бут’ ола́й; Они́ са́мі бйут ôлу́й. 

Дмш; Будеме́ би́ти пôсốн’ашник на улу́й. Гнч – Бр, Гнч, Тн. 17. Би́ти піч. Мурувати, 

робити (піч). Йу́ра туди́ пе́чи бйе по селу́. Рс – Тн. 18. Би́ти у дзво́ни, у бу́бен тощо. 

Дзвонити, грати на бубні тощо. Бйеш, би́ло бы ти у дзво́ны. Тн; Ты шчи до́бре ни зна́йеш 

би́ти у бу́бен. Тн. 19. Би́ти пы́ском. Про худобу, яка ледь-ледь скубе траву на 

витолоченому пасовищі. По голе́чу бйе пы́ском коро́ва. Вн. На основі аналізу сучасних 

записів діалектних текстів з гуцульської говірки села Богдан нами зафіксовані значення: 

20. Би́ти ў шин. Коли йшли по ріці плоти, биттям у шин попереджали про це чергових 

(варту) на березі. 21. Би́ти гат’, би́ти по́він’. Випускати воду з греблі для того, щоб плоти 

могли йти. Гат’и́р’ іста́не ро́зсказс, коли́ би́ти по́він’, тай йаку́ за тоўсту́; Йа биў спі́д’н’і 

две́р’і, коли́ м пуска́ў гат’; Би́ти гат’ гор’і́. Бг – ЧТ. 22. Би́ти дара́би, боко́рика би́ти. 

Відрубувати троси і пускати по ріці плоти. Тай с’а́ду ко́ло рі́чкы, бду рука́ўц’і мы́ти. Бду 

в’і́д’іти, йак бде ми́лый боко́рика  би́ти. Мж; Йдеме́ би́ти дара́бы. Сй. 23. Би́ти на ри́зи 

(ри́ези). Спускати деревину ризами (дерево) з гори до річки. Ві́цдси дри́ва с’а там бйут на 

ри́зи. Бйут і на во́ду дри́ва пла́вити. Рс. 24. Би́ти ракаш’і́. Спускати дерево з ракашів на 

воду. Би́ли ракаш’і́ на во́ду. Рс.  

У частині контекстів семантика дієслова бити може бути розкрита лише у 

структурі пропозиції в цілому, визначається семантикою підмета, наприклад: 1. Гу́д’ба 

б’йе, ба́нда бйе. Про гру цілого оркестру, у складі якого є ударні і духові музичні 

інструменти. Уже́ го (мерця) везу́т, ци чу́йеш гу́д’ба бйе. Тн; Йакґ зав’і́йаў буйны́ ві́тер, 

дубп поколыса́ўс’а. Ў Мука́човы ба́нда би́ла, йа перебира́ўс’а. Грш. 2. Рослина бйе. Рослина 

пробивається крізь землю. Но ўже оно́ ма́ло бы рости́ с’о́го л’і́та, и ўно бйе (виноград). А 

ўже йак оно́ на дру́гойе л’і́то ни росте́, ни йе його́, ни ўхо́дит, оно́ ўже и ни у́йде. Чрн. 3. 

Хвороба бйе. Людина хворіє. Бйе ним епіле́псійа; Му́сай бу́де полива́ти вино́, бо тото́ руда́ 

бйе. Чрн. 4. Кроў бйе. Пряме значення дієслова ‘кров пульсує в судинах’ збагачене 

семантикою ‘людина перебуває у напруженому стані важкої фізичної праці’, наприклад: 

Коли́ ма́ло поро́бл’у т’а́шко, та так ми с’а у жи́лах кроў бйе, шчо он руко́ў здры́гат. Тн. 

5. В’ітри́ бйут. Форма множини підмета у структурі пропозиції надає дієслову додаткової 

семантики довготривалого процесу, описуючи погоду в цілому, наприклад: Вітри́ бйут, 

габы́ бйут. Грш. 6. Бйут громы́. Форма множини підмета надає дієслову додаткової 
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семантики ‘грозова погода з усіма супровідними явищами: громом, блискавкою, дощем’, 

наприклад: У л’і́т’і ча́сто бы́ват сл’о́та, бйут громы́, бли́скат, по́в’іни іду́т. Тн. 7. Гр’ім 

бйе (у щось). Саме у структурі пропозиції з залежним об’єктним компонентом перехідне 

дієслово бити набуває значення ‘удар блискавки, що може спиричинити загоряння’. На 

Палі́йа ни ро́битц’с’а, аби́ гр’ім у копи́ц’і ни биў. Рс – Лоз. 8. По́лов’ін’ бйе (у щось). 

Вогонь дає високу температуру. По́лов’ін’ бйе ў кол’і́на, та тре́ба ско́ро закрива́ти. Бчк. 

9. Сл’ота́ бйе. Сильний дощ мочить і спричиняє холод. Си́рот’ата ві́ўц’і, то біду́йут, 

постри́гли йіх, а сл’ота́ так бйе. Тн; Уни́ ни ко́с’а, а ми аби́  удава́ли коро́ви ў полони́ни та 

на голе́ча, та аби́ сл’ота́ йіхг би́ла. Рс. Синсемантичним виступає досліджуване дієслово у 

межах пропозиції Годи́ночка бйе.  Настає певна година. Досліджуваному дієслову 

відповідає номен настає: Ой д’і́ўчино, д’іў́чиночко, коли́ до т’а іти́? – Коли́ бу́де 

двана́дц’:іта годи́ночка би́ти. Коли́ бу́де двана́ц’:іта, коли́ бу́де пйа́та. Ни ви́д’іла м 

миле́н’кого нед’і́лен’ка пйа́та. Рс.  

Залежні компоненти у дієслівних словосполученнях досить часто утворюють разом 

з аналізованим дієсловом неподільні номінативні одиниці з метонімічною чи образною 

метафоричною семантикою3,1 наприклад: 1. Би́ти ў голо́ў. Запаморочити голову. Йой бери́ 

ко тото́, бери́ го зш шпо́ра гет, най ни кури́т, бо тото́ мене́ бйе ў голо́ў. Рс. 2. Би́ти собо́ў 

(собö́ў, сôбốў): а) бути дуже завзятим, усюди встигати. Тот собö́ў бйе йак ничи́стий і на 

робо́ти, і до́ма. Дрт; б) побиватися (за кимось), шкодувати (за кимось). Тот так реве́ за 

д’і́дом, так собо́ў бйе. Тн; в) всюди ходити, щось шукаючи. В’ін раз уже́ бий собо́ў бий, 

йак вода́ камін́’ом; Йа биў собо́ў за гриба́ми; Йа ходи́ў шука́ти стри́шжку, биў йем собо́ў 

аж по полонина́х. Рс – Вн, Яс; г) би́ти сôбốў у гôр’а́ц’ц’і. Мати високу температуру. 

Боли́т’ го голова́ и бйе сôбốў у гôр’а́ц’:і. Крц. 3. Си́рц’ом би́ти йак вода́ камі́н’ом. 

Значення словосполучення ‘прискорене серцебиття’ збагачене семантикою ‘збуджений, 

піднесений стан людини’, наприклад: А йа йому́ подару́йу зур’і́лку зс кôр’і́н’ом, абы́ му так 

си́рц’ом  би́ло йак вода́ камі́н’ом. Дбв. 4. Йазыко́м би́ти. Сварити. Кид’ мы бы́ли при вас, 

тыгды́ бы́ло ни з йазы́ком би́ти, ай зс копач’о́м. Дмш. 5. Но́ги би́ти, нога́ми би́ти. 

Даремно ходити. Шко́да но́ги би́ти лиши́н’ за гриба́ми. Вн; Ни би́й дô Бушчи́на за́дир’ 

нога́ми, кôй туй мош купи́ти полотно́. Вн. 6. Би́ти гро́ш’і. Вкладати гроші (у щось). 

Типи́р’ у ґаздǘўство ни бйут грốші, лише́ ў кил’у́х та ў оде́жу. Мж. У літературній мові 

відзначене значення словосполучення бити гроші ‘карбувати гроші’ [15, 169]. 7. Би́ти 

(карти, футбол, ў ґо́мби, ў ґу́дзики (ігри). Грати (у карти, у футбол, ігри тощо). Сно́ч’и 

би́ли ка́рти та пруйгра́ў. Бшт; Бу́деме би́ти фо́дбол. Хс; Ид’і́т ма́ло ло́пти би́ти. Рс; 

Нима́ н’іч тра́вий, бий ґо́мби. Лг. Цар’а́ би́ти. Грати у гру «цар». Ид’і́м ца́р’а би́ти. Рс – 

Бчк, Грш, Тн. 8. Би́ти на одну́ ру́ку. Вантажити з одного боку. Бчк. 9. Би́ти на (когось). 

Бути схожим, подібним (до когось). Йа кажу́, о́чи бйе на ма́т’ір. Кй; Ма́ґда на ма́т’ір бйе. 

Бр; Сын на уц’:а́ бйе; Міш’о́ва би́с’іда на сла́ўц’ку бйе. Бр. 10. Би́ти покло́ни. Вибачатися. 

За чуж’і́ жо́ни ни бий покло́ни. Рс.  

Дієслівне словосполучення, позначаючи єдине метафоризоване поняття, досить 

часто зазнає у діалектній мові повної фразеологізації4,2 наприклад: 1. Би́ти ки́ци. 

Розпушувати ґрунт. Ити́ би ми ки́ци би́ти. Рс. 2. Би́ти тр’і́ски. Зневажати, насміхатися. 

На чуж’і́м сил’і́ тр’і́скы бйут. 3. Піти́́ пси би́́т́и. Піти у мандрівку. 4. Би́ти на о́ч’і. 

Уявляти собі. То бйе ми на о́чи, йак’і́ хло́пц’і бу́ли. Йа зажму́р’ус’а, та то ми с’а бей на 

о́чи. Рс. 5. Балеґо́ва би́ти. Пустувати, гратися. Иди́ ма́ло балеґо́ва би́ти. Ў ду́ги 

би́ти. Наповнювати відро по вінця (молоком). Йа в’ід Ил’і́йа ў ду́ги ни бйу. Рс. 6. Повну 

фразеологізацію простежуємо у структурі пропозиції Біда́ бйе. Про того, хто щось шукає. 

По чере́шн’ах біда́ тобо́ў бйе́. Рс; у словосполученнях, що вживаються жителями 

Закарпаття як прокляття: Обы́ го сл’ота́ изби́ла. Гтн; Би́ла би йіх зима́. Прш – Рс.  У 

словнику гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області ми 

фіксуємо образне відтворення дієслова бити у структурі порівняння: Бйут йак ка́мін’. 

                                                           
3 Серед таких словосполучень значна частина може бути віднесена до фразеологічних єдностей. 
4 Такі словосполучення є фразеологічними зрощеннями. 
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Сильно б’ють. У зв’язку з широким номінативним полем дієслова бити чимало 

фразеологізмів з цим номеном функціонують в українській літературній мові, наприклад: 

Бити байдики [17, 169]; Бити лихом об землю ‘забувати горе, біду, не журитися’ [17, 169]; 

Бити зорю [17, 168]; Бити на ґвалт тощо [17, 169].  

Отже, при визначенні номінативного поля досліджуваного діалектного дієслова на 

особливу увагу заслуговує звернення до діалектних наративів. Проаналізоване нами 

дієслово бити як реєстрова одиниця діалектного словника диференційного типу має бути 

представлене послідовно на окремих рівнях семантичної визначеності: 1) у межах 

семантики дієслівної лексеми як окремого номена; 2) у межах значень дієслова як 

компонента словосполучень з залежними об’єктними і адвербіальними одиницями; 3) у 

межах значень дієслова як компонента пропозиції; 4) у переносних метонімічних 

значеннях дієслова у структурі фразеологічних єдностей; 5) у фразеологічних зрощеннях.  

 

Список скорочень населених пунктів 

Мукачівський р-н: Бб – Бобовище; Клр – Ключарки; Лчк – Лучки; Мд – 

Медведівці. Рахівський р-н: м. Рахів; Бчк – Великий Бичків; Богдан; Квс – Кваси; КбП – 

Кобилецька Поляна; Лг – Луги; Рс – Росішка; Яс – Ясиня. Ужгородський р-н:  Бр – 

Баранинці. Тячівський р-н: Бшт – Буштино; Вн – Вонігово; Грш – Грушів; Дбв – Дубове; 

Крч – Кричово; Нрс – Нересниця; Тр – Теребля. Велико-березнянський р-н: ВБ – м. 

Великий Березний;  Дмш – Домашин; Збр – Забрідь; Мрч – Мирча. Іршавський р-н: ВРк – 

Великий Раковець; Ім – Імстичово; Лк – Луково; Лоз – Лоза; Пр – Приборжевське. 

Свалявський р-н: Глб – Голубине; Гнк – Ганьковиця; Стй – Стройно. Виноградівський р-н: 

Чрн – Черна; Гтн – Гетиня. Хустський р-н: Хс – м. Хуст; Днл – Данилово; Лпч – Липча; 

Нн – Нанково. Міжгірський р-н: Ізк – Ізки. Береговецький р-н: Кв – Квасово. 

Перечинський р-н: Прч – м. Перечин; Лкц – Ликицари; Лп – Липовець; Прш – Порошково; 

ТРм – Тур’ї Ремети. Міжгірський р-н: Мж – м. Міжгір’я; Тн – Торунь. 
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Yusikova О. The verb beat in the dialects of Transcarpathia: the lexicographic 

aspect 

Introduction. The article is devoted to problems of the lexicographic processing of 

dialectal verb vocabulary. We are drawn attention to the formation of the vocabulary 

article of the registry verb in the dictionary of a separate dialect system.  

The purpose of the article is the investigation of the problems of the functioning of 

the verb beat in the dialects of the Transcarpathion region. Were conducted the parallels 

of the lexeme functioning in the separate dialect system of the Hutsul village Bogdan of 

the Rakhiv district of the Transcarpathian region. Our main method is the description of 

the verbs through valence fixes semantically elementary situations in general.  The 

originality of our study is that the dialectal features of its functioning are reflected only 

in the text. Our results: the materials collected by us in the Hutsul dialect of the village 

Bogdan of the Rakhiv district of the Transcarpathian region were included in the 

analysis, in particular the texts recorded from 22 informants in 2010-2011, as well as the 

material from the dialects of the Transcarpathion region. Special mention should be 

made of the extraordinary value of card index materials in the Dictionary of the 

Ukrainian dialects of the Transcarpathian region M. A. Hrytsak, which were organized 

in our order, in particular the formed vocabulary article of the register verb beat. The 

verb beat was included in the register of the vocabulary of the dialect of the village 

Bogdan, and there was an opportunity to look at its functioning against the backdrop of 

the dialectal landscape of the Transcarpathion region as a whole.  

Conclusion. The verb beat is represented in five levels of the semantic certainty: 

1) in the actual direct meaning of the verb as a separate word; 2) in the direct sense of 

the verb in the structure of phrases with object and adverbial components; 3) in the 

figurative meaning of the verb within the sentence; 4) in the phraseological unites; 5) in 

the phraseological connections. In the study of the dialectal verb we pay special attention 

to dialectal narratives. In a dialectal language, one or another combination within a 

single value expressed by a single verb or phrase is typical not only for a particular 

dialect, but also for the group of dialects as a whole. 

Key words: dialectal verb, dictionary of the separate dialect system, the Hutsul 

dialect, the dialect of Transcarpathia. 


