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HIERARCHY OF LEXEMES IN THE FIELD STRUCTURE

The article is aimed to identify hierarchical relations as well as structural and semantic fea-
tures of central items, which constitute the core of a lexical-semantic field. The analysis is 
conducted on the basis of lexemes, which are components of the sound nominations semantic 
field. The analysis defines common features of core items, a character of permanent, differen-
tial and optional semantic features, as well as semes hierarchy in a structure of core item.
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ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡

ДÓНЬКА – ДÓНЕЧКА – ДÓНЯ, АЛЕ ДОЧКÁ

У слові донька нерідко наголошують другий склад чи то подібно до слова дочкá, 
чи то під впливом його наголошування в говірковому мовленні. В українській 
літературній мові донька і всі спільнокореневі з ним  слова мають наголос на 
першому складі, пор.: дόнька, дόня, дόнечка, дόньчин. На цьому ж складі він 
залишається і у відмінкових формах однини (пор.: дόньки, дόньці, дόньку, (з) 
дόнькою, (на) дόньці, дόнько) і множини (дόньки, дόньок, дόнькам, (з) дόньками, 
(на) дόньках), а також  у сполуках із числівниками два, три, чотири (пор.: дві 
дόньки, три дόньки, чотири дόньки).

Слово дочка не має такого послідовного наголошування, бо у відмінкових 
формах однини, крім кличного відмінка, та у сполуках із числівниками два, три, 
чотири в нього наголошений другий склад (пор.: дочкá, дочкú, дочцí, дочкý, (з) 
дочкόю, (на) дочці, але дόчко; дві дочкú, три дочкú, чотири дочкú); у формах 
множини наголос у цьому слові перетягується на перший склад (пор.: дόчки, 
дόчок, дόчкам,  (з) дόчками, (на) дόчках).

Отже, правильно наголошувати дόнька і дочкá.
Катерина Городенська


