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Абстракт. Дослщжено явище диференшаци словотворчих ресурс1в, яке е 
наслiдком конкурування паралельних варiантних утворень серед ново! похздно! 
лексики сучасно! украшсько! мови. Визначено типи диференщацп словотворчих 
ресурс1в, окреслено групи похвдних, якi демонструють переход словотвiрних варiантiв 
у розряд словотвiрних синотмш з появою 1х спецiалiзацп й експресивно-оцшного 
потенциалу. З’ясовано чинники, яю сприяють розмежуванню питомих та шшомовних 
словотворчих ресурс1в у сучаснiй украшськш мовнiй пракгицi.

Ключовi слова: словотворчi ресурси, словотвiрний варiант, словотвiрний 
синошм.

1. Роль словотворення у процесах сучасно! укра!нсько! номшацн е вагомою, 
якщо не провiдною. Словотворчi ресурси, за визначенням 1.1.Ковалика, „весь 
мовний будiвельний матерiал, з якого вже утворились або ще утворюються новi 
слова рiзними словотворчими способами” -  це „багатогранш за своею смисловою 
структурою i морфемною будовою величини” [Ковалик 2007: 92]. При дослщжент 
масиву новотворiв -  пох1дних лексем, не засввдчених словниками укра!нсько! 
мови, виданими до 1991 року, тобто року проголошення незалежностi Укра!ни, 
можна спостерiгати, зокрема, явище диференщащ! словотворчих ресуршв, яке 
е насл1дком конкурування паралельних варiантних утворень серед ново! похвдно! 
лексики i становить перехщ словотвiрних варiантiв у розряд словотвiрних си- 
нонiмiв (трактування услiд за [Тихонов 1985], [Ковалик 2003], [Клименко 1979], 
[Роднша 1970].).

В основi конкурування одиниць у сучаснш мовнш практицi, властивого 
не лише укра!нськш мовi, а й iншим слов’янським мовам, лежить паралельне 
називання одного об’екта [Таран 2011], унасл1док юнування явища словотвiрно! 
варiативностi твiрних основ i формантiв та словотвiрних моделей. Словотвiрнi 
варiанти  -  похiднi слова, повшстю тотожнi за значениям, але оформлеш 
паралельними словотворчими формантами. Закладена в системi мови можливiсть 
утворення варiантних форм призводить до варiантiв бажаних i небажаних з
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погляду норм литературно! мови: „зайвим баластом” стають варiанти-дублети, 
„що не мають додаткових ввдтшшв значень або стилiстичного забарвлення”. 
„Коли ж варiанти набувають додаткових виражальних можливостей, вони 
стають синошмами -  iдеографiчними або стилiстичними, тобто позицшною, 
контекстуальною або функцiонально-стилiстичною нормою” [Пилинський 1979, 
83-84]. Конкурування словотвiрних варiантiв серед новотворiв може мати рiзнi 
наслiдки: 1) паралельне !х спiвiснування (явище надлишковост1 з погляду норми), 
2) „боротьба” й вилснення одного чи дешлькох конкурентiв, 3) розходження 
!хньо! семантики й розмежування !х як словотвiрних синонiмiв. Словотвiрнi 
симонши -  спiльнокореневi похiднi слова, яю мають однакове або близьке 
(наявшсть додаткових семантичних компонентiв) словотвiрне значения, виражене 
за допомогою рiзноl словотворчо! структури.

Дослiдники номшацп в текстах рiзних функцiональних стилiв визначають 
спiввiдношення окремих способiв i засобiв номшаци з окремими функцiональними 
стилями [Виноградова 1984], систематизують спiввiдношення паралелiзму, 
спецiалiзацu й штеграци з погляду реалiзацu загальних принципiв найменуваиия в 
рiзних стилях. Юнхайзер зазначае, зокрема, що „паралельнi способи... як правило, 
пов’язаш з функцiонально-стилiстичною диференщащею”, а „зменшенню 
варiативностi в межах одше! функцюнально! сф е р и . протиставлений розвиток 
варiантностi вiдносно рiзних функцiональних стилiв...”, зауважуючи, що 
„надаиия переваги реалiзацu окремих словотвiрних категорiй загалом, а також 
рiзний ступiнь частотностi реалiзацil моделей та рiзне !х наповнення сввдчить 
почасти про зовсiм рiзнi номiнативнi потреби в окремих функцюнальних сферах” 
[Онхайзер 1990: 7-8].

Укра!нсьы дослiдники активних iнновацiйних процесiв у рiзних 
функцiональних стилях аналiзують нову похвдну лексику в складi певних 
словотвiрних комплексiв: гнiзд, рядiв, категорш. G.А.Карпiловська, зiставляючи 
активнiсть синонiмiчних питомих i словотворчих засобiв, зазначае, що „у 
потощ сучасних укра!нських новотворiв вирiзняються номшацп з рiзними 
функщональними характеристиками: загальновживанi слова й термши, 
професiоналiзми, слова з нейтральним експресивно-ощнним потенцiалом 
i лексеми з виразними негативними чи позитивними конотащями рiзного 
походження” [Карпiловська 2008: 45].

2. Основною дослвдницькою базою пропонованого дослщження стали 
матерiали комп’ютерного фонду лексико-словотвiрних iнновацiй (КФ1) у сучаснiй 
украшськш мовi, створеного спiвробiтниками вiддiлу структурно-математично! 
лiнгвiстики 1нституту укра!нсько! мови НАН Укра!ни за текстами укра!нськомовних 
друкованих, електронних та 1нтернет-видань переважно 2004-2010 рр. обсягом 
близько 20 тисяч одиниць iз контекстом !х уживання i його паспортизацiею. 
До його складу входять номшацп, не зафжсоваш у словниках радянсько! доби 
(виданих до 1991 р.). До аналiзу залучено також сучаснi орфографiчнi, тлумачш, 
неологiчнi словники 2000-10-х роктв: „Великий зведений орфографiчний словник 
сучасно! украшсько! лексики”; „Великий тлумачний словник сучасно! укра!нсько! 
мови”; „Сучасний словник шшомовних слiв”; „Лексико-словотвiрнi iнновацi!”
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(3 випуски), „Нове в украшськш лексищ”, словники й пращ з серп „Укра!нська 
1ндивщуально-авторська неограф1я” (6 випусшв, 2009-2011), окрем1 приклади з 
монограф1чних дослщжень, присвячених динам1чним процесам в украшськш 
лексищ останшх десятилтгь [Стишов 2005], [Нелюба 2007], [Каршловська, 
Клименко, Кислюк 2008], [Таран 2011].

Комплексний пiдхiд до вивчення ново! лексики на предмет виявлення гшеро- 
гшошм1чних зв’язк1в ново! одинищ, И синошм1в, зокрема синошм1в-конкуренпв, 
антошм1в, синтагматичних зв’язк1в у словосполуках, ешдигматичного потенщалу 
тако! одинищ дозволяе бачити картину активного функщонування словотворчих 
ресурщв у сучаснш украшськш номшацн та тенденцп !х розвитку.

Серед завдань дослщження -  визначення ти тв  диференщацн словотворчих 
ресурщв, окреслення груп похщних, яш демонструють таке розмежування, 
з ’ясування чиннишв, яш сприяють розмежуванню питомих та шшомовних 
словотворчих ресурщв у сучаснш украшськш мовнш практищ. За об’ект 
дослщження обрано явища оновлення у словотв1рних розрядах украшських сл1в, 
активш словотв1рш модел1 яких демонструють диференщащю словотворчих 
ресурщв.

2.1. Анал1зуючи розмежування словотв1рних вар1анпв серед новотвор1в, 
можна визначити два типи диференщацн: це поява

1) семантичних конотацш при позначенш р1зних аспекпв поняття;
2) стилютичних конотацш, викликаних номшативними потребами р1зних 

функщональних стил1в.
Семантичн1 конотацн (позначення р1зних аспекпв поняття) показуе 

приклад композипв з основою кшо-, як1 використовують шшомовш та питом1 
компоненти у пбридах 1 демонструють (при збереженш частково 1 словотв1рно! 
вар1антносп| аспектуал1защю особи за и вщношенням до шнематографу: киноман 
: ктолю б : ктофан -  любитель, шанувальник к1но; ктолюбитель : ктоаматор 
-  той, хто займаеться кшо непрофесшно; ктомайстер -  видатний фах1вець у 
галуз1 кшематографн. Конкурування основ шшомовних -ман, -фан та питомо! 
-люб демонструе взаемодш тенденцш нащонал1зацп й штернащонал1зацп в 
процесах словотворення.

Стилктичш конотацн (розмежування за функцюнальними стилями) можна 
показати на приклад1 вимог литературно! норми до вживання в офщшно-дшо- 
вому стиш 1меннишв чолов1чого роду на позначення ощб ж1ночо! стал: жтка- 
директор, директор, тод1 як наявш похщш 1менники ж1ночого роду обмежеш 
розмовним стилем: директорка, директриса, директорша. На стилктичну дифе
ренщащю можуть впливати як мовш чинники: маркованкть форманпв, (скаж1мо, 
суфшси -их(а), -ух(а), -ш(а) на позначення ощб жшочо! стал обмежеш тшьки 
розмовним стилем), творения за аналогию з поеднанням р1зностильових основ 
або основ з метафоризованим значенням, що надае експресивносп (нейтральне 
маслороб, але експресивне вгршороб), так 1 позамовш чинники: мовна полтгика, 
традицп тощо.

3. Розглянемо групи похщних, яш демонструють диференщацш слово
творчих ресурщв за названими типами: 1менники на позначення процесуально!
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семантики та наслвдку або мюця ди; новотвори на позначення особи; акгивн1 
д1еприкметники та в1дд1есл1вн1 1менники й прикметники; суф1ксальн1 1менники 
на позначення назв о аб  жшочо! стат1.

3.1. 1менники опредметненоТ дГж та мiсця. Стил1стичне розмежування 
в1дбуваеться на р1вн1 вибору словотворчих засоб1в за критер1ем походження, нап- 
риклад, суф1ксального форманта при шшомовнш основ1: татуювання -  татуаж, 
паркування -  парюнг (i блоковане сучасною словотв1рною нормою парковка). У 
пбридах з ’являються додатковi семантичнi компоненти, яш видозмiнюють слово- 
твiрне значения похщного i впливають на його лексичну семантику. Порiвняймо: 
татуаж -  нанесення таIуюваиня для виправления незначних вад зовнiшностi; 
контурний (пермаиентний) Т. [СС1С 2006: 663] i татуювання -  нанесення на 
тшо зображення за допомогою наколювання його на шшру, а також сам вiзеру- 
нок, напис, нанесений таким чином [СС1С 2006: 663]. Лексеми розрiзняють за 
семантичним компонентом i словотвiрним значенням: татуаж -  „з косметичною 
метою” та на позначення лише результату ди; татуювання -  „з декоративною 
метою” i на позначення ди та ГГ результату.

Парюнг -  тривала зупинка, стоянка, постшна автостоянка. 1нша назва 
-  паркування [СС1С 2006: 519]. Натомiсть ВТС СУМ подае значення лексеми 
паркування як „д я  за знач. паркувати” (у розмовному мовленнi та ЗМ1 функцiонуе 
також не рекомендоване сучасною словотвiрною нормою парковка у значенш 
Aii та мiсця). Контексти КФ1 п1дтверджують уживання iншомовного парктг на 
позначення лише мюця для паркування (автопарюнг, синошм до паркмайданчик, 
паркомiсце та словосполук паркувальний майданчик, паркувальне м ^ е ) :

Компашя плануе звести 19-поверховий будинок i3 тдземним парктгом.
У  центрг Киева охороняють лише багаторгвневг партнги.
Не обтшлося на брифгнгу без запитань щодо нововведень на паркмайданчиках.
Що стосуеться вартостг паркомк ця в об ’ектах премгум-класу...
Водгям запропонували стартовг пакети для оплати паркувального M ic^ .
Ця послуга запрацювала ... на трьох паркувальних майданчиках...

Офщшш урядовi сайти gov.ua подають в офщшних дшових паперах сло- 
восполуки паркувальний майданчик або мiсце для паркування. 1х i слад вважати 
нейтральними позначеннями як термши-пперошми, адже це нормативш державш 
акти.

3.2. Назви oci6 за профемею (виконавцiв ди). На стилiстичне розмежуван- 
ня вживання словотвiрних синонiмiв впливае взаемодiя тенденцш нацiоналiзацii 
й iнтернацiоналiзацii, особливо в науковому стилi й термiнологii. Поеднання 
шшомовних компонентiв, як правило, збершае стилiстичну нейтральнiсть. При 
появi гiбридiв може з ’являтися або експресивна маркованють (найчастiше при 
поеднаинi рiзностильових основ), або новi вiдтiнки у значенш, що призводить до 
стилiстичноi диференщаци словотвiрних синонiмiв. Скаж1мо, запозиченi основи 
-ман, -фан, -фш i питомi -люб, -любець у композитах позначають пристрасне 
захоплення особи чимось, причому, поеднуються або обидвi запозиченi (тето- 
ман, ттернетоман, кавоман, ктоман, клтоман, лудоман, мобтоман, телеман,
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трояндоман, шопоман; мотофан; клтофЫ) або обидвi питомi (правдолюб/прав- 
долюбецъ, котолюб, людолюб, словолюб). Особливютю новотворiв е пбридизащя 
(1громан, каволюб, котофш, речоман) й паралельне вживання варiантiв, пор.: 
ктоман : ктолюб : ктофан (любитель, шанувальник к1но); лудоман : ггроман 
(той хто мае хворобливу пристрасть до комп’ютерних iгр); кавоман : каволюб 
(любитель кави), котолюб I котофш (той, хто любить колв) тощо.

В укра!нському словотвореннi е низка засобiв на позначення особи, яка 
щось виробляе, виготовляе, продукуе. Найчастiше це композити з другою осно- 
воючдентифжатором: -виробник; -роб; вiддiеслiвнi iменники з суфжсальним 
формантом -ник на позначення особи, яка виконуе дш , названу дiесловом; серед 
неозапозичень досл1дники видаляють низку найменувань з -мейкер на позначення 
„фахiвця, який виконуе певну роботу”.

Серед новотворiв з використанням названих паралельних словотворчих 
засобiв, яш позначають виробника клiпiв, клонiв, фiльмiв, можна простежити 
семантичне й стилютичне розмежування !х, переважно за рахунок семантично! 
й експресивно! навантаженостi друго! основи: клтмейкер, клонмейкер, ф1лъм- 
мейкер i фтъмовиробник -  той, хто продюсуе або керуе виробництвом названо! 
продукци; клгпувалъник, клонувалъник, ф1лъмувалъник -  виконавець д1!, названо! 
дiесловом; клтороб, клонороб, фшъмороб -  виробник неяшсно! продукци. 1н- 
шомовна основа -мейкер у композитах збертае нейтральнiсть, а тому викорис- 
товуеться в професшному мовленнi, для надання офiцiйностi використовують 
нейтральне виробник, натомiсть вiддiеслiвнi афжсальш новотвори набувають 
ознак розмовностi порiвняно з композитами з -мейкер, -виробник. Композити 
на -роб мають виразне експресивне забарвлення з негативним ввдтшком, а тому 
не можуть функцюнувати в професiйному чи дiловому мовленш, залишаючись 
ознакою розмовного, художнього або ж публщистичного стилiв.

На семантико-прагматичну й функцiонально-стилiстичну диференцiацiю 
названих словотворчих засобiв вказувала G.А.Карпiловська, наголошуючи, що 
„укра!нська мова для позначення оаб, що виробляють важливi для життя укра!н- 
цiв продукти, застосовуе опозицп родових найменувань -  простих афжсальних 
похiдних, у структурi яких приховано конкретну процесуальну ознаку суб’екта, 
названого !х твiрною основою, i видових назв-композитiв, в яких кiнцевi основи 
виражають таку сему узагальнено чи конкретизовано [Карпшовська 2010: 238].

3.3. На позначення назв о аб  жшочо! стал в укра!нськiй мовi юнують 
рiзнi вiдiменнi модифiкацiйнi моделi iз суфiксами: -к(а) та його складеними 
варiантами -анк(а) (вакханка), -енк(а) (француженка); -иц(я) (черниця), -ин(я) 
(грекиня), -ен(я) (туркеня), iншомовнi -ис(а) (директриса), -ес(а) (принцеса). 
Окрiм модифжацшного, так1 назви iз суфiксами -их(а), -ин(я), -ин(а), -н(а)/- 
iвн(а) можуть мати значення „дружина або дочка особи, названо! мотиватором” 
(старостиха, своякиня, панна, бондаргвна), деяш з таких назв, як найменування 
о аб  за родинними зв’язками (вуйна, стрийна, дядина) вщйшли на периферш 
укра!нського лексикону. Обмежеш розмовним стилем назви iз суфiксами -ш(а), 
-ух(а)/-юх(а) (гетъманша, балакуха), д еяк  найменування з iншомовними 
суфжсами -ис(а) (директриса) i -ес(а) (полгтикеса). Деяш з таких утворень iз
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суфшсами -юх(а), -ах(а)/-аг(а) або суфiксо-флексieю -а за формою ввдповвда- 
ють назвам ошб ж1ночо! статi, проте вживаються зi значенням спiльного роду, 
називаючи особу незалежно вщ !! статi: сплюха «людина, яка любить спати», 
розумаха «розумна людина», базгка «людина, яка любить базшати». Вимоги 
офiцiйно-дiлового стилю укра!нсько! мови до нейтральностi номшативних 
одиниць i позамовнi чинники, серед яких: практика офщшного дiловодства 
радянського перiоду, гендернi стереотипи, непослiдовнiсть засвщчення таких 
одиниць лексикографiчними працями, -  шдтримують практику вживання на 
позначення ошб жшочо! статi складених найменувань (жтка-космонавт) 
або найменувань чоловiчого роду (особливо в так званих титульних iменах
-  заслужений працгвник освгти, Герой УкраГни). Практика публщистичного 
стилю, засобiв масово! шформацп, художнього стилю, зокрема новотвори на 
позначення ошб жшочо! статi демонструють тенденщю до вживання одно- 
^ в н и х  афiксальних одиниць. Системнi вимоги узгодженосп родових форм 
й змiна гендерних орieнтацiй сучасного укра!нського суспiльства впливають 
на активiзування характерно! для укра!нсько! мови тенденцп до суфiксального 
творения сшввщносних з iменниками чоловiчого роду ^ в  ж1ночого роду зi 
збереженням нейтральностi: автор -  авторка, аспгрант -  аспгрантка, викладач
-  викладачка. Серед новотворiв на позначення жшок використовують iменники 
як чоловiчого, так i ж1ночого роду: л1дер i лгдерка, евроком1сар i евроком1сарка 
(про Бенгго Ферраро-Вальднер), прес-секретар i прес-секретарка, дизайнер I 
дизайнерка, держсекретар I держсекретарка.

Спостереження над практикою вживання таких одиниць, засввдченою лек- 
сикографiчними виданнями 1930-х рр., переконують у творенш таких одиниць 
„на потребу” або „на сощальне замовлення”: кондуктор -  кондукторка, лйкар
-  лгкарка, медик -  медичка, але л1кв1датор, л1рник, мехатк [СЧС-32], бо, оче
видно, серед жшок не було представниць цих професш. Сучасна мовна практика 
пвдтверджуе таке пояснення: прем’ерка, лгдерка (про Ю лш Тимошенко).

Водночас юнуе сформоване у суспiльствi упродовж декiлькох десятилпъ 
упередження проти нейтральносп таких номiнацiй, яке дослiдники пояснюють 
нашаруваннями експресивностi, незвичностi, тобто ввдчуттям оказiональностi 
таких лексем. Вживання таких одиниць мае бути продиктоване принципом до- 
цiльностi та вiдповiдностi системним критериям мови. Аиалiз новотворiв показуе, 
що саме вiдсутнiсть офiцiйних найменувань на позначення жшок за профешею 
спричиняе розлогу варiантнiсть розмовних утворень: бо е суспшьна потреба в 
таких номшацшх.

Серед варiаитiв можна спостерiгати протиставлення стилiстично нейтраль- 
них моделей з суфшсами -к(а) i розмовних, стилiстично знижених на -ш(а), 
-их(а), -ис(а), -иц(я), -ес(а): депутатка -  депутатша, професорка -  професорша; 
директорка -  директриса, директорша; докторка -  докториця, доктореса, до- 
кториха, докторша. З погляду норм литературно! мови, таю розмовш утворення
-  це вияв надлишковосп у формi варiантiв-дублетiв. При визначеннi ступеня 
розмовностi варiаита вагому роль вщграють позамовнi фактори, традиция, узви- 
чаенють вживання. Скаж1мо, в науковому й офщшному стилi укра!нсько! мови
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прийнято писати лише доктор, професор -  i тут будь-який iз наведених варiантiв 
стилшти будуть вважати неприйнятним, незважаючи на порушення граматично! 
узгодженостi: доктор написала, професор сказала.

З мiркувань уникнення експресивносп не рекомендовано утворювати iмен- 
ники ж1ночого роду з використанням суфiкса -к(а) вiд найменувань-композитiв 
з кшцевою основою -лог, оск1льки внаслщок чергування утворюеться фiналь 
-ложк(а), що в укра!нськш мовi мае предметне значения, яке надае новотворам 
негативного, стилштично зниженого забарвлення, пор.: бюлогиня, фшологиня 
-  *б1оложка, *фтоложка. Перше утворення цшком можливе з погляду морфотак
тики (пор. грекиня, богиня), проте не пiдтримане практикою вживання, оскiльки 
для багатьох назв спещальностей, занять осiб ознака статi е нерелевантною, пор. 
гуматст, теоретик, аналитик. Друге заблоковане морфонолопчною нормою 
укра!нсько! мови. Тут появу назви особи жшочо! статi можна розглядати як над- 
лишковiсть у номшацп.

3.4. Вщбуваеться диференцiацiя вживання запозичено! словотвiрно! моделi 
творення активних дiеприкметникiв. На ситуацш впливають як мовнi, так i поза- 
мовнi чинники, зокрема, тенденщя нацюналiзацп лексикону. Як ввдомо, активнi 
дiеприкметники вживають на позначення рiзного вiдношення до активно! до: 
1) активну здатнiсть до ди; 2) стан перебування в активнш дИ та 3) назву активного 
учасника ди. Можна констатувати акгивiзацiю питомих словотворчих ресурсiв 
на позначення активного учасника ди й активно! здатносп до ди.

У словниках та лтгературнш мовi iменники, зокрема вiддiеслiвнi, виступо- 
вецъ, виступник, виступалъник; мгтинговецъ, мтингар; ткетник, ткетувалъ- 
ник замiнюють субстантивоваш дiеприкметники виступаючий, мтингуючий, 
ткетуючий. Процеси замши шдтримуваш системно-структурними чинниками, 
оск1льки словотвiрна модель утворення вiддiеслiвних назв осiб iз суфшсом -ник 
(-льник) е дуже продуктивною серед новотворiв, частина яких постала саме на 
замiну субстантивованих активних дiеприкметникiв. Наприклад, вiдiменниковий 
дериват ткетник як „особа, що входить у склад шкету” зафшсовано в словни
ках радянського перюду [СУМ VI: 32], а вiддiеслiвний новотвiр ткетувалъник 
функцюнуе в значеннi „учасник ткетування” [НУЛ: 90]. Його зв’язок iз дiесловом 
вказуе на мотиващю появи такого iменника саме на замшу субстантивованого 
активного дiеприкметника ткетуючий. Це продуктивна тенденцiя укра!нсько! 
мови, засввдчена словниками 1920-1930-х рокiв: начинающий -  початювецъ, 
пресмыкающиеся -  плазуни [РУС-32].

Щодо стилiстично! диференцiацi!, то активш дiеприкметники вiдсутнi в 
укра!нському конфесiйному стилi, який найбiльше взяв ввд староукра!нсько! 
книжно! мови. Укра!нський переклад Святого Письма 1вана Опенка подае дiеслова 
на мiсцi активних дiеприкметникiв у росiйському варiантi:

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их... / I  сталосъ, що третъого дня вгдшукали у  храмг Його, як 
сидiв середучителгв, I вислухував 1х I запитував Их. (С ван г^е  вщ Луки, II: 46).

Лексикографи пропонують активну здатшсть до ди передавати прикмет- 
никами: замiсть „галопуюча гнфлящя” вживати „галопгвна, невпинна, обвалъна
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тфлящя”, а на замшу падаючог валюти -  сполуку знецтена валюта [РУС-2003]. 
У мовнш практищ активно працюють на за]шну активных дieприкметникiв ввд- 
дiеслiвш iменники та прикметники: мтингувальник i мтингар, накопичувальний 
i накопичувач, тклувальний i тклувальник, уловлювальний i уловлювальник, улов- 
лювач; несущая конструкция -  носшна, пiдтримкова, тримальна конструкцiя на 
замшу несуча конструкщя [РУСНТ 1998], [РУС-2003].

У термшологп активш дieприкметники залишаються, попри спроби !х вилу- 
чити, вiдповiдно до вимог наукового стилю, зокрема однозначности вiдсутностi 
синошмп, стислостi (за Д. С. Лотте) [Шелов Лейчик 2011: 17-18]. У науковш та 
науково-популярнiй лiтературi вони шдтримуваш мовами з розвиненою часовою 
системою, а також потребою стислосл й точносл передавання ознаки об’екта 
за виконуваною ним або над ним дп за наявностi складних синтаксичних конс- 
трукцiй:

„Це ускладнюе спостереження гравтацшних ефектгв, оскгльки у  выьно 
падаючш лаборатори, в першому наближенш, гравтацшне поле джерел, що 
перебувають зовт неI, не вгдчуваеться („Свиогляд”, №5, 2011).

Деяш украшсьш лексикографи пропонують взагалi вщмовитися вiд актив- 
них дieприкметникiв i: 1) активну здатнiсть до дп передавати прикметниками на 
-льний, чвний, -учий (стискальний, плавучий); 2) стан перебування в активнiй 
дп -  пiдрядними означальними речениями „який(що) + дieслово” (що стискае, 
що плавае); 3) назву активного учасника дп -  iменниками на -ач, -ник, -ар, -ець 
(стискач, плавець) [РУС НТМ: 10-12].

У художньому стилi активнi дieприкметники пiдкреслюють книжшсть 
вислову, передають звучання якогось термша чи е засобами антитези, що увираз- 
нюе, посилюе контраст. Вагому роль вiдiграють позамовнi, суспiльнi чинники, 
культурно-цiннiсна орiентацiя, мовнi смаки, певш когнiтивнi та комунiкативнi 
завдаиия письменнишв. Наприклад, у Лiни Костенко в ромаш «Записки укра!нсь- 
кого самашедшого» натрапляемо на так1 форми:

„1мутовкмачили г вони вгрять, що компенсуючi потужностг компенсують 
нестачу електроенерги, що без них нам тяк не можна, бо гнакше поринемо в те- 
мряву. Потгм забудуть г сам цей термт -  комnенсуючi потуж ностг.”(с.355); 
„Iщо воно таке? Компенсуючi потужностг тчого не компенсують. Гарантуючi 
гаранти шчого не гарантують." (с. 356).

4. Номшативш потреби окремих функцюнальних стилiв, явище системно! 
словотвiрноi варiативностi, поповнення реестру словотворчих ресуршв новими 
основами й формантами сприяють утворенню варiантiв, якi е виявом надлишко- 
восл в мовi. Прагнения позбутися такого „надлишку” спричиняе потребу усунення 
варiантiв, зокрема, шляхом 1хньо! диференщаци як словотвiрних синонiмiв iз 
семантичними або стильовими конотацiями.

Семантична та стильова диференщащя (розмежування) словотворчих 
ресурсiв пов’язана з процесами розширення когнливного простору мови (най- 
менуванням нових понять та !хшх аспектiв) i з динамшою словотвiрноl норми; 
е наслщком конкурування, в основi якого лежить паралельне називання одного
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об’екта, та виявляеться у переходi словотвiрних варiантiв у розряд словотвiрних 
синонiмiв з появою !х спещалiзацu й експресивно-оцiнним потенщалом.

Вивчення явища диференщацн серед паралельних номiнацiй у масивi ново- 
творiв видаеться необхiдним з огляду на потребу класифшацн ново! лексики для 
И лексикоrpафiчно! кодифтацн; з погляду норми для надання рекомендацiй щодо 
вибору литературного варiанта, пiдтримуваного системними i комунiкативними 
чинниками; для укладання укра!нських словникiв нового поколiння, створення 
ново! категоршно-функщонально! граматики укра!нсько! мови й ново! редакци 
укра!нського правопису.
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Лариса П. Кислюк

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ НОМИНАЦИИ

Р е з ю м е

Исследуется явление дифференциации словообразовательных ресурсов вследствие 
конкурирования параллельных вариативных образований в новой мотивированной лек
сике в современном украинском языке. Определяются типы дифференциации словооб
разовательных ресурсов, анализируются группы дериватов, демонстрирующие переход 
словообразовательных вариантов в словообразовательные синонимы вследствие приоб
ретения семантических или стилистических коннотаций, обеспечивающих их специали
зацию либо экспрессивно-оценочный потенциал. Определяются факторы, способствую
щие дифференциации собственных и заимствованных словообразовательных ресурсов 
в современной украинской языковой практике на примере активных словообразователь
ных моделей.


