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Унiвербацiю як наслвдок згортання аналиичного найменування -  словосполуки 
чи висловлення -  доречно розглядати в колi iнших способiв мовно! компресii, 
скерованих на створення одн о^ в н о! назви: композицп, юкстапозицп, абревiащ!, 
уСчення, субстантивацп, голофразису. Прибiчники вузького трактування ушвер- 
бацп вважають, що про !! наслiдки можна говорити лише за умови паралельного 
функцюнування у мовi аналггичного найменування (гумантарка -  гуманiтарна 
допомога, мережевик -  мережевий магазин). Проте наявшсть найменувань того 
ж об’екта або поняття рiзними способами мовно! компресп, творення унiвербiв 
за аналогieю дають шдстави для ширшого трактування ушвербацп як прояву 
закону мовно! економп та рiзновиду компресивного словотворення. Для аналiзу 
унiвербiв необхiдно визначити площину !хнього розгляду в часовiй перспективi. 
Як ушверби в синхронному словотвореннi розглядаемо деривати, створенi за 
регулярними моделями згортання атрибутивних i предикативних словосполук. 
Вважаемо, що унiверби становлять одноствш  деривати, якi функцiонують па- 
ралельно з кш ька^вним найменуванням, на базi якого !х створено (цифровик
-  цифровий фотоапарат, набирати номер телефону когось -  набирати когось). 
Розрiзняемо контекстно залежш i контекстно незалежш унiверби.
Ключовi слова: мовна компреая, словотворення, унiвербацiя, унiверб

Univerbation as the result of the reduction of analytical name - word-combination or 
phrase -  is appropriate to analyse in correlation with other ways of language compres
sion, aiming at the creation of one-word name: composition, juxtaposition, abbreviation, 
clipping, substantivization, holophrasis (conflation). Supporters the narrow interpreta
tion of univerbation consider that about its effects can speak only on the condition paral
lel functioning of analytical name (гумантарка -  гумантарна допомога, мережевик
-  мережевий магазин). Yet the names of the same object or concept with different 
ways of language compression, creation of univerbs by analogy give the opportunities 
for the broader interpretation of univerbation as the expression of the law of language 
economy and the kind of compressive word-formation. For the analysis of univerbs to 
determine the plane of their consideration in time perspective is necessary. As univerbs
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in the synchronous word-formation consider derivates created by regular models of re
duction the attribute and predicate combinations of words. We think that univerbs are 
simple (with one root) derivatives that function in parallel with analytic name, on which 
they were created (цифровик -  цифровий фотоапарат, набирати номер телефону 
когось -  набирати когось). We distinguish context-dependent and context-independent 
univerbs.
Key words: language compression, word-formation, univerbation, univerb

1. Сама внутрш ня форма терм ^в-дубле^в  умвербащя/умверб^за- 
щя -  unus “один” + verbum “слово” -  i пов’язаних з ними термЫ в 
на позначення результатсв такого процесу ушверб/ушвербат спону- 
кае до розгляду цього явища -  творення одноствно! (синтетично!) 
номшацп на базi кшькаствно! (аналогично!) у загальному контекст 
способiв i засобiв мовно! компресс!. Однак термш утвербащя (я далi 
буду використовувати цей термш з огляду на його самодостатнють, 
а також на пращ О. В. 1саченка, який уживав саме цей варСант), че
рез украй загальний характер свого змюту закликае й до точшшо- 
го окреслення позначуваного ним явища, до визначення його мюця 
в колС шших способСв мовно! компресс!. 1накше е ризик “розмити” 
його змют до позначення словотворення в цшому, бо, як вщомо, мета 
будь-якого словотворчого акту -  побудова одноствно! назви. О. В. 
1саченко, увСвши термш ушвербащя, трактував це явище як рСзно- 
вид словотворення внаслщок згортання атрибутивних аналстичних 
найменувань. Як твСрну базу такого способу словотворення вчений 
видшив ад’ективш (рос. сетчатая оболочка -  сетчатка, чес. železna 
draha - železnice) i гештивш (прийменниковС) (рос. аттестат зрело
сти, пол. dziurka do k/uczci) словосполуки. Як ушверби вш розглядав 
наслщки згортання таких словосполук за допомогою рСзних способСв 
словотворення: композицп, юкстапозицп, зрощення (його термши 
-  рос. сопряжение, чес. sprežka, шм. Zusammenruckung), абрев1ацп, 
суфшсального словотворення, уачення й субстантивацп. Для позна
чення наслщюв ушвербацп О. В. 1саченко, кр1м терм ш в утвербо- 
ване суфтсальне утворення (рос. универбированное суффиксальное 
образование), залучав визначення елттична форма (рос. эллипти
ческая форма), елттичний пропуск (рос. эллиптический пропуск). 
Вир1зняльною рисою ушверб1в учений вважав семантичну конден- 
сацю  (рос. семантическая конденсация). Вш розум1в !"! як “втрату 
семантично! розчленованост найменувань” с як наслщок цього про
цесу -  “згущення семантичного змюту в одному словО’ пор1вняно з
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базовим аналггичним найменуванням (Исаченко 1958: 340). Отже, у 
трактуванш О. В. 1саченка, унiвербацiя становить загальне позначен- 
ня в ах  способiв компресивного словотворення на базi аналггичних 
найменувань -  атрибутивних словосполук.

1.1. В украшському мовознавста поширене трактування ушвербацп 
як способу суфшсального словотворення, при якому словосполука за 
допомогою суфiкса згортаеться в односшвне найменування (Климен
ко 2007: 776; Нелюба 2007). Показовi приклади, я к  до цього визна- 
чення подала Н. Ф. Клименко: записна книжка -  записник, залгкова 
книжка -  залгковка, носова хусточка -  носовик, вгвсяна каша -  вгв- 
сянка. У цш же статт в енциклопедп “Украшська мова” Н. Ф. Кли
менко звернула увагу на рiзнi стадп ушвербацп, або згортання базо
вое' словосполуки в одне слово, наявш в сучаснш укра'шськш мовi,
-  через абревiатуру до простого афiксального деривата: спещальний 
одяг -  спецодяг -  спещвка. До цього п прикладу додам ст1нна газета
-  сттгазета -  сттшвка, медгйна реклама -  медгареклама -  медгй- 
ка. Часто ж компреая словосполуки зупиняеться на е т а т  складно
го слова i в абревiатурах може лише коливатися мiж рiзними Ёхшми 
типами: Центральна виборча ком1с1я -  центрвиборчком -  ЦВК або 
державне страхування -  держстрахування -  держстрах (Клименко 
1984). Ушверби можуть i оминати стадш  складного слова, виявляю- 
чи рiзний сту тн ь  деталiзацп загального значення субстантивовано- 
го атрибута базово! словосполуки: страва з1 смажених продукт1в, 
смажена страва -  смажене (будь-яка страва, з будь-яких продук- 
тiв) -  смаженя, смажениця (страва зi смажених яець, яечня), смаже- 
нина (страва зi смаженого м’яса). Саме таке розширене трактування 
ушвербацп як не лише творення суфшсального деривата на основi 
атрибута базово! словосполуки, а й його субстантивацп (величальна 
пгсня -  величальна) запропонував у своему дослщженш I. М. Думчак 
(Думчак 1998).

1.2. Однак мовна компреая в укра'шськш мовi може виявлятися на 
рiзних рiвнях 11 системи, а для 11 вираження застосовують рiзнi фор- 
мальнi засоби: фонетичш, акцентнi, словотворчi, морфологiчнi, пра- 
вописнi (цiлiсне оформлення словосполуки чи висловлення, тобто 
1хне написання разом або через дефю). Вона може бути спрямована 
як на створення слова на базi словосполуки, висловлення чи й лопч- 
но завершеного фрагмента тексту, так i на згортання (редукщю) са
мого слова. Прикладами останнього можуть слугувати таю уачення
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в апелятивах i ошмах, а також наслщки накладання морфем, як фа
натик -  фанат -  фан, зав1дувач -  зав, Олександр -  Олесь -  Лесь або 
пт и  (n[i+i]ra, пор. з т-знати), какаовий (кака[о+о]вий).

Прикладом мовно! компресп, спрямовано! на створення слова на бaзi 
словосполук i висловлень, можуть бути рiзнi способи компресивного 
словотворення, морфологiчного: 1) композищя, або основоскладання 
(екологiчна тканина -  екотканина, гнати воду -  водогiн), телескотя 
як И рiзновид (музичний автомат -  музикомат, iнтернет+нетрi -  
iнтернетрi); 2) юкстапозищя, або словоскладання (добридень (з до- 
брий день), синтетичш форми майбутнього часу дieслiв недоконано- 
го виду читатиму, читатимеш, читатиме з читати + йму, ймеш, 
йме -  особовi форми дieсловa йняти; модальш слова далебi, дастьбi, 
помагайбi, пробi, простибi, спасибi, де -6i становить редукований 
вaрiaнт слова Бiг/Бог^; складш присшвники бозна-де, бозна-звiдки, 
бозна-коли; казна-де, казна-звiдки, казна-коли, у яких основи бозна-, 
казна- е нaслiдком компресп предикативних словосполук бог знае, 
кат знае), зрощення як його рiзновид (панотець, патматка, начеб- 
то, малодоступний); 3) aбревiaцiя (вища школа -  виш, народний депу
тат -  нардеп, державна автомобшьна iнспекцiя -  державтоiнспек- 
щя -  ДАТ), а також неморфололчного: 4) субстантиващя атрибута 
словосполуки (дотична лШя -  дотична, вiдпускнi грошi -  вiдпускнi, 
знайомий чоловж -  знайомий); 5) голофразис (злиття, штегращя), або 
стягнення в слово висловлення (пор. можеайбожеiябпоiXавтаквоно- 
якстртяетакбахкаеаптичкажвонахочежити з може, ай, Боже, i я 
б погхав, так воно як стртяе, так бахкае, а птичка ж, вона хоче 
жити (Остап Вишня), фраза, яка передае особливосл мовлення вь 
домого укра!нського поета ХХ столггтя Павла Тичини (приклад з 
(Коло!з 2015: 118), образш позначення людини нерозлийвода “щирi 
друзГ’, не-минай-корчма “п’яниця” або народш назви не-займай-ме- 
не, не-руш-мене декоративно! рослини розрив-трава, недотика, рос. 
недотрога (лат. Impatiens noli-tangere з Noli me tangere “не торкайся 
мене” -  перших ошв 1суса Христа т с л я  воскресшня, звернених, за 
€вaнгелiем вщ 1оанна, до Марп Магдалши) (Картловська 2005; Ко
лол 2007). Окрему групу унiвербiв становлять вiдфрaземнi деривати 
на зразок теревенити з теревет правити чи тсеттниця з т се т 
те (Стишов 1991; Белоусова 2011). За вае! строкатосл виявiв тако! 
мовно! компресп !х вирiзняе розчленовaнiсть формально! структу- 
ри, збереження в словi вкaзiвок на складники базового аналогичного 
найменування.
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2. Розгляд ушвербацп не як прояву мовно! компресп взагалi, а вуж- 
че -  як рiзновиду компресивного словотворення -  неминуче ставить 
питання про площину аналiзу унвербiв в юторичнш перспективi 
функцiонування мови, про регуляршсть моделей згортання в слово 
аналггичних назв, про прозорiсть зв’язку мiж унiвербом та базовою 
словосполукою. Питання модельованосл, вiдтворюваностi унiвербiв 
спричинюе й шше питання: якi рiзновиди словосполук можна вва- 
жати базою для творення унiвербiв, чи не сплутуемо ми часом опис, 
експлiкацiю семантики деривата, його перифразу, з паралельним 
аналггичним найменуванням того ж об’екта? Чи коректно вважати 
ушвербами, наприклад, назви мешканщв населених пунктiв, якщо 
вони спiввiдносяться зi стандартними сполуками “житель (мешка- 
нець) + назва населеного пункту чи мюцевосл”, на кшталт киянин/ 
киянка -  житель/жителька Киева? Видшяючи рiзнi ступенi ушвер
бацп, чи можемо ми вдаватися до етимолопчного аналiзу питомих 
i запозичених слiв, розглядати унiвербацiю не лише на о с  одночас- 
носл, в синхронп, а й на о с  послiдовностi, у дiахронri, за визначен- 
ням Ф. де Сосюра, з’ясовувати i “як роблять слова”, i “як зробленi 
слова”, вдаючися до цього влучного визначення Л. В. Щерби?

2.1. У сучаснш украшськш мовi стикаемося з ушвербами, що демон- 
струють рiзний сту тн ь  прозоростi формально-семантичного зв’язку 
зi словосполуками, на базi яких вони постали. Т ак деривати виявля- 
ють рiзний ступiнь компресп колись аналiтичного найменування, а 
отже, й рiзний сту тн ь  подшьносл сво!х основ. Мiнiмальний сту тн ь  
ушвербацп й повну подш ьтсть основи подають зрощення на зразок 
запридух “назва дуже мщних горiлки чи тютюну”, усерединг чи ма- 
ловживаний, яш залежно вiд контексту можуть функщонувати як 
слова чи словосполуки й, вщповщно, писатися разом чи окремо, пор. 
усередит споруди й у  середит рядка. Метафоричш ушверби на взiр 
горицвет “назва квггки -  адонiс”, паливода, з1рвиголова, шибайголо- 
ва “бешкетник, вiдчайдух”, варивода “вередун”, вернивода, вернидуб 
“велетень”, що утворилися на базi сполук форми 2-о! особи однини 
дiеслова в наказовому способi та iменника в ролi об’екта дп!, стано- 
влять прикметну рису украшського словотворення. Вони закрши- 
лися в укра!нському антропонiмiконi як прiзвищевi назви, пор. такi 
прiзвища, як Убийвовк, Непийвода, Печиборщ, Куйбгда, Затулив1- 
тер, ЗадерихвКт, Недайкаша та ш. (Масенко 1990). Максимальний 
сту тн ь  ушвербацп виявляють деривати, якi за визначенням О. В. 
1саченка, втратили будь-який змютовий зв’язок з базовою словоспо-
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лукою, пор. його приклад -  росшський ушверб перчатки, юторично 
пов’язаний з втраченою в сучаснiй росiйськiй мовi аналогичною наз- 
вою перщатые рукавицы (Исаченко 1958: 341). В украшськш мовi до 
таких унiвербiв належить слово содухи в значенш “кшець, смерть”, 
зафшсоване в “Словарi укра'шсько! мови” за редакцieю Б. Грiнченка 
в 1909 р. (СГ IV: 164). У цьому джерелi подано й фразеолопзм содухи 
спустити зi значенням “померти” Сьогоднi вже лише ri украшщ, хто 
добре знае службу Божу в церковнослов’янськш редакцп, втзнаю ть 
у словi содухи початок заупокшно! молитви про новопреставлених 
“Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой”, 
де со духи е старою формою орудного вщмшка множини iменникiв 
чоловiчого роду (пор. со товарищи, со отцы). В украшськш редакцп 
зачин ще'1 молитви звучить уже так: З духами спочилих праведнишв 
душу раба Твого, Спасе, упокой, зникла ця стара граматична форма 
й iз сучасного росшського тексту ще'1 молитви, пор.: Со святыми 
упокой. Затемнення зв’язку ушвербу содухи з базовою прийменни- 
ковопменниковою словосполукою тдтрим уе й наголос, змщ ений з 
першого складу iменника на прийменник со. Змша наголосу часто 
супроводжуе згортки словосполук, пор. добридень, добривечгр i до- 
брий день, добрий вечгр. Натомють початок шшо! вщомо! християн- 
сько! молитви “Отче наш”, iмовiрно, через активнють форми клично- 
го вщмшка в украшськш мовi зазнав лише мшмально! ушвербацп. 
Вiн згорнувся у цшком прозоре зрощення й у такш формi закрiпився 
у фразеолопзмах знати як отченаш “знати дуже добре” (СКС III: 218) 
й прочитати отченаш “дати прочухана, нагшку” (СУС II: 134).

Мiж мш мальним i максимальним ступенями ушвербацп як виява- 
ми мовно! компресп пролягае строката зона частково! ушвербацп у 
такому ii широкому трактуванш. Й засвiдчують, зокрема, колишнi 
композити мактра  i дровтня, в основах яких вщбулося спрощення 
i внаслiдок цього вони стали не цшком подшьними. вторично в ос- 
новi цих ошв лежали дiеслiвно-iменниковi словосполуки, вщповщно, 
мак+терти (пор. виразнiшу вказiвку на таку базову словосполуку 
в шшому варiантi цього композита макотерть) i дрова+тну. Ниш 
украшщ сприймають щ слова як простi суфiксальнi похщш з недо- 
статнiм ступенем подшьност основи, спiввiдноснi лише зi словами 
мак i дрова. !нший тип частково! ушвербацп виявляе слово первак, 
стввщносне не з однiею, а з кшькома словосполуками: 1) перша 
дитина, 2) першокласник, дитина, яка вчиться у першому класi за- 
гальноосвггньо! школи; 3) наливка, квас першого настою; 4) горш
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ка з початку вiдгону; 5) дьоготь першого видiлення; 6) перший piM 
бджш; 7) перший CHin (СУМ VI: 118). Сучасне нормативне означен- 
ня в таких базових словосполуках -  порядковий чисшвник перший, 
а не первий. Останнш, застарший, ваpiант збеpiгся в pядi простих 
i композитних деpиватiв: первтток, первина, первинний, передний, 
первозим’я, перволток, первор1дний та ш. Проте його ненорматив- 
шсть затемнюе формально-семантичний зв’язок мiж ушвербом i ба- 
зовими атрибутивними словосполуками. Стввщношення ж унiвеpба 
первак зi спектром словосполук провокуе й питання про те, чи маемо 
ми тут справу з розвитком семантики ушверба, формуванням його 
полюемп, чи перед нами явище повторного використання ^е! ж мо- 
делi згортання базово! атрибутивно! словосполуки iз застаршим по- 
рядковим числiвником первий (Ермакова 1999)?

Окрему проблему становить i piзний ступiнь ушвербацп, вщдален- 
ня вщ етимону слiв, сформованих на базi запозичених словосполук. 
Твipна база таких одиниць непрозора для укра!нського мовця, який 
не знае мови-джерела запозичення, що спонукае його до часом кар
динального перетворення етимону, пор. укра!нську назву горшки 
оковита з !! латинським етимоном aqua vitae “вода життя” чи назву 
виду боротьби самбо вщ рос. самооборона без оружия. З недавшх 
запозичень додамо онлайн, офлайн, спершу в написанш як окремо, 
так i через дефю (з англ. on line “на лшп”, offline “поза л ^ е ю ”). Плео- 
назми доводять сприйняття укра!нцями таких запозичень в узагаль- 
неному значенш односшвно! номшацп, пор. вт-персона (з англ. very 
important person “дуже важлива персона”) або смс-повiдомлення (з 
англ. short message service “служба коротких повщомлень”).

3. Проте в юторичнш пеpспективi ми шукаемо пояснення окремим 
фактам, усталеним у мов^ тодi як у сучаснш мовнш пpактицi маемо 
змогу простежити процес творення таких фактсв. Саме такий про- 
цес ушвербацп й вважаемо способом компресивного словотворен- 
ня. Серед його моделей в укра!нськш мов^ як i в iнших слов’янсь- 
ких, найбiльшу активнiсть виявляють атрибутивш словосполуки. 
Стабiльну pегуляpнiсть за даними укра!нських словникiв i текстiв 
ХХ -  початку ХХ1 ст. демонструють сполуки iменникiв з атрибу- 
том-ад’ективом. Ось лише кiлька новотвоpiв-унiвеpбiв цього типу: 
медтка (медшна реклама), цифровик (цифровий фотоапарат), цифра 
(будь-як цифpовi прилади), безлiмт  (безлiмiтна послуга мобшьного 
зв’язку, безлiмiтний 1нтернет), вiртуал ^ртуальн а pеальнiсть), мут-
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ципал, мумципальник (мунщипальний пращвник, працiвник муш- 
ципально'1 адмшютрацп, представник мунщипально'1 влади, гравець 
мунщипально'1 футбольно'1 команди), корпоратив (корпоративна 
вечiрка), конкретика (сукупнiсть будь-чого конкретного) та ш. По- 
данi приклади унаявнюють розмалтя засобiв створення унiвербiв на 
базi атрибута вихiдного аналогичного найменування. Це може бути: 
а) суфшсащя його основи: автоцивглка з поетапного згортання ба- 
зово'1 словосполуки страхування цивтьно-правовог в1дпов1дальност1 
власник1в наземних транспортних засоб1в -  цивтьне страхування 
авто; б) уачення атрибута з включенням позначуваного й генераль 
защею семантики ушверба: нелгквгд (нелшвщоване майно, вироби), 
безв1з (безвiзовий режим перетину кордону), позитив/негатив (будь- 
що позитивне/негативне, сукупнiсть позитивного/негативного); в) 
субстантиващя атрибута (позначення) з включенням позначуваного 
i наступною деталiзацiею такого субстантивата за допомогою рiзних 
суфiксiв: страва, натй з варених продукт1в, варен страва (натй) -  
варене (будь-як продукти) -  варенуха (горшка, зварена з медом, су
хими фруктами та ягодами), вареник (варений вирiб з прюного тюта, 
начинений сиром, ягодами, фруктами, капустою тощо), варениця (ва
рений шматок прюного тюта без начинки; лшивий вареник); г) замь 
на сполуки iменником зi значенням сукупносл, спiльнокореневим з 
атрибутом: хгмгчнг речовини (домшки, виробництво) -  хгмгя (Це не 
Ж а, а сущльна хгмгя; Мен1 ця х1м1я руки роз’гдае; Його послали на 
“х1м1ю”), цифрове телебачення, цифровий фотоапарат (термометр, 
тюнер) -  цифра. О. В. 1саченко вважав, що такий споаб творення 
унiвербiв заслуговуе на особливу увагу, пор. його приклади -  рос. 
“Объединенное стекло”, Главтабак, Главрыба (Исаченко 1958: 343). 
Якщо в юторичнш перспективi ушверби активно створювали за до
помогою субстантивацп (пор. назви грошових виплат -  акордм, вгд- 
пускт, в1дрядн1, декретт, добов1 або математичш й фiзичнi термши 
пряма, крива, дотична, обв1дна (шшя), ц1ле (число), р1внод1йна (сила), 
то серед новотворiв не натрапляемо на ушверби-субстантивати. Оче
видно, унаслщок ще недостатнього усталення, ступеня вщтворюва- 
носл нових аналiтичних найменувань. Однак виявляе активнють, 
хоч i невисоку, унiвербацiя сполук шляхом включення атрибута в 
семантику Охнього опорного iменника з конкретизацiею значення та
кого ушверба: глобальна (всесвтня) комп’ютерна мережа -  мережа 
“об’еднання локальних i регюнальних комп’ютерних мереж, мережа 
мереж”. Контекстну незалежнють цього ушверба посилюе його на-
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писання з велико! лгтери -  Мережа. Цей же cnoci6 ушвербацп де- 
монструе й укра!нський вiдповiдник англшсько! словосполуки World 
Wide Web -  Всесвтне Павутиння -  Павутиння.

Аналiз означень у складi атрибутивних словосполук дае тдстави  
твердити, що перепоною на шляху !хнього згортання в ушверб може 
ставати загальний характер !хньо! семантики. Для того, щоб стати 
твiрною основою унiвер6а, атрибут мае набути вирГзняльно!, харак- 
теризувально! функцп, стати прикметою, знаком впiзнаваностi тако! 
синтетично! номшацп. Це мiркування тдтверджуе, на мою думку, 
зiставлення атрибутивних словосполук з тим самим означуваним 
словом. Зокрема, з розма!ття назв книжок для виконання спещальних 
функцш -  домова книга, книга скарг та пропозицт, ощадна, чекова, 
трудова книжка, Червона книга тощо в ушверби згорнулися лише 
деяк  з аналггичних назв таких книг для спещальних потреб: книга 
для читання -  читанка, залжова книжка -  залжовка, записна книж
ка -  записник. На функщонування таких унiвер6iв свш вщбиток на- 
кладае час, мовш смаки спшьноти в певш перiоди. Так, словники по
чатку ХХ ст. подають лише зал1чна (1спитова) книжка (СКС II: 108), 
а в словниках початку XXI ст. натрапляемо як на аналггичну назву 
залжова книжка, так i (з квалiфiкаторомрозм. (розмовне) на ушверб 
залжовка (СЖ: 314).

4. Творення унiвербiв, хоча i менш активно, вщбуваеться в укра!н- 
ськш мовi на 6азi гештивних (прийменникових) словосполук. Цей 
тип сполук зазнае перетворень на базГ атрибута i дае ушверби, бшьш 
залежш вщ контексту комушкацп, шж створеш на базГ ад’ективних 
сполук. Т ак ушверби можуть поставати завдяки: а) суфшсацп на базГ 
атрибута: книжка для читання -  читанка, зб1рник для ству (ствання)
-  стваник, полиця (шафа) для мисок -  мисник; б) включенню позна- 
чення (атрибута) -  золото з домшками гнших металгв (мгдг, сргбла) -  
золото без домшок (чисте, самородне), одержати диплом доктора 
наук -  одержати диплом або в) включенню позначення (атрибута) з 
додаванням ощнного компонента: добрий/поганий смак гжг (напою)
-  тепер гжа (напгй) мае смак (+ добрий, приемний для мовця).

5. Ушвербащю, як правило, обмежують атрибутивними словосполу- 
ками. Проте явище включення, як позначуваного, так i позначення 
вихщно! словосполуки, дае тдстави  розширити тв1рну базу ушвер- 
6Гв i за рахунок предикативних словосполук, зокрема сполук дiесло- 
ва з об’ектними поширювачами. На цей тип сполук як базу включен-
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ня позначення звернула увагу Н. О. Янко-Триницька, подавши таю 
приклади цього процесу в росшсьюй мовп нести яйца -  нестись, 
насупить брови -  насупиться, оскалить зубы -  оскалиться, беречь 
себя -  беречься и др. (Янко-Триницкая 2001: 376). В укра'шсьюй мовi 
також досить регулярний такий тип ушвербацп: слухати старших 
(батьюв, учителгв) -  слухатися; стримати емоцгг (гтв, роздрату- 
вання) -  стриматися, визначити свою думку (позищю, ставлення до 
когось/чогось) -  визначитися. Наявний i шший тип згортання вер- 
бальних словосполук з об’ектними детермшантами -  звуження (кон- 
кретизащя) семантики дieслова завдяки включенню значення об’екта 
дп: набирати номер телефону когось -  набирати когось, дзвонити по 
телефону комусь -  дзвонити комусь. Таю ушверби виявляють рiзний 
сту тн ь  залежностi вiд контексту (ситуацп) спiлкування, пор. кон
текстно незалежш факти системи мови Набери його, подзвони йому i 
контекстно залежш факти мовно! практики, конкретно! ситуацп мов- 
лення: постукай йому, яю залежно вiд ситуацп можна потрактувати 
по^зном у, як постукай у  двер1 (у в1кно, ст1нку його к1мнати, по ба- 
тарег, у  тдлогу), дай йому знати, що ми прийшли, чекаемо на нього 
або щоб в1н не шум1в, притишив музику, телев1зор.

6. В нутрш ня форма термша унгвербацгя дае тдстави  трактувати це 
явище широко -  як прояв закону економп мовних засобiв, мовних зу- 
силь, компресп будь-якого аналогичного найменування в синтетич- 
не, односшвне. Разом з тим модельовашсть, регулярнiсть згортання 
в слово певних т и т в  атрибутивних i предикативних словосполук 
уможливлюе й вузьке трактування ушвербацп як способу компре- 
сивного словотворення. Його ознаками е: а) структурна та б) семан
тична компреая (конденсащя) базово! словосполуки до лише одно
го з !! члешв; в) модель i спецiалiзованi формальш засоби творення 
унiверба; г) прозорють семантичного зв’язку унiверба з базовим 
аналгтичним найменуванням.

Джерела шюстративного матер1алу
КФ1 -  Комп>ютерний фонд тновацт в украгнськт мов11нституту 
украгнськог мови НАН Украгни

СГ -  Словарь украгнськог мови, зiбрала редакщя журнала “Киевская 
Старина”. Упорядкував з додатком власного матерiялу Борис Грш- 
ченко. Ки!в, 1907-1909, 1-1У
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СЖ  -  Ростсько-укратський словник / За ред. В. В. Жайворонка. Кшв:
Абрис, 2003.

СКС -  Ростсько-укратський словник / Голов. ред. С. Ефремов. Кшв:
Держ. вид-во Украши, 1924-1933, I-III.

СУМ  -  Словник украгнськог мови. Кшв: Наукова думка, 1970-1980,
I-XI.

СУС -  Словарь росийсько-украгнський / Зiбрали i впорядкували М.
Уманець i А. С тлка. Львiв: Друкарня Наукового Товариства iмени
Шевченка, 1893-1898. I-IV.
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Univerbation Among Other Kinds of Language
Compression

Univerbation as the result of the reduction of analytical name -  word-combination or 
phrase -  is appropriate to analyse in correlation with other kinds of language compres
sion, aiming at the creation of one-word name: composition, juxtaposition, abbrevia
tion, clipping, substantivization, holophrasis. We distinguish this kind of language com
pression from the reduction of the formal structure inside of particular word: фанатик 
-  фанат -  фан. Supporters the narrow interpretation of univerbation consider that 
about its effects can speak only on the condition parallel functioning of analytical name 
(гумантарка -  гуманiтарна допомога, мережевик -  мережевий магазин). But 
creation of univerbs by analogy give the opportunities for the broader interpretation 
of univerbation as the manifestation of the law of language economy and the kind of 
compressive word-formation. As univerbs in the synchronous word-formation consider 
derivates created by regular models of reduction the attribute and predicate combina
tions of words. Semantic condensation in basic attributive combination of words may be 
undergone an attribute (глобальна комп’ютерна мережа - мережа/Мережа) as well 
as the main word of such combination (хiмiчнi речовини -  хiмiя). In predicate combi
nations of words the object actants are reducted usually (визначити свою позицЮ -  
визначитися). We think that univerbs are simple (with one root) derivates that function 
in parallel with analytic name, on which they were created. Such features distinguish 
the univerbation from other types of compressive word-formation: 1) structural and 2) 
semantic condensation of basic combination of words (phrase); 3) transparent relation 
with basic analytical nomination
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