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СЛОВОТВ1РН1 МОДЕЛ1 УН1ВЕРБАЦП 
В СУЧАСНИХ ТЕКСТАХ I СЛОВНИКАХ 

УКРА1НСЬКО1 МОВИ

Статтю присвячено розгляду суфшсально! ушвербацп. Дотримано загальноприй- 
нятого в украшськш дериватологп погляду на унiвербацiю як на рiзновид суфiк- 
сального словотворення.
Порiвняно функцiонування та актившсть творення у словниках i текстах ушвер- 
6iB за словотвiрними моделями А+к(а), A+iBK(a), А+иц(я), А+ик, А+як, N+ець, 
N+анин. Виявлено процеси стабшьно! активностi у словниках i текстах, активь 
зацп та пасивiзащl окремих моделей у текстах. Зростання активносп демонструе 
словотвiрна модель А+к(а), де бiльше половини прикладiв -  текстовi неологiзми. 
Баланс у функцюнуванш виявили моделi A+iBK(a), А+ик. Процеси пасивiзащl 
iлюструють моделi: А+иц(я), А+як, А+ець, якi не поповнюються неолопзмами. 
Засвiдчено динамiку: перехiд унiвербiв i3 розряду розмовних у лггературш; у лек- 
сикографiчних працях, виданих iз промiжком у 50 рошв; мiж словниковим i тек- 
стовим матерiалом за критерiем розширення/звуження мотивацшно! бази. 
Ключовi слова: унiвербацiя, суфжсальний унiверб, словотвiрна модель

The article is devoted to consideration suffixal univerbization. In Ukrainian derivatolo- 
gy adheres view univerbization as the kind of suffixal word-formation.
In article is compared functioning and activity of univerbates of word-forming models 
А+к(а), А+iB^a), А+иц(я), А+ик, А+як, N+ець, N+анин in dictionaries and texts. 
Detected processes stable activity in dictionaries and texts, enhance activity and passive 
some models in the texts. Activity of word-forming model А+к(а) increases, more than 
half of examples - text neologisms. Models А+iвк(а), А+ик follow the balance in func
tioning. Models А+иц(я), А+як, А+ець not replenished neologisms and demonstrate 
passivity.
Detected dynamics: the transition from suffixal univerbates from conversational level 
to literary standard; in lexicographical publications issued with an interval of 50 years; 
between the dictionary and text material with use of criteria of expansion/constriction 
motivational base.
Key words: univerbization, suffixal univerbat, derivational model
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1. Розумшня процесу ушвербацп i термiну ‘ушвербащя’ мае рiзнi 
трактування в сучасному мовознавствё вiд найширшого, як процес 
перетворення комплексного, найчаслше двочленного, найменування 
в односшвне, що корелюе з розумшням деривацп як тако!; до вузь- 
кого, яке передбачае згортання атрибутивного словосполучення в 
слово з основою-атрибутом та суфшсом, який перебирае функщю 
iменника. Вперше термiн ‘унiвербацiя, використано в статл О. В. 
1саченка “К вопросу о структурной типологии словарного состава 
славянских языков”, опублшованш 1958 року в часопис слов’янсько! 
фшологп “Slavia” в Празi. Вчений називав процес, пов’язаний з утра
тою семантично! розчленованостi у так званих “комплексних найме- 
нувань”, якi складаються з двох чи декiлькох словникових одиниць, 
“семантичною конденсащею”, а термшом “ушвербащя” тдкреслю - 
вав наслiдок цього процесу -  “згущення семантичного змюту в одно
му словГ’ (1саченко 1958: 340), що вiдповiдае латинському джерелу: 
unusverbum -  одне слово. Тому ушверб називають у мовознавчш ль 
тературi ще компресатом, конденсатом, що точшше вiдображае його 
сутшсть -  стискання, згущення, конденсацiю семантики розгорнуто- 
го найменування в одному слове

1.1. Украшськ дослiдники дотримуються думки, що унiвербацiя -  
це формально-семантична компреая розчленованих номiнативних 
одиниць в односшвш найменування (Думчак 1998). Похщне мотиву- 
еться повною назвою, е тотожним !й за значенням (або вiдрiзняеть- 
ся лише стилютичним забарвленням), але вiдмiнне за формою. Мо- 
тивувальна назва-синонiм i п деривацiйний корелят -  однослiвний 
дериват паралельно функщонують на певному синхронному зр1з1. 
Загальноприйнятим в украшськш дериватологп е вузьке розумiння 
ушвербацп як рiзновиду суфiксального словотворення, де атрибу- 
тивне словосполучення згортаеться в слово з основою-атрибутом та 
суфшсом, який перебирае функцiю iменника зi збереженням семан
тично! е ^ в ал ен тн о сл  твiрного словосполучення i похiдного слова 
(Клименко 2007: 776). Суфшсальна ушвербащя е найпоширешшим 
в украшськш мовi засобом стягнення двокомпонентно! назви в од- 
нослiвну.

Сучаснi дослiдники розглядають ушвербащю як стискання дво- чи 
багатосшвного словосполучення до одше! лексеми водночас iз кон- 
денсацiею семантики (Копоть 2005), як семантичну компресш, яка 
вщбуваеться разом iз компреаею формальною в декiлька способiв:
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1) без використання спещальних афiксiв через елштичний пропуск з 
подальшою субстантивацieю (докладная); i 2) з допомогою спещаль 
зованих суфiксiв (пленарка) (Коряковцева 2016: 88).

1.2. Ушвербащя пов’язана з законом мовно! економп та е ушвер- 
сальним явищем, однак у рiзних мовах вщбуваеться по-рiзному. О. 
В. 1саченко у названш статтi показав рiзнi стадп та особливостi се
мантично! конденсацп за критерiем ступеня самостiйностi значущих 
елементiв на матерiалi росшсько! та чесько! мов. Рiзнi способи уш- 
вербацп вчений трактуе як рiзнi стадп конденсацп: 1) словоскладан- 
ня (местожительство), 2) зрощення (накануне), 3) елшсис означу- 
ваного (субстантивацiя) (прямая) або означального (Рождество), 4) 
афшсальна дериващя (сетчатка), а також: 5) усунення граматично! 
‘̂ знооформленостГ’ двочленних словосполучень (жар-птица), 6) з 
нульовим суфшсом (самоцвет), 7) рiзнi типи складноскорочених ошв, 
зокрема абревiатури (медсестра, тюз) тощо (1саченко 1958: 341-343). 
Максимальним ступенем семантично! конденсацп вiн вважае суфш- 
сальнi утворення, де один зi значущих елементiв замiнений афшсом, 
i подае приклади основних стадш конденсацп: ловля рыб -  рыбная 
ловля -  рыболов -  разг. рыбалка (1саченко 1958: 341).

Статус унiвербiв у мовi визначаеться типолопчними особливостями 
конкретно! мови, iсторiею !! розвитку, особливостями формування 
л^ературно! мови. В укра!нськш мовi е приклади рiзних стадiй се
мантично! конденсацп (за О. В. 1саченком) iз тяжiнням до суфшсацп, 
пор: знайома людина -  знайомий -  знайомець; холостий чоловгк -  хо- 
лостий -  холостяк; бгдна людина -  бгдний -  б1дняк; спецгальний одяг 
-  спецодяг -  спещвка.

1.3. Порiвнюемо функщонування суфшсальних унiвербiв у лггера- 
турнш мовi (на матерiалi Граматичного словника укра!нсько! литера
турно! мови (iнверсiйний -  за алфавитом з кiнця слова, близько 140 
тис. сшв, на основi Орфографiчного словника 1999 р., далi -  ГС) i 
Словника укра!нсько! мови в 11-ти томах, 1970-80 рр. (тлумачний, 
понад 134 тис. сшв, далi -  СУМ) та мовнш практищ (на матерiалi 
текстiв публщистичного стилю: пiдкорпус публiцистичного стилю, 
17 705 122 слововживань, який дав верифшащю кшькосп вживань у 
текстах (mova.info) та дослiдницького комп’ютерного фонду шнова- 
цiй 1УМ НАНУ (понад 28 тис. шновацш, далi -  КФ1).
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Розрiзняeмо звичайш деривати й унiверби за теоретичним критерieм 
(деривацiя як акт первинно'1 номшацп творить новi номшацп; уш- 
вербацiя як акт вторинно'1 номшацп трансформуе, верифiкуe уже на- 
явш найменування) та практичним (рiзною е мотивацiйна база: для 
унiвербiв -  лексикалiзованi стiйкi словосполучення (мобгльний те
лефон -  мобгльник), для деривалв -  вшьш синтаксичнi конструкцп, 
здебшьшого предикативного типу (вгзник -  той, хто когось возить); 
конденсати та вихщш одинищ утворюють синонiмiчнi ряди “сло
восполучення -  слово”). Для аналiзу словникового матерiалу зручно 
користуватися практичним критерiем: в ушверба експлiцитно вира- 
жена атрибутивна (переважно прикметникова) основа, яка е атрибу- 
тивним означувальним членом в розгортуваному стшкому словоспо- 
лученнi: залгзниця -  зал1зна дорога; мобгльник -  мобгльний телефон. 
Натомють дериват розгортаеться в перифразу: залгзничник -  той, хто 
працюе на залiзницi.

Дослщники називають понад двадцять суфiксiв укра'шсько'1 мови, яю 
можуть брати участь в оформленш унiвербiв (Думчак 1998). Найак- 
тивнiшими з них е суфшси -к-, 1вк-, -ик, -иц- (Клименко 2007: 776). У 
статл порiвняно активнiсть словотвiрних моделей А+к(а), А+1вк(а), 
А+иц(я), А+ик, А+як, А+ець, яю оформляють унiверби у ллератур- 
нiй мовi та сучаснiй мовнш практицi.

2. Проаналiзовано функцiонування близько 500 одиниць. Кшькюний 
аналiз названих моделей виявив картину: 1) збереження активного 
функщонування унiвербiв у сучасних текстах; 2) активiзащi та 3) па- 
сивiзащi окремих моделей у текстах.

2.1. Зростання активносл виявила словотвiрна модель А+к(а). Вияв- 
лено близько 100 прикладiв унiвербiв, утворених за щею моделлю, у 
словниках та понад 50 текстових неологiзмiв. Зютавлення словнико
вого й текстового матерiалу дало 4 групи унiвербiв (цифра у дужках 
-  кшькють слововживань у корпусi публiцистичних текслв):

1) функцiонують у словниках i текстах iз тим самим значенням:

вишиванка (162) ‘вишивана сорочка’ (СУМ I: 540) (розм.); писанка 
(103) ‘розписане великодне яйце’ (СУМ VI: 359); комуналка (60) ‘ко- 
мунальш послуги’, (12) ‘комунальна квартира’, (3) ‘комунальне гос- 
подарство’, пор. комунальний (СУМ IV: 254); землянка (40) ‘викопане 
в землi житло’ (СУМ III: 559); бляшанка (16) ‘бляшана коробка/банка’
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(СУМ I: 205); бглявка (11) ‘бшява (свшловолоса) дiвчина/жiнка’ (СУМ 
I: 185) (розм.));

2) функцiонують у словниках i текстах, але з рiзними значеннями 
(вщбулося розширення або звуження мотивацшно'1 бази):

тдземка (148) ‘метро’, (20) ‘тдзем не газосховище’, пор. ‘пiдземна 
залiзниця’ (СУМ VI: 427); маршрутка (146) ‘маршрутне таксi’, пор. 
‘маршрутний по1зд’ (СУМ IV: 635); висотка (52) ‘висотний будинок’, 
пор. зменш. до ‘висота’ (СУМ I: 496); масовка (53) ‘масовi виступи 
протесту, часто проплачен^, (2) ‘масова сцена, учасники масово! сце- 
ни в кшо, театрi’, пор. (розм.) -  ‘у дореволюцшнш Росп таeмнi масовi 
зiбрання, мiтинг’ (СУМ IV: 641); похоронка (26) ‘офщшне сповщен- 
ня про смерть чи загибель, надюлане з д ^ ч о !  армп’, пор. похоронна 
(розм.) ‘офщшне сповщення про смерть чи загибель, надюлане з дь 
ючо'1 армп’, похоронка (дiал.) ‘схованка’ (СУМ VII: 458);

3) функщонують тшьки у словниках (вiдсутнi в корпус^:

розкладушка (0) ‘розкладне лiжко’ (у текстах: розкладачка (9), роз- 
кладайка (1); чорнявка (0) ‘чорнява дiвчина’; шкрянка (0) ‘шюряна 
куртка’;

4) функщонують тшьки у текстах (належш до розмовного стилю або 
неолопзми):

короткометражка (46) ‘короткометражне кiно/фiльм’, ‘короткий ме
траж’; флешка (24) ‘флеш-диск’, ‘комп’ютерний накопичувач даних’, 
вiд англ. flash; мажоритарка (17) ‘мажоритарна система виборiв’; со
цгалка (12) ‘соцiальнi виплати’; мобглка (11) ‘мобiльний телефон; гу- 
мантарка (9) ‘гуманiтарна допомога’; малосгмейка (7) ‘малоамейна 
квартира’; офшорка (5) ‘офшорна зона’; персоналка (4) ‘персональна 
виставка’, (1) ‘персональна справа’, (1 -  наук. тдкорпус) ‘персональ- 
ний комп’ютер’; авартка (3) ‘аварiйна сигналiзацiя’; документалка 
(1) ‘документальне кiно’.

Перша група унiвербiв виявляе стабiльне функщонування !х у ль 
тературнiй мовi та мовнiй практицi. Деякi з них виявляють динамь 
ку, яка вщбулася в лексикографiчних джерелах за 50 роюв: у СУМi 
(1970-80 рр.) подаш лише атрибутивнi словосполучення (комунальна 
квартира, комунальш послуги), але засвщчеш ГС (2011): комуналка.
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У другш груш -  ушверби, якi в сучасних текстах мотивоваш шши- 
ми стшкими словосполученнями, анiж у словниках, тобто вщбулася 
змша мотивацшно! бази: тдземка -  не лише ‘метро’ чи як у СУМ 
-  ‘тдзем на залiзниця’, а й ‘тдзем не газосховище’; маршрутка -  
‘маршрутне таксГ, а в СУМ -  ‘маршрутний по!зд’; висотка -  ‘висот- 
ний будинок’, у СУМ -  дериват, зменш. до ‘висота’; масовка -  ‘масовi 
виступи протесту, часто проплачен^, ‘масова сцена чи учасники ма- 
сово! сцени в кiно, театрГ, у СУМ (розм.) ‘у дореволюцшнш Росп та- 
eмнi масовi зiбрання, мiтинг’; похоронка -  ‘офiцiйне сповщення про 
смерть чи загибель, надюлане з дшчо! армп’, СУМ у цьому значенш 
подае похоронна (розм.), а похоронка ^ а л .)  -  як ‘схованка’.

Третя група засвiдчуе перехщ частини унiвербiв, наявних у лггера- 
турнiй мовi, в пасив, оскшьки вони не трапилися в публщистичних 
текстах корпусу.

Четверта -  текстовi приклади, яких не подають словники. Частина 
ошв -  вiдомi ранiше конденсати, належш до розмовно! лексики: ава- 
ртка, малоЫмейка, попутка, до професюнал1зм1в: короткометраж
ка, документалка, а частина -  неолопзми, яю мають шанси увшти до 
словникiв: флешка, мобглка, офшорка.

2.2. Баланс у функщонуванш виявили моделi А+1вк(а), А+ик (при- 
близно по 75 одиниць) Кожна становить приблизно три однаковi (по 
25 одиниць) групи, якк

1) функщонують у словниках i текстах:

багатоповерх1вка (175) ‘багатоповерховий будинок’ (ГС 2011: 16), 
нема в (СУМ I: 82); вантажгвка (183) ‘вантажна машина’, вантажний 
(судно, авто, по'1'зд) (СУМ I: 289); гвинтгвка (150) (снайперська, мало- 
калiберна, пневматична, автоматична, штурмова) ‘рушниця, в стволi 
яко! е гвинтова рiзьба’ (СУМ II: 44); засвщчують спад активностi у 
текстах: асфальт1вка (4) ‘асфальтована дорога’ (ГС 2011:16), нема в 
(СУМ I: 69); спещвка (3) ‘спещальний одяг’ (СУМ IX: 502) (розм.);

тижневик (200) ‘щотижневе перюдичне видання’, пор. щотижневик 
(СУМ X: 110); холодильник (142) ‘холодильний пристрiй’, пор. примь 
щення, пристрiй, вагон, заст. п о ^ б , спец. пристрiй (СУМ XI: 115); 
молодик (104) ‘молодий парубок’, пор. 1) молодий мюяць, 2) молодий 
парубок (СУМ IV: 786); легковик (55) ‘легкова автомашина’ (СУМ IV: 
464) (розм.); обмгнник (29) ‘обмшний пункт валюти/ пункт обмшу ва
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лют’, пор. ‘обмшний’ (пункт) (СУМ V: 540); наплгчник (29) ‘заплiчний 
м ш ок’, пор.: рюкзак (100) -  з шм. Rucken+Sack ‘заплiчний речовий 
мiшок, та 1) ‘наплiчна прикраса’, 2) ‘наплiчний захист воша’ (СУМ V: 
153); спальник (12) ‘спальний мiшок’, (1) ‘придворний’, пор. ‘придвор- 
ний’ (СУМ IV: 487) (ют.), у корпус (2) ‘спальний район’; броньовик 
(12) ‘бойова броньована автомашина’, пор. бронеавтомобшь, броне
машина (СУМ I: 238/240); купальник (11) ‘купальний костюм’, пор. 1) 
людина, 2) костюм (СУМ IV: 401).

2) функщонують лише у текстах (неолопзми):

в1зит1вка (71) ^ зи т н а  картка’, пор. в1зитка (заст.) ‘пiджак для вь 
зитiв’,‘вiзитна картка’(СУМ I: 668); авт1вка (63) ‘автомашина’, пор. 
авто -  те саме, що автомобшь -  самохiдна машина (СУМ I: 10/13), 
або легковик, розм., легкова автомашина (СУМ IV: 464); приватник 
(120) приватний тдприемець, приватний перевiзник; мобгльник (31) 
мобшьний телефон; пошуковик (9) пошуковий сервер; морозильник 
(5) / морозилка (1); пор. морозильна камера (СУМ IV: 804); броник (2), 
пор. бронежилет (200) -  ‘броньований жилет’.

3) функщонують лише у словниках:

назви напо1в (понад 20) ‘горшка’, ‘наливка’, ‘настоянка’: смородитв- 
ка, ожингвка, калингвка, малингвка, политвка, вишнгвка, перцгвка;

назви страв: товченик ‘страва з товченого м’яса’ (СУМ Х: 169); Уче
ник ‘страва з посченого м’яса’ (СУМ IX: 235) (розм.); крученик ‘об
кручена м’ясом начинка’ (СУМ IV: 378).

Ушверби за моделлю А+1вк(а) засвщчують перехщ одиниць iз роз- 
мовних у кодифшоваш (е у Граматичному словнику (2011), але ще 
вщсутш в Словнику украшсько! мови (1970-80): асфальт1вка ‘ас- 
фальтована дорога’, багатоповерх1вка ‘багатоповерховий будинок’, 
вантажгвка ‘вантажна машина’, морозильник /  морозилка ‘моро
зильна камера’ й шюструють динамшу унiвербiв у лексикографiч- 
них виданнях, виданих з промiжком у 50 роюв. Наявна динамiка 
мiж текстовим i словниковим матерiалом за критерiем форми: поява 
словотвiрного конкурента вiзитiвка ‘вiзитна картка’ (поверх роздрую- 
вок, фотографт, вiзитiвок, флешок валялася пошарпана книжчина; 
“Золотий Лев” -  вiзитiвка Львова), пор. iз вiзитка (СУМ I: 668); або 
синошма автiвка ‘автомашина’, пор. авто, автомобшь (СУМ I: 10/13).
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У груш А+ик засвщчено: 1) динамшу унiвербiв у лексикографiчних 
виданнях (нема в СУМ, але е в ГС): обмгнник; 2) динамшу мiж тек- 
стовим i словниковим матерiалом за критерiем появи нового значен- 
ня: спальник (район). Особливiстю е конкурування з моделлю А+к(а) 
i як наслiдок -  тенденцiя до витюнення останньо!, зумовлена дина- 
мшою сучасно! словотвiрноi норми, пор.: обмгнник (29) -  обмгнка (0) 
‘обмшний пункт’, морозильник (5) -  морозилка (1) ‘морозильна каме
ра’, мобтьник (31) -  мобтка (11) ‘мобшьний телефон’. ушверби
не конкурують з моделлю А+к(а), коли мотивоваш рiзними стiйкими 
словосполученнями: масовик‘органiзатор масових розваг’ -  масовка 
‘масовi виступи протесту’, страховик ‘страховий агент’-  страховка 
‘страховий полiс’. Питомi унiверби конкурують з шшомовними: на- 
пл1чник (29) -  рюкзак (100) -  ‘заплiчний м ш ок’. Мотивацiйна база у 
текстах розширюеться: спальник (‘спальний район’), або звужуеться 
(вщсутш у текстах): молодик (‘молодий мiсяць’), купальник (‘людина’).

2.3. Процеси пасивiзащi iлюструють моделi: А+иц(я), А+як, А+ець, 
якi майже не поповнюються новими унiвербами. 1х наповнюють при- 
клади, засвiдченi в словниках, частина активно функщонуе в текстах. 
Ц  унiверби:

1) функцiонують у словниках i текстах:

митниця (800) ‘митна служба’ (СУМ IV: 721); зал1зниця (787) ‘залiзна 
дорога’ (СУМ III: 189); оздоровниця (132) ‘оздоровчий заклад’ (СУМ 
V: 653); свтлиця (37) ‘свггла (парадна) юмната’ (СУМ IX: 92); ша- 
х1вниця (переносне) (45) ‘шахова дошка’ (СУМ XI: 423); правиця (13) 
‘права рука’, (13) ‘правi полггичш (патрiотичнi) сили’, пор.: 1) права 
рука, 2) (рщко) реакцiйна, консервативна, ворожа партся; (дiал.) пря
ма, рiвна солома (СУМ VII: 505);

втряк (67) ‘вггряний млин’ (СУМ I: 689); б1дняк (39) ‘бщна людина’ 
(СУМ I: 178); кругляк (33) ‘кругл колоди’, пор. ‘круглi колоди’, ‘кру- 
глий камiнь’, ‘круглий предмет’ (перен.) (СУМ I: 369); бшяк (24) ‘бь 
лий заець’, пор. 1) заець з бшим хутром, 2) (бот.) бший гриб, 2) (заст., 
зневажл.) бiлогвардiець (СУМ I: 185); порожняк (18) ‘порожш(й) по- 
!зд(и)’, а також ‘щось порожне’ (СУМ I: 269); Ыряк (3) ‘верхнш, часто 
арий  одяг’, пор. 1) одяг, 2) бщняк (зневажл.) (СУМ I: 232);
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смтивець (45) ‘смшива людина’ (СУМ IX: 406); щасливець (17) ‘ща- 
слива людина’ (СУМ XI: 571); знайомець (9) ‘знайома людина’ (СУМ 
III: 638); ревнивець (6) ‘ревнива людина’ (СУМ VIII: 472);

2) функщонують лише у словниках:

яловиця (0) ‘ялова корова’ (ГС 2011: 579), пор. ялiвка (СУМ XI: 643); 
стговиця (0) ‘сшгова заметшь’ (СУМ IX: 424);

вишняк (1) ‘вишневий садок, вишнева молода поросль’ (СУМ I: 543); 
драбиняк (0) ‘драбинчастий вiз’ (СУМ I: 404) (розм.);

миршавець (0) ‘миршавий чоловш’ (СУМ IV: 716); справедливець (0) 
‘справедлива людина’, ‘борець за справедливють’ (СУМ IX: 590).

Не поповнюеться новими прикладами модель А+иц(я). Деяю одини- 
щ виявляють високу функцiональну активнiсть у текстах (митниця, 
залгзниця), частина не трапилася зовам  (реалп стали неактуальними 
для публщистичних текслв). Набули метафоричного значення у су- 
часнiй мовнш практицi: шахгвниця в текстах -  европейська, кадро
ва, свтова, великог полтики, а не просто ‘шахова дошка’; правиця 
у значенш ‘права пол^ична партся’ мае позитивну конотащю “па- 
трютична” порiвняно зi словниками радянського перюду “реакцшна, 
ворожа”.

Давш унiверби з суфiксом -як, засвщчеш словниками, вживаються 
як стилiстично нейтральш одиницi: втряк, б1дняк. У сучасних тек
стах деяю приклади звужують семантику: кругляк (лише як ‘кругл 
колоди’, у СУМi -  3 значення), бгляк (лише як ‘бший заець’, у СУМi 
-  3 значення), аряк  (лише як ‘верхнш, часто сiрий одяг’, у СУМ! -  2 
значення). Частина належить до застаршо! лексики: драбиняк. По- 
одинокi неологiзми мають виразне розмовно-жаргонне забарвлення: 
висяк (2) ‘зависла (нерозкрита) кримшальна справа’ i не мають шан- 
сiв увiйти до лггературно! мови.

Групу унiвербiв за моделлю А+ець формують назви оаб  за !хшми 
якостями (близько 30). Ц  суфiксальнi конденсати пройшли через 
промiжну стадiю субстантивацп: щаслива людина -  щасливий -  ща
сливець, знайома людина -  знайомий -  знайомець. Активш текстовi 
одинищ: податкгвець (500) ‘службовець податково! служби Укра!ни’, 
пор. ‘податковий iнспектор’ (СУМ VI: 734) та посадовець (510) ‘поса- 
дова особа’, пор. посадовий -  стос. до посади (СУМ VII: 308), який мае
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низку синонiмiв-унiвербiв: високопосадовець, службовець, держ- 
службовець, урядовець.

3. Розширення/звуження мотивацшно! бази унiвербiв е рушieм дина- 
мiки 1х у текстах. Розширення мотивацшно! бази вiдбуваеться, коли у 
текстах корпусу порiвняно зi словниками з’являються новi словоспо- 
лучення-мотиватори: тдземка ‘пiдземна залiзниця, (СУМ VI: 427) i 
‘тдзем не газосховище’ (вгдокремлення “тдземок” вiд мапстральних 
газопроводiв буде несвоечасним); маршрутка ‘маршрутний по1зд’ 
(СУМ IV: 635) i ‘маршрутне таксi, (громадський транспорт, зокре- 
ма тролейбуси I маршрутки, був частково парал1зований); спальник 
‘спальний м ш ок’ (ГС: 344) ‘придворний’ (СУМ IV: 487) i ‘спальний 
мiшок,, ‘спальний район’ (пропонували намет г спальник; жите
ле славного кигвського спальника); масовка ‘таемш масовi зiбрання’ 
(СУМ IV: 641) i ‘масовi виступи протесту за грошГ, ‘масова сцена в 
кiно, театрГ. У текстах масовка мае значення не тшьки як подане М. 
Навальною “масовi виступи протесту” (масовки з прапорами) (На- 
вальна 2013: 111), а з ощнно-зниженим уточненням “масовi виступи 
протесту за грошГ’, про що свiдчать контексти (проплаченг масовки, 
провладна масовка, радо виконують роль масовки на мтингах I зу- 
стргчах, найманцг з масовки), а також “масова сцена (учасники масо- 
во1 сцени) в кшо, театрГ’: масовка на знгмальному майданчику; велик 
актори г масовка навколо центральной мгзансцени.

На розширення мотиващйно! бази ушверба впливае метафори- 
защя, пор.: шах1вниця не просто ‘шахова дошка’ (СУМ XI: 423), а 
ш ^ в н и ц я  великог полтики, газова ш ^ в н и ц я  Свразгг.; або ж змша 
конотацп, пор.: правиця ‘права полггична партiя’ -  “реакцшна, воро
жа” (СУМ VII: 505) i “патрютична” (реально таког сили, як “украгн- 
ська правиця”, в нас немае).

Новi ушверби можуть бути оформлеш як словотвiрнi варiанти, але 
вiдрiзнятися значеннями: у словнику броньовик вщ бронеавтомобиль 
/ бронемашина ‘броньований автомобiль’, ‘бойова броньована авто- 
машина’(СУМ I: 238/240) зi збереженою основою броньов-, у текстах 
броник вщ бронежилет -  ‘броньований жилет’ (танк не зачепив мо- 
бкьник, що лежав у  бронику), де основу уачено як брон-.

Розширення мотиващйно! бази унiвербiв може супроводжувати- 
ся явищами конкуренцп, синошмп та омошмп. Конкуренцiя наяв- 
на мiж унiвербами-синонiмами -  словниковими i неолопзмами,
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пор.: багатоповерхiвка ‘багатоповерховий будинок’ (ГС: 16) (жите- 
л1 багатоповерхiвок у  спальних мтрорайонах м1ста) i висотка ‘ви- 
сотний будинок’, ‘хмарочос’ (висотки спотворюють схили Днтра; 
висотки нью-йоркського Манхеттена); легковик ‘легкова автомаши
на’ (СУМ IV: 464) (тдпхали легковик I два м1кроавтобуси) i авт1вка 
‘автомашина’ (гхав автзвкою з волонтерами); напл1чник ‘наплiчна 
прикраса’, ‘наплiчний захист воша’ (СУМ V: 153), ‘заплiчний мiшок’ 
(до школи в1зьму наплiчник з канцтоварами) i рюкзак ‘заплiчний ре- 
човий мiшок’ (СУМ VIII: 919) (мандр1вники зрюкзаками за плечима).

Висотка як “висотний будинок” е неолопзмом, синонiмiчним до ба- 
гатоповерхгвка “багатоповерховий будинок”, який збер^ае актив- 
нiсть у сучаснш мовнiй практицi, пор.: висотка (52) : багатоповер- 
хгвка (175). 1х не можна вважати повними синошмами, вони мають 
тенденцiю до диференщацп, до того ж, у деяких контекстах висотка 
позначае хмарочос, тобто вiдрiзняеться за висотою на порядок разiв. 
Синонiмiя мiж унiвербами: автгвка (63) : легковик (55) е практично 
повною. Легковик засвщчуе стале активне вживання (якгснг та недо
рог,I легковики, повний цикл виробництва легковикгв, тдпхали легко
вик г два мгкроавтобуси), а автгвка, хоч i не е новим словом, однак 
набуло активност вживання порiвняно недавно, не трапляеться в 
словниках, але в текстах нарощуе активнють (гхав автгвкою з кглько- 
ма тернотльськими волонтерами, ексклюзивних г найдорожчих ав- 
т1вок в Украгт, немае дефщитних колись авт1вок радянського зраз- 
ка). Остання пара синонiмiв напл1чник (29) -  рюкзак (100) ‘заплiчний 
м ш ок’ вiдрiзняеться походженням, i в словниках наплгчник функщо- 
нуе в шшому значенш, ашж у текстах.

Явище омошмп засвщчене мiж унiвербами у словниках: дощовик 
(плащ, гриб, черв’як), молодик (мюяць, парубок), порожняк ф з , по- 
Ёзд), с1ряк (людина, одяг) та мiж унiвербами у словниках i текстах: 
спальник (мшок, район), що штерпретуемо як наслiдок розширення 
мотивацшно'1 бази ушверба. 1нший рiзновид омошмп -  мiж ушвер- 
бом i суфшсальним дериватом у словниках спальник (мш ок i при- 
дворний), купальник (костюм i людина) та мiж ушвербом у текстi та 
суфiксальним дериватом у словнику, пор.: висотка зменш. до ‘висо- 
та’ (СУМ I: 496) i ‘висотний будинок’ (висотки спотворюють схили 
Днтра), ‘хмарочос’ (висотки нью-йоркського Манхеттена).

Звуження мотивацшно'1 бази унiвербiв у текстах означае зникнення з 
ужитку ^ е '1 чи шшо'1 реалп, наприклад: вгзитка як ‘тд ж ак  для вiзи-
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TiB’, або низьку популярнiсть реалп в медiях: молодик у текстах тра- 
пилося лише як ‘молодий парубок’ (хвалькуватий i зухвалий молодик, 
талановитий i честолюбний молодик); а кругляк лише як ‘кругш ко- 
лоди’ (вiдправляти за кордон не просто заготовлений у  карпатських 
л^а х  кругляк, а оргатзувати його переробку на територп областг).

У Bcix групах засвщчено: перехщ унiвербiв i3 розряду розмовних у 
лiтературнi й динамшу унiвербiв у лексикографiчних виданнях, ви- 
даних з промiжком у 50 роюв (вiдсутнi в СУМ, наявш в ГС); динамiку 
мiж текстовим i словниковим матерiалом за критерiями: розширення/ 
звуження мотивацшно!' бази, яке може супроводжуватися змшами в 
оформленш (вiзитка -  вiзитiвка). Спостереження показують, що на 
вибiр оформлення унiверба далеко не завжди впливае р1д iменника у 
вихщному словосполученнi, частiше тисне сучасна словотвiрна нор
ма й аналогiя (морозильник -  ‘морозильна камера’).
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Word-forming Models of Univerbization in Modern 
Ukrainian Texts and Dictionaries

The article is devoted to consideration suffixal univerbization. In Ukrainian derivatolo- 
gy adheres view univerbization as the kind of suffixal word-formation.
In article is compared functioning and activity of univerbates of word-forming models 
А+к(а), A+iBK(a), А+иц(я), А+ик, А+як, N+ець, N+анин in dictionaries and texts. 
Detected processes stable activity in dictionaries and texts, enhance activity and passive 
some models in the texts. Activity of word-forming model А+к(а) increases, more than 
half of examples -  text neologisms. Models A+iBK(a), А+ик follow the balance in func
tioning. Models А+иц(я), А+як, А+ець not replenished neologisms and demonstrate 
passivity.
Detected dynamics: the transition from suffixal univerbates from conversational level 
to literary standard; in lexicographical publications issued with an interval of 50 years; 
between the dictionary and text material with use of criteria of expansion/constriction 
motivational base.
Expansion of motivational base of the univerbates from the dictionary happens when in 
corps appear new phrases-motivators: тдземка ‘underground railroad’ (СУМ VI: 427) 
and ‘underground gas storage’ (http://www.mova.info) and can be accompanied by phe
nomenon of competition, synonymy and homonymy. Narrowing of motivational base of 
the univerbates means to the disappearance of the realities of everyday life (ei3umrn as 
‘jacket for visits’) or the low popularity of reality in the media.
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