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YНIВЕРБИ В ТЕРМ1НОСИСТЕМАХ 
СХВДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА НОВОГРЕЦЬКО1

МОВ

У статп розглянуто процеси унiвербацii в схiднослов,янських та новогрецькш 
мовах, особливу увагу придшено !м в термiноcиcтемaх; пiдкреcлено необхвдшсть 
aнaлiзу цього явища в контексп нових парадигм словотвору, розрiзнення його з 
компресивами (згортками) в зютавному вивченш мов. Виявлено вiдмiнноcтi й по- 
дiбноcтi cубcтaнтивaцii, унiвербaцii як суфжсального явища, крiзь призму осно- 
воскладання та aфiкcоiдного словотворення. Запропоновано розгляд ушвербацп 
в acпектi сшвввдношення з перифрастичним словотворенням юкcтaпозитiв та те- 
могнiзд розчленованих номiнaцiй.
Ключовi слова: унiвербaцiя, cубcтaнтивaцiя, основоскладання, афшсовдне сло
вотворення, перифрастичне словотворення, темогшзда

The article studies the processes of univerbation in Eastern Slavic and Modern Greek, 
special attention is paid to their role in terminological systems, the need to conduct 
this analysis in the context of new paradigms of word-formation is emphasized. It is 
also essential to distinguish it from compressives in language comparative research. 
The analysis has established similarities and differences of substantivation, univerba- 
tion being suffixational phenomenon through the prism of compounding and affixa- 
tional word-formation. It has put forward a study of univerbation from the perspective 
of correlation between periphrastic word-formation of juxtaposits and families of split 
nominations.
Key words: univerbation, substantivation, compounding, affixational word-formation, 
periphrastic word-formation, families of nominations

На сьогодш найпоширешшим у мовознавсга е визначення ушверба 
як одинищ, що виникае внаслщок перетворення (найчаспше) згор- 
тання стшкого словосполучення в екв1валентне йому за значенням 
окреме слово. У виниклому похщному в сконденсованому вигляд1
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реалiзоване значення словосполучення. При цьому з його формою 
вщбуваються певнi змiни. Замють стрижневого слова з’являються 
iменниковi суфшси, характернi для кожно! мови. Набiр цих суфiксiв 
з часу появи термша унiверб описаний у багатьох мовах. У сучаснш 
укра'шсьюй мовi до найпоширенiших в унiвербах належать суфшси 
-к(а) з варiантами -ивк(а)/-овк(а),-янк(а): згадаймо ряд назв настоянок 
абрикосовка, аорусовка, аносовка, вишновка, горобиновка, калиновка, ма
линовка, марганцовка, ожиновка, перцовка, полиновка, цитрусовка тощо, 
нарад рiзного роду: оперативка, п ’ятихвилинка, а також iншi на взiр: 
азбука Морзе -  морзянка, ник записний зошит -  записник, блокнот 
для нотаток -  нотатник, -иц(я) зал1зна дорога -  зал1зниця i тлн.

Семантичне поле iменника уноверб з часом розширилося i його ста
ли розглядати в рiзних мовах у контекст субстантивацп, конверсп, 
композицп, зрощення, абревiацп. За умови конверсп запроваджено 
термш словотворчий формант, у ролi якого виступае словозмшна па
радигма слова. Найтиповiшою в мовах у синхронп е субстантиващя 
прикметника. Завдяки транспозицп вiдбуваеться перетворення його 
в iменник. Форма твiрно^ одиницi при цьому трансформуеться: при- 
кметник втрачае змiну за родами, ступеш порiвняння, коли вiн е яюс- 
ним: манопуляцойна комната -  манопуляцойна, боле вино -  боле.

Таю трансформацп твiрних одиниць можуть бути критерiями в зь  
ставному вивченш рiзних мов, яке передбачае систематизащю рiзних 
форм трансформацiй, стввщносних iз унiвербами. Важливе окрес- 
лення кола !х, як i врахування дiахронного та синхронного аспекту 
вивчення цих явищ.

Окрема словоформа, втрачаючи деякi сво! граматичнi характеристи
ки, набувае ново! синтаксично! поведiнки i статусу окремого слова. 
При цьому 11 семантика опредметнюеться в статусi iменника i оформ- 
люеться вщповщно новими словозмiнними показниками, напр. пер
ше (страва). Саме вони, точшше !хня сукупнiсть, i виступають у 
ролi словотворчого форманта (Honowska 1979). У цьому випадку не 
реалiзуеться спiввiдношення словосполучення -  унiверб, хоча i мае 
мiсце словотвiрний акт. Отже, вони шби не вщповщають згадувано- 
му визначенню унiверба, однак таю одинищ вияскравлюють мiсце 
унiвербiв серед iнших явищ, пов’язаних з конденсащею (компресiею) 
семантики (Исаченко 1958) базово! одиницi (мотиватора) при перехо- 
дi його в похiдне.
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Це стае очевидним у зютавленш механiзмiв семантично'1 компресё! 
шформащ! пiд час словотворення у рiзних мовах. Так, схщнослов’ян- 
ськi словосполучення укр. комунальнг послуги, рос. коммунальные 
услуги згортаються в комунальнг, коммунальные, отож субстантиву- 
ються. У новогрецькiй iменник та ко1Убхрпста -  мiсячнa грошова оп
лата загальних витрат (за електричний струм, користування лiфтом 
тощо залежно вщ мешканцiв багатоповерхiвки) -  це наслщок суб- 
стантиващ! прикметника когуохрп^то^ загальновикористовуваний. 
Вщ нього за допомогою артикля оформлено iменник середнього роду 
в множинё Таке оформлення збiрних назв типове для новогрецько'1 
мови. Подiбний до нього за способом творення iменник та 9аХаоогуа 
вiд прикметника 9аХаоогуо^ -  морський. Еквiвaлентом його е схщ- 
нослов’янсью морепродукти, отже, композит -  наслщок основоскла- 
дання. У грецькш це назва страв iз щойно виловлених з моря риби, 
молюсюв, ракоподiбних: та 9аХаоотуа -  морепродукти свiжi, смач- 
нё Субстантив розвинув додатковi значення. 1деться не просто про 
мешканцiв моря, а про страву з них.

Розгляд компресивного словотворення в зютавному плаш дозволяе 
систематизувати субстантиви з формантом-парадигмою iменника в 
схщнослов’янських мовах та артиклями, а також iменниковою пара
дигмою у новогрецькш i власне унiверби: пор. з названими одиниця- 
ми пару то огкоХоугко овогпм-а -  екологiчнa система i то огкоовотпм-а 
екосистема, де представлено композит -  згорток словосполучення. 
Отже, йдеться про субстантиви, ушверби, композити, оформленi ос- 
новоскладанням. 1х можна порiвняти ще iз зрощеннями слiв на взiр 
удаванохворий та уеитоаррюото^.

Цей т д х щ  робить помiтнiшими перехiднi зони в словотвiрних систе
мах, подiбностi та вщмшносп компресивного словотворення: кон- 
версёё ушвербащ!, основоскладання, афшсощного способу творення 
ошв i перифрастичного !х оформлення та групування як розчленова- 
них номшацш. Адже всi перерахованi способи -  рiзновиди компре- 
сивного словотворення.

Розумiння конверсё! як тотожностi означувачiв двох чи кшькох рiз- 
них лiнгвiстичних знаюв, котрi належать до рiзних граматичних ка- 
тегорiй i мають рёзш означуванi, вимагае розрiзнення динамiчноi та 
статично! конверсёё Динамiчна конверсiя е засобом внутршнього 
(безафiксного) словотворення.
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Украшськш мовi властива найбiльше конверсiя-перетворення при- 
кметника в iменник. Порiвняно з росшською у не! вужчий обсяг кон
версий У багатьох випадках конвераю замшено в украшськш афшса- 
щею, пор.: рос. беглец, бедняк, дозорный, домовой, духовная, жаркое, 
животное, заключенный, крепостной, наличные, нарочный, начинаю
щий, некурящий, нищий, отдыхающий, пирующий, подданный, подле
жащие, поступающий, рабочий, столовая, холодное та вщповщш 1м 
украшсью слова: уттач, б1дняк, дозорець, домовик, дух1вниця, пече- 
ня, тварина, в ’язень, кртак, гот1вка, посланець, початювець, неку- 
рець, в1дпускник, бенкетник, тдданець, тдмет, вступник, робтник, 
гдальня, холодець.

У новогрецькш мовi вщ прикметниюв досить широко шляхом кон- 
версп утворюють стввщ носш  за родами назви оаб  чоловiчоi та ж ь 
ночо! статк аууюото^ незнайомий -  о аууюото^ незнайомець, аууюотп 
незнайома -  п аууюотп незнайомка, аурю^ дикий -  о аурю^ дикун, 
акабпмшко^ aкaдемiчний -  о акабпмшко^ aкaдемiк, готоргко^ юто- 
ричний -  о готоргко^ iсторик, хпМ-гко^ хiмiчний -  о хПМ-гко^ хiмiк.

Продуктивно утворюються назви багатьох абстрактних понять, 
оформлених у жшочому родк аюбптгко^ естетичний -  п агобптгк'р 
естетика, кераржо^ керaмiчний -  п кераржл керaмiкa, лрактгко^ 
практичний -  п лрактгк'р практика.

На вщмшу вiд украшсько! та росшсько! мов, у яких субстантиву- 
ються переважно порядковi числiвники: (пор. укр. перше, друге, тре
те, рос. первое, второе, третье i дуже рщко кшькюш один (один у  
полг не вогн!), у новогрецькш, ^ м  порядкових екатоото^ сотий -  то 
екатоото вiдсоток, тетарто^ четвертий -  то тетарто четверть години, 
субстантивуються за допомогою а р т и ^ в  i кiлькiснi числiвники: био 
два -  то ббо двiйка, бека десять -  то бека десятка.

Засвщчено випадки неоказюнального творення iменникiв вiд за- 
йменникiв: лого^ хто? який? -  толого якiсть, оХо  ̂увесь -  тооХо цiле, 
сукупнють, лооо^ який? (за кiлькiстю) -  топооо кiлькiсть.

Конверсп в новогрецькш мовi пiдлягають прислiвники, що перетво- 
рюються на прикметники: катю -  п катю ло^п -  нижне мiсто.

1сторичний вимiр конверсп тдтверджуе можливiсть субстантивацп 
дiеслiвних форм: то егуаг буття вiд егуаг бути, то лготебю кредо вiд
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ЛЮТ8ВЮ вiрити, то вцла вхiд, початок вщ гцла заходь!, то бг&Ра прохщ 
вiд бг&Ра проходь!

Узагальнення цих випадшв дозволяе по-iншому подивитися на тво- 
рення численних субстантивiв у систематищ бюлогл схщнослов’ян- 
ських мов на взiр: бичковг, ггуановг, камбаловг, короповг, лгнивцевг, 
оленев1, ласт1вков1, одудовг, чайков1, чаплев1; гречков1, дзвоников1, 
кропивов1, папоротев1, пальмов1, п1вников1 тощо. Це -  назви угрупо- 
вань тварин, шахгв, рослин, що не мають у багатьох випадках при- 
кметникових мотиваторiв. 1хне творення вщбуваеться за моделю 
найменувань класiв, т д к л аа в , родин, рядiв за ознаковим словом. 
Воно мютить прихованi компоненти: подгбний (за певними ознаками) 
до iменника-основи функцшного прикметника. Багато таких ошв -  
це згортки, схожi на вщносш прикметники, що фiксують характерш 
розпiзнавальнi ознаки тварин, рослин, але вони не мають ад’ектив- 
них мотиваторiв. Серед них своею характернютю (нетиповим для ш- 
ших поеднань ознак) видшяються композитнi iменники: двозябровг, 
кишковозябров1, пластинчатозябров1, пучкозябров1.

Вони тдкреслю ю ть саме рщкють поеднаних у назвi ознак тварин. На 
тлi нормальних двопарноногих видшяються веслоногг, головоногы, зя- 
броног1, крилоног1, ластоног1, лопатоногы, пухироног1, ротоногы, чере- 
воногы, членистоногI. До таких утворень належать численш iменни- 
ки: гострозубщ, голкошк1р1, трубконос1, пластинчастовусы. Д еяк з 
них об’еднуються у тдгрупи  за другою основою: голонастш, покри- 
тонастт; горлопер1, кистепер1, колючопер1; рогохвост1, чткохвост1; 
кошикоцв1т1, лускоцв1т1, сережкоцвт1, хрестоцвты; гострогубщ, 
круглогубцы, плоскогубцы. У с вони -  згортки перифрастичних слово- 
сполучень на зразок хтось з ногами, (щоростуть) з голови, щось, (що 
дае) голе насыння, з голим насынням.

Численш iменники з рефлексами прикметника реалiзують у другш 
позицп компонент под1бний (до): амебопод1бн1, горобцепод1бн1, голу- 
бопод1бн1, журавлепод1бн1, зайцепод1бт, куликопод1бн1, куропод1бн1, 
лелекопод1бн1, лемуропод1бн1, пастушкопод1бн1, совопод1бн1, тр1ско- 
подыбны, чистикоподыбны тощо. Як бачимо, ця модель дуже продуктив
на в бюлопчнш систематищ.

Не мають кореля^в субстантиви-композити з другою прикметнико- 
вою основою, стввщносною з дiесловом: зябродишны, кишководишны, 
трахейнодишш; пальцех1дт, стопох1дн1.
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Наведеш приклади пiдтверджують перехiднiсть=перетин зон ушвер- 
баци та компресивiв=композитiв, що грунтуються на юнуючих пери- 
фрастичних моделях=формулах 1хньо1 семантики. Названi приклади 
теж можна квалiфiкувати як двокомпонентнi (двоосновнi) ушверби.

У новогрецькiй мовi в науковш систематицi, зокрема бюлогл, по- 
дiбно до схщнослов’янських мов використовуються субстантиви. 
Оформлеш вони як iменники середнього роду в множиш й здебшь- 
шого нагадують збiрнi, точнiше узагальнювальш поняття. Багато з 
них не мають спiввiдносних прикметникiв i побудоваш за аналогieю: 
та еХХаРокарла зернобобов^ рос. зернобобовые, та б'лц'лтрт-ака зерно- 
вi, зерновые, та цпрютгка жуйш, жвачные, та оолрга бобовi, бобовые, 
та хортаргка овочi. У цьому плаш цiкаву лексичну та словотвiрну па- 
ралелi демонструють пари субстантивiв новогрецько'1, оформленi як 
унiверби: та беутргка -  та Хахаугка i украшсью суфiксальнi утворен- 
ня садовина -  огородина.

Значну частину субстантивiв становлять лексеми з афшсо'щом -егбп 
(-подгбнг): та болброегб'л цитрусовi, цитрусовые, та бХаюегб'л масли- 
новi, масличные, та цаХахоегб'л мaльвовi, мальвовые, та цаууоХюегб'л 
мaгнолieвi, магнолиевые, та цnкоvо8lб^ мaковi, маковые, тациегб'л 
мишинi, мышьи, та ооХоцоегб'л лососевi, лососевые, та Хегргоегб^ (=та 
9оХовгб^) цибулиноподiбнi, луковицеобразные.

Новогрецька набагато ширше використовуе питомi афшсощи, нiж 
схщнослов’янсью мови. Це виявляеться i в найменуваннях бюло- 
пчно! систематики, наприклад, у композитах з -фауа (-/д) на взiр 01 
хортофауог вегетaрiaнцi, а також антропофаги, бактерюфаги, копро- 
фаги, макрофаги, мгкрофаги, монофаги, ол1гофаги. Частина з них 
увшшла, як бачимо, до найменувань схщнослов’янських мов як пря- 
мi запозичення. 1нша частина функщонуе поряд iз кальками на зра- 
зок: та ^юа бгакртуоутаг ое фитофауа, оаркофауа, лацфауа -  тварини 
подiляються на рослино1дов, растительноядных (фггофапв), трупо1- 
дiв, трупоядных (саркофагiв), всещних, всеядных (пантофагiв).

Виразним прикладом засвоення композшгв цього типу шляхом 
прямого запозичення i перифразування е субстантив амф1бп вщ та 
ар^Р га  з синошмом земноводнг (якi живуть на землi та у водi).

Паралелi з украшськими та росiйськими композитами, побудовани- 
ми за моделями ушверсальних композитiв, утворюють слова з пер
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шим компонентом 5г- (дво-), пор. укр. дводишш, рос. двоякодышащие 
i грец. Та бшуоа, двозябровi, двужаберные, та бфраухга, двокопитнi, 
двукопытные, та б^xn^а, двокрил^ двукрылые та бштвра.

У новогрецькш значно частiше, нiж у схщнослов’янських використо- 
вуються поеднання iменникiв iз атрибутивними вiдношеннями: пор. 
бульбоцибулина, клубнелуковица та 01 Роиуокорифв^, що передае 
значення прсью вершини, та когХеутвра (та когХвутвргка) -  значення 
iменника кишково-порожниннi.

Такi паралельнi унiверби свщчать про подiбнiсть упорядкування на- 
уково'1 систематики в добу глобалiзацп за рахунок штернацюналiз- 
мiв -  назв абстрактних понять. Бшьше того, став актуальним вимiр 
1х у середовищi гiперо-гiпонiмiв, оскiльки до складу цих об’еднань 
увiходять подiбнi за словотвiрною будовою та схемою семантичного 
творення термши.

Скажiмо, гiперонiм ^юа тварини об’еднуе паралельнi за лексичними 
значеннями i семантичною мотивацiею iменники. Лексема ссавц  мо- 
тивована в украшськш мовi дiесловом ссати, в росшськш -  це мле- 
копитающиеся -  ушверб-композит, що апелюе до об’екта -  груд
ного молока. У новогрецькш -  вщповщник=субстантив та 9п^аотгка 
утворено вiд вiддiеслiвного прикметника 9п^аотгко^ (9п^а^ю -  ссати, 
харчуватися грудним молоком).

Гiпонiмами ^юо е та лвтвгуа (та лвтовцвуа) птахи, буквально т^ що 
лiтають, вщ лвтю лггати, а також композити-ушверби та юотока яй- 
цероднi, та кцуовгб'л собaчi, та агХоировгб'л котячЁ

У багатьох випадках виявляють лексико-словотвiрний паралелiзм 
термiнiв у темогнiздах. Адже йдеться про утворення першого ступеня 
конденсацп, тобто про об,еднанi в семантично едине цше словоспо- 
лучення. До темогшзда з ключовим словом та лтпуа птахи входять та 
алоб^цатгка лт^уа перелiтнi птахи, перелетные птицы, та арлактгка 
лт^Уа хижi птахи, хищные птицы, та иброРга лт^Уа водоплaвнi пта
хи, водоплавающие птицы, тапцвроРгалтпУа деннi, дневные птицы, 
тауиктвроРгалт^Уа нiчнi птахи, ночные птицы, таюотокалтпуа яй- 
цеживороднi птахи, яйцеживородящие птицы, таюбгкалтпуа спiвочi 
птахи, певчие птицы, толарабвюголтпуо райская птица.

Словотвiрний паралелiзм у цьому темогнiздi виявляе бшьшють атри- 
бутивних компонентiв словосполучень: прикметники алобпцатгко^
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вiддieслiвний (вщ давньогрец. апобпцю вiдлiтaти), юбгко^ вщносний 
прикметник вiд юб^ ода, тсня. ларабешго^ -  райський, що пов’я- 
заний з бiблiйним, а також мiфiчним, фольклорним уявленням про 
рай, став означенням райського птаха, якого називають ще в схщ- 
нослов’янських мовах жар-птицею, жар-птицей.

Композит юотока скальковано в СУБТ як яйцеживонароджувальний. 
У новогрецькш словотворчо бiльш вирiвняно ряд з основою -Рго вщ 
Рю^ життя: иброРю^ який живе на вод^ пцвроРю^ який веде денний 
споаб життя, уиктбрю^ -  шчний спосiб життя. У схщнослов’янських 
цей об’еднавчий компонент семантики ошв, що уточнюваний дiесло- 
вом живе, перейшов до розряду прихованих, натомють вираженим е 
атрибутивний означувач життя. Але в цьому i виявляеться конденса- 
цiя унiверба: у субстантивах, перш за все суфшсальних, лишаються 
означувальнi компоненти.

Композити демонструють два напрямки компресп значень. З одного 
боку, джерелом виникнення !х е словосполучення, якi належать до 
часто використовуваних у текстах рiзних функцшних стилiв. Осо
бливо це характерно для наукових текслв, де таю словосполучення 
згортаються у композитнi слова. На продуктивнють згортання впли- 
вае будова словосполучень. До поширених належать прикметнико- 
во-iменниковi, iменниковi та приствниково-прикметниковопмен- 
никовi словосполучення. Так, у мовознавсга словосполучення 
абревгатурна морфема (морфема, використовувана в творенш абре- 
вiатур, точшше афшсоодв) витiснено аброморфемою, под1л на скла- 
ди -  складоподтом, фразеолог1чне словосполучення -  фраземосполу- 
ченням. У бюлогп бглг кров’ят тгльця перетворилися на бглокргвцг, 
червот кров’яш тгльця -  на червонокр1вц1, генетично модифтований 
оргатзм оформлено абревiатурою ГМО.

Однак це потужний, але не единий споаб компресп розчленованих 
номшацш у термшосистемах. 1снуе емний i також продуктивний 
споаб компресп композитоутворень -  афшсощний. У мовознавста 
прикладом таких згорток-моделей афшсощних сшв е етно-/пресо-/ 
психо-/соцго- лгнгвгстика, я к  виразно видшяються на тлi iснуючих 
розчленованих номшацш на взiр: структурно-математична, кому- 
нгкативна, комунгкативно-прагматична лгнгвгстика.

Утворюваш афшсощним способом композити складеш з кiлькох ос
нов. Вони теж е своерщними ушвербами, що дуже поширенi в рiзних
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термшосистемах, шюструючи компресiю змiсту та форми. Це роз- 
пiзнаванi клiшованi одиницi термшосистем. Списки продуктивних 
афшсовдв увесь час поповнюються. У бюлогл поряд iз давно вщо- 
мими авто-, агро-, антропо-, бю-, гео-, еко-, крю-, псевдо-, психо-, 
психро-, термо- тощо використовуються новiшi алело-, ало-, хромо-/ 
хромосомо-. авто1мутзащя, авторепродукщя, автотип, автотран- 
сплантащя; агрокультура, агросфера; бактерюлог1я, бактерюност, 
бактерюриза, бактерюфаги, бактерюфлора; термонаст1я, термо- 
поди, термофти; алелогетя, алелоготя, алеломорфоз, алелопат1я; 
алозигота, алокартя, алометр1я, алоплазма i тлн.

У шформатищ здобули нове дихання програмо-. програмосумгсний, 
програмнокерований, програмотехтка та афшсощ само-. самоадап- 
тащя, самод1агностика, самодокументований, самозавантаження, 
самозаписуваний, самоконтроль, самомодифтащя, самонастрою- 
ваний, самонавчання, самооргатзацгя, самопуск, саморегулювання, 
самопогоджений тощо.

У фiзицi та шформатищ поширилася афшсощна основа нано-. нано- 
комп’ютер, наномантулятор, нанометр, нанонаука, нанопланктон, 
нанор1вень, наноробот, наносезон, наносекунда, наноструктура, на
носистема, нанотруба i тлн, у суспшьних науках. ттернет-, мас-, 
мед1а-, тар-, ретро-, соц1о-. мед1а-акц1я, мед1а-барон, мед1а-бомба, 
мед1а-дискурс, мед1а-життя, мед1а-1деал, мед1а-1ндустр1я, мед1а-1н- 
ститут, мед1а-квиток, мед1а-клуб, мед1а-компатя; ретроанекдот, 
ретродтство, ретромандр1вка, ретромода, ретроновина, ретроро- 
мантичний, ретростатика, ретростиль, ретрохт , ретрошлягер, 
ретрошоу тощо.

Завдяки ЗМ1 та штернету таю афшсощш утворення поповнюють за- 
гальнолшературну мову i стають надбанням загалу. кровомобгль, бг- 
опротези, бюроботи, крюбанки, наноматер1али, нанотехнологИ.

За лопкою розвитку наук таю композитоугруповання утворюють 
новi прошарки лексики на тш тих композшлв, мотиващя яких слово- 
сполученнями в сучасних мовах вщчутна 1'хшми ноаями. У цю сфе
ру здебшьшого потрапляють у схщнослов’янських мовах запозичеш 
афшсощи. вони не переобтяжеш багатьма значенневими зв’язками з 
шшими словами. 1х семантика унiфiкована i регулярно повторювана.
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Однак i питомi афшсо!ди теж здатнi розвивати сво! угруповання в 
термiносистемах. Компоненти одних iз них поеднуються як рiвно- 
правнi складники сполучником V. склобетон, склогтс, склоемаль, 
склокерамжа, склокерамт, склокремнезит, склокристал, скломар- 
мур, склотекстолт, склоцемент, склопластик, склоруберойд.

В шших перший складник виконуе роль атрибута скляний (виготов- 
лений iз скла). склоблок, скловата, скловолокно, скломаса, скломоза- 
гка, склопласт, склопакет, склопосуд, склотканина.

Щойно назван два типи композитсв вiдрiзняються вщ тих, в основi 
яких лежать дiеслiвно- (або вiддiеслiвно-) об,ектнi словосполучення. 
скловар, скловиробництво, склодув, склозавод, склоомивач, склоочис- 
ник, склоочищувач, склопакунок, склотдйомник, склоприрiзування, 
склорiз, склорiзання, склороб, склоробство, склошлiфувальний.

Перший рiзновид похщних з основою скло- вiдрiзняеться вщ другого 
та третього сво!м внутрш ш м синтаксисом. Його семантика мае ви- 
щий ступiнь афнсо!дносп, нiж члени другого i третього угруповань, 
побудованих на грунт тдрядного, отже, бiльш керованого зв’язку.

Наведеш приклади афнсо!дного способу творення похщних показу- 
ють, що механiзм компресп семантики складних за будовою, але еди- 
них з погляду змюту одиниць дедалi агресивнiше впливае на слово- 
творення мов. За свщченнями учених, уже в шiстдесятi роки XIX ст. 
у слов’янських лггературних мовах почала рiзко збiльшуватися кшь- 
кiсть складних слiв. Це тдтверджувало зростання в них аналiтизму, 
з одного боку. З другого, вщбуваеться подальша iнтелектуалiзацiя 
мов, розвиваеться !хнш науковий стиль, що, в свою чергу, впливае на 
iншi функцшш стилi. У загальнiй лiтературнiй мовi нагромаджуеть- 
ся значна кiлькiсть терм ш в та детермшовано! лексики. У добу глоба- 
лiзащi цi тенденцп посилюються. У самiй мовi дiють обмеження як 
на розгортання афнсо!дних структур (не бшьше чотирьох), так i на 
!х згортання. Усе, що довше ще! межi, легко розпадаеться i головне не 
вiдтворюеться регулярно в мовЁ

Навггь у тричленних розчленованих номшащях препозитивнi атри- 
бути, виражеш вiдносними прикметниками, перебувають на перифе- 
рП’ термiносистем, наприклад у бюлогп це словосполучення на зра- 
зок. шкро-м’язово-апоневретичний утвiр, чотиричленнi випадають 
iз зони вiдтворюваностi в мовк палжадо-трихо-дермо-поверхнева
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тканина (Гродзинський 2012: 549). П эдбну картину спостер^аемо 
в iнших термiносистемах, наприклад, запропонований у мехашщ 
термiн термов’язкопружнопластичне деформування з оформленим 
як композит чотиричленним прикметником не увшде в лексикон 
нормативних одиниць. Вш громiздкий, хоча i поеднуе в собi iснуючi 
двочленнi прикметники з iнших словосполучень в’якопружне тiло 
або тричленш пружно-пластичний деформативний стан (Звгг 2013: 
62-63).

Невпинно зростае кшькють двоосновних афшсощних похiдних. 
Меншою мiрою, але збшьшуеться кiлькiсть триосновних утворень. 
Серед названих уже афшсовдв у препозицп до двоосновних компо- 
зитiв здатнi перебувати авто-: автомеханохорiя, авторацiографiя, 
автоцитолiз, агробiологiя, агроекологiя, агробюценоз, агрометео- 
рологiя, агрофтоценози; бактерюхлорофт, бактерюценогентсть, 
псевдополiембрiонiя, псевдополтлоШя, псевдоксерофт, псевдо- 
гiдроцефалiя, ретроюнозал, спектрогелюграф, спектрогелюскоп, 
спектрофотометр, спектрофлуорометр, термоанемометр, тер
могальванометр, терморадюметр, термополяриметр, термоклей- 
стогамiя, цитоморфологiя, цитофiзiологiя, цитофотометрiя та ш. 
Щею здатнютю надшеш й деяю питомi афшсощи та пбриди: скло- 
асфальтобетон, склозалiзобетон, склоцементокерамта, медiа-бiз- 
нес-устх. Чотирикомпонентних афшсощних утворень набагато мен- 
ше: агробюгеоценоз, бюгеоценогоризонти, нейроцитоархтектотка, 
спектрогелююнематограф, радюфототелеграф. Ось чому спроби 
деяких термшолопв розширити межi атрибутивномменникових сло
восполучень, а далi згорнути !х, навггь iз намаганням писати !х че
рез дефiс, не е вдалими. Вони межують iз творенням оказiоналiзмiв. 
Ц  межi тдтверджуе грецька мова, яка поряд iз нiмецькою вiдома 
свош продуктивним основоскладанням. У нш теж типовi двооснов- 
нi неологiзми з афшсо1дами: то агроаб^пца повiтряне змагання, п 
агростгуауотпта герметичнiсть, п Рюаирватбтпта бiосумiснiсть, п 
Рюто^гуп бiотоксин, п вирюацша евробезпека, п е и р ю ^ с п  еврокри
за, то ютоХоую блог, п ютосгМба веб-сторшка, то штоспцо банер, 
то уауоцорго наномолекула, о уауосюХ^уа^ нанотрубка, то уауовХгко 
наноматерiал.

Численнi триосновнi неолопзми: тоагробгастпцолХауо повгтряний 
космiчний корабель, п агролиросРгсп пожежогaсiння у повiтрi, п 
ауосохпм-^юбграл^а iмунохiмiотерапiя, п aGтpофютоypaф^a фото-
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графiя 3ipoK, n Ptooxa0sponotnon бiостабiлiзацiя, о Рютроцократп^ 
бiотерорист, n бшбиктютроцокрапа тероризм у мереж^ то 
supro5n^o^^9 ta^a  еврореферендум, то supronprorn0Xnp,a еврочемто- 
нат.

Поодинокi чотирикомпонентш афшсощш композити: na
^9 tpXaGTnposi8ond0sta ретинопа™, n vavоPютsxvоXоy^a нанобютех- 
нологiя.

Розгляд унiвербiв i компресивiв вимагае додаткового аналiзу матерь 
алу стосовно злиття словосполучень словоформ, у якому вони змшю- 
ють значення та функщю для вираження одного складного поняття 
завдяки постшнш дистрибуцп кiлькох (2-4) словоформ, субстантива- 
цп цiлих речень, повторенню однакових словоформ. Важливо врахо- 
вувати в такому аналiзi дiахронний аспект i синхронний, який засвщ- 
чуе компресiю одиниць всiма названими способами в лггературнш 
розмовнiй мовi та в усно-писемному спiлкуваннi в штернетё

Цi стiйкi конгломерати словоформ мають едине змiстове значення, 
вщмшне вiд суми значень компонентiв, постшний i незмiнний по
рядок розташування елементiв. При цьому написання ^ в  разом чи 
окремо нiяк не позначаеться на значеннях таких об’еднань, 1хнш гра- 
матичнiй функцп.

Залежно вщ структури, значення i функцш можна видiлити такi 
об’еднання в украшськш та росiйськiй мовах: субстантивш (е ^ в а -  
лентнi iменниковi), прикметниковi, присшвников^ дiеслiвнi, дiепри- 
кметниковi, прийменниковi, сполучниковё Такi утворення видшяе- 
мо з врахуванням юторичного аспекту. Вони засвщчеш словниками 
як окремi слова, отже ушверби.

Перший тип об’еднань подiбно до iменникiв використовуеться для 
позначення оаб, рослин, тварин, предметiв, примщень тощо. Однi з 
них стввщ носш  синхронно з другою особою однини дiеслова в на- 
казовому способi та iменником, пор. укр. вертишийка, вертихвгст- 
ка, держидерево, держиморда, дурисвт, не-руш-мене, шибайголо- 
ва; рос. вертихвостка, вертишейка, держиморда, сорвиголова; шм. 
dasVergissmeinnicht незабудка, гр. то цп M-s ^nc^ovsi! (букв. не забудь 
мене!).

1ншими паралельними зi словосполученнями з двох iменникiв у 
називному вiдмiнковi найменуваннями е: батько-мати (батьки),
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гр1м-баба, козир-д1вка, буркун-зыля, брат-г-сестра, 1ван-чай (зшт), 
мати-й-мачуха, рай-дерево, розрив-трава, сон-трава; рос. отец и 
мать (родители), гром-баба, мать-и-мачеха.

Окремий рiзновид становлять словосполучення з прикметником, яю 
т с л я  субстантивацп всього словосполучення втрачають свою пер- 
вюну категорiю, пор. укр. кручен паничг (квггка), названий батько.

Прислiвниковi об’еднання iнодi утворюються за допомогою повто- 
рення тих же або дещо видозмiнених компонентiв iз службовими 
словами чи без них: будь-що-будь, всього-на-всього, де-не-де, день у  
день, з боку в бгк, з краю в край, коли-не-коли, ледве-ледве, нога в ногу, 
раз у  раз, тихо-тихо, хоч-не-хоч, як-не-як.

1ншим !хшм рiзновидом е словосполучення на позначення приблиз- 
но единого промiжку часу: без ктця краю, в1дранку до вечора, годи
на-друга, день-другий, другого дня, тшим разом, не сьогоднг-завтра, 
серед бглого дня, темног ночг, тим часом, цим разом. Деяю з них вка- 
зують на споаб дп i е поеднанням антонiмiв: бгльш-менш, видимо-не
видимо, волею-неволею або синон1м1в: гидко-бридко, зроду-вту, тиш- 
ком-нишком, часто-густо. Серед них трапляються також поеднання 
присшвниюв з частками: а як же, годг ж бо, коли б то, отже ж, хоча 
б, якби ж, якби не тощо.

Наведеш приклади шюструють одинищ, що давно зайняли свое 
мюце в лексиконах мов. Не в с  рiзновиди однаково поповнюються у 
сучасних мовах. У схщнослов’янських перехщну зону, що активно 
поповнюеться новими словами, формують прислiвники, якi функщо- 
нують паралельно з прийменниковомменниковими формами на зра- 
зок: назустрiч -  на з у с ^ ч ,  напередоднi -  напередоднi, наперерiз -  на 
перерiз, невпору -  не в пору.

Ця зона безпосередньо стосуеться процеав ушвербацп, оскiльки по- 
казуе наслiдки компресп семантики i форми одиниць, що засвщчу- 
ють перехщ словозмiнних явищ у словотвiрнi. У

У цьому планi важливе також окреслення перифрастичного слово- 
творення, що повинно зайняти свое мюце серед компресивiв. Слщом 
за грецькими дослщниками Хр. Клерисом та Й. Бабшйотюом до пе
рифрастичного словотворення вщносимо моделi творення iменникiв, 
дiеслiв, прикметниюв, якi е первiсно словосполученнями (KXa^pn^, 
Млацлгугютп^ 2005: 102-105, 719-720). А. О. Бшецький називав слова
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цього типу юкстапозитами (Бiлецький 1962: 15-16). Еталоном зютав- 
лення виступають моделi таких утворень. У новогрецькш а) iменник 
та iменник у родовому вщмшку то Хв^гко товлп<; кишеньковий слов
ник, рос. карманный словарь, то коитаХак гтоаугов чайна ложка, чай
ная ложка; б) прикметник та iменник: п пХгкгак'р вуврувга сонячна 
енергiя, о вкботгко^ ожо^ видавничий дiм, о уихро^ лоХвцо^ холодна 
вшна; в) iменник та iменник у називному вiдмiнку п Хе£п-кХе1Ж клю- 
човi слова, то ла1Ж 9авца чудо-дитина, нiм.Wunderkind, вундеркiнд, 
П х®ра цвХо^ кра'ша-член.

Ц  моделi можуть вiдiгравати роль критерпв у зютавному вивченнi 
ушвербацп та виявляти паралелi й вiдмiнностi мов. Вони показують 
подiбнiсть випадкiв а) та б) i вiдмiнностi мов (випадок в). Останнш -  
показник тяжшня грецько! мови до вираження значення належност 
формами iменникiв у родовому вщмшку, в схщнослов’янських -  вщ- 
носними та присвiйними прикметниками.

У схщнослов’янських мовах, як i в новогрецькш, поширеш юкстапози- 
ти на взiр: тоаитокшпто-фиугю автомобiль-холодильник, п глютоХ^- 
кашyyгХ^а лист-замовлення, то лХою-фОУтаоца корабель-привид, о 
Хвгроиру6<;-о8оупатро^ хiрург-стоматолог

Перифрастичним словотворенням називаемо також формування роз- 
членованих номшацш -  словосполучень, що е наслщком компресп 
семантики. Вони теж компресиви, що особливо поширеш в науково- 
му стил^ в якому левова пайка припадае на термшолопчш словоспо- 
лучення. Угруповання таких словосполучень з однаковими стриж- 
невими словами-темами називаемо темогшздами. У бюлогл таким е, 
наприклад гшздо, утворюване iменником гмунтет: укр. гмунтет 
адаптивний, рос. иммунитет адаптивный/ активний, активный/ ви- 
довий, видовой/ клггковий, клеточный/ набутий, приобретенный/ 
природний, естественный; iмунiтет тканин, иммунитет тканей.

Для розгляду ушвербацп темогшзда цiкавi тим, що виявляють у на- 
укових текстах стiйкi колокацп=словосполучення, я к  стають тер- 
мiнами, виражаючи поняттеву еднють. Частина з них з часом може 
згортатися в слова (ушверби) внаслщок частоти використання в тек
стах. Прикладом !х може бути неологiзм кровомобгль (автомобiль 
для швидкого (негайного) забору кровi), а також численш утворення 
з еко-: екобезпека, екоосвта, екорух, екокультура тощо.
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На особливу увагу заслуговують зрощення, якi прийнято розглядати 
серед унiвербiв. У зютавному планi показовi мови з артиклями, я к  
засвiдчують перетворення формально розчленовано'1 eдностi в цш с- 
нiсть. А р т и ^  “цементують” словосполучення i цiлi речення. У но- 
вогрецькiй прикладом ix е то поХи то “Kupis, sXsnoov!” то Раргетаг кг
0 0sóę/ о nandę -  Багато “Господи помилуй!” занудить i Бога/ i попа. 
Частину фрази мiж першим артиклем то перед багато поХи та дру
гим то перед звертанням об’еднуе=трансформуе в iменник саме ар
тикль. Субстантивом може стати фразеолопзм. Таким у реченш ста 
поХгтгка svvai ó пои 9uaasi о dvspо^, и пострр^г Ka9s фора то к0рра 
пои кат8xsl т ^  s^0UG^а -  у полгтищ вiн -  звiдки впер вiе: щоразу 
пiдтримуе партiю, яка здобувае владу. У ньому використано фразео
лопзм óпоuфUGdslоdvsцо^, укра'шським еквiвалентом якого е зв1дки 
вт ер вге -  про людину без твердих переконань, пристосуванця.

Подiбнi до цього зрощення у функцп однiеi семантично единоi 
одиницi не характернi для наукового стилю, натомють вони дедалi 
бшьше поширюються в усно-писемному спiлкуваннi через штернет
1 пiд його впливом i в публщистичному стилi. Згадаймо укр. заба- 
ва-для-власне-лтератури, свт-у-дошку хлопець, впередукртнецъ, 
гтер-купер-екстра-арх1в1дкриття, м1сце-куди-можна-повернутися, 
пор рос. Троишникивезде! каконовседостало, яинтеллигент, онате- 
мать, онжеребенок (Чумирина 2016).

Аналiз процеав та наслщюв ушвербацп вимагае новоi систематиза- 
цп матерiалу, уточнення перехщних способiв словотворення та iхнiх 
наслщюв, що дозволяе вiдрiзнити унiверби вщ iнших компресивiв 
у контекстi стввщношення слiв та словоформ, що стають словами, 
слiв та словосполучень i речень. Ряд т е р м о в  субстантив, ушверб, 
словотвiрне гнiздо, композитоугруповання, темогнiздо вщповщае 
перебiгу компресп семантики i форми одиниць (вщ словоформ до 
слова, вщ словосполучень до композитiв, вщ композита до компози- 
тоугруповань афпсоодв, а також вiд словосполучень -  перифраз до 
юкстапозипв та темогшзд).
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Univerbs in Terminological Systems of Eastern Slavic
and Modern Greek

Univerbation is chiefly viewed as a process of set expression compression into a single 
semantically equivalent word. It is achieved due to suffixation. In Eastern Slavic lan
guages a stem is preserved in univerbs, which correlates with the word modifier and the 
headword is changed by the noun suffix. Adjectives do not have genders and degrees of 
comparison if  they are qualitative.
Word forms of different parts of speech can undergo substantivation, mainly nominal 
parts of speech. In Modern Greek articles adjectives, adverbs, pronouns, ordinal and 
cardinal numerals are transformed into nouns, in diachrony -  verb forms.
Univerbation is the result of word combinations compression, consequently it should be 
studied in a broader context in synchrony within compressives -  results of transforma
tion-compression of word combinations into composites, juxtaposits, split nominations 
united into families of nominations.
From synchronic point of view not all composites correlate with word combinations. 
Part of stems is root affixes which form new composite formations, functioning as 
centres of their further compression in front position, e.x.: скловата, залiзобетон, 
склозал1зобетон or rear position: магнiтометр i аеромагнтометр.
Periphrastic word-formation, which includes juxtaposits мов -  немов -  немовби -  
немовбито and split nominations -  word combinations, which are grouped into families 
of nominations, form fields of compressives with similar semantics, but different from 
univerbs in form.
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