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YШВЕРБАЦЫЯ/УШВЕРБIЗАЦЫЯ: 
СУТНАСЦЬ ПАНЯЦЦЯ I МЕСЦА 

У ТЭРМ1НАС1СТЭМЕ СЛОВАУТВАРЭННЯ

У артыкуле робiцца спроба ахарактарызаваць сутнасць словаутваральных паняц- 
цяу “унiвербацыя/унiвербiзацыя/унiвербалiзацыя” i акрэслщь кола моуных з’яу, 
якiя уключаюцца сучаснымi даследчыкамi славянскага словаутварэння у сферу 
Унiвербацыi/унiвербiзацыi, разгледзець суадносiны паняцця “ушвербацыя/ушвер- 
бiзацыя” з iншымi паняццямi i адзiнкамi сiнхроннага словаутварэння. Таксама з 
улжам функцый словаутварэння, характару семантычнай матывацыi, спосабау i 
сродкау словаутварэння, сэнсавых i фармальна-граматычных суадносш матыва- 
вальнай базы i ушверба у артыкуле будуць сфармуляваны крытэрьп, на падставе 
якiх тыя щ iншыя катэгорыi i групы матываваных адзiнак могуць быць аднесены 
да класа ушвербау, i прапанавана iерархiчная структура поля унiвербiзацыi у за- 
лежнасцi ад актуалiзацыi крытэрыяу унiвербiзацыi у славянскiм словаУтварэннi. 
Асноуныя палажэнш артыкула iлюструюцца беларускiм моуным матэрыялам. 
Ключавыя словы: унiвербацыя/унiвербiзацыя, суфiксальнае словаутварэнне, 
спосаб словаутварэння, тэрмiнасiстэма словаутварэння, поле унiвербiзацыi

The article presents an attempt to characterize the essence of the word-formation con
cepts of “univerbation / univerbization / univerbalization” and to outline the circle of 
linguistic phenomena included by modern researchers in the sphere of univerbation / 
univerbization, as well as to consider the relation of the notion “univerbation / univerbi
zation” with other concepts and units of synchronous word-formation. Also, taking into 
account the functions of word-formation, the nature of the semantic motivation, the ways 
and means of word-formation, the semantic and formal grammatical relations between 
the motivating base and the univerb, in the article the criteria will be formed that allows 
to include certain categories and groups of motivated units in the class of univerbization. 
We also propose a hierarchical structure of the field of the univerbization that depends 
on the actualization of certain criteria in the Slavic word-formation. The main provisions 
of the article are illustrated with the Belarusian language material.
Key words: univerbation/univerbization, suffixed word-formation, means of word-for
mation, terminology of word-formation, the field of univerbization
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1. Уводзшы
Ушвербацыя як моуная i мауленчая рэал1зацыя ушверсальнай тэн- 
дэнцып да эканомп моуных сродкау ужо больш за стагоддзе пры- 
цягвае увагу лшгвютау, у тым лiку i славянскiх. У сферы славянска- 
га словаутварэння гэты феномен таксама разглядауся на шырокiм 
моуным матэрыяле i з самых разнастайных пазiцый. Разнастайнасць 
поглядау i падыходау да праблем ушвербацьп у сферы славянскага 
словаутварэння добра адлюстроуваюць шматлiкiя працы па славян- 
скай дэрываталогii (гл., напрыклад, Нещименко 2003: 288-306; Дья
чок 2015). Пастаянная щкавасць спецыялiстау да ушвербацып такса
ма падтрымлiваецца актыуным папауненнем лексiконаУ сучасных 
славянскiх моу новымi матываванымi адзiнкамi, якiя адпавядаюць 
крытэрыям унiвербiзацыi, у першую чаргу крытэрыю эканомii моу- 
ных сродкау (Нещименко 2003: 288-306).

Тым не менш, нягледзячы на наяунасць велiзарнай колькасцi дасле- 
даванняу i вельмi шырокi дыяпазон пунктау погляду у гэтай галше 
лiнгвiстычнай навукi, нельга сцвярджаць, што асноунае кола тэарэ- 
тычных аспектау словаутваральнай унiвербацыi/унiвербiзацыi атры- 
мала адназначную i агульнапрынятую штэрпрэтацыю, што акрэсле- 
на i даследавана кола моуных з’яу, што уключаюцца у гэтую сферу 
славянскага словаутварэння, а таксама сфармiравана стройная тэрмь 
насiстэма, суадносная з тэрмiналогiяй сшхроннага словаутварэння. 
Больш за тое, трэба прызнаць, што нават на пачатку ХХ1 стагоддзя 
у асобных славянсюх мовах матываваная лексiка з пазщый ушвер- 
бацыi/унiвербiзацыi фактычна не даследавана. Так, напрыклад, 
пры наяунасцi дастаткова поунага i паслядоунага апiсання сютэмы 
словаутваральных спосабау i сродкау у сучаснай беларускай мове 
Унiвербацыя/унiвербiзацыя з’яуляецца фактычна te rra  incognita.

Усё гэта яшчэ раз пацвярджае актуальнасць i надзённасць дэталёвага 
абмеркавання праблемы словаутваральнай унiвербацыi/унiвербiза- 
цыi у славянскiх мовах, што дазволщь паглыбiць разуменне сутна- 
сцi i спецыфiкi гэтага феномену у мове i словаУтварэннi, паслужыць 
штуршком для вызначэння месца i ролi унiвербацыi/унiвербiзацыi у 
сiстэме нацыянальнага словаутварэння, будзе садзейнiчаць поунаму 
сютэмнаму даследаванню гэтай з’явы у асобных славянсмх мовах.
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2. Сутнасць паняцця i месца у тэрмшасютэме словаутварэння
У адным асобным артыкуле у прынцыпе немагчыма зрабiць хаця б 
павярхоуны агляд навуковай лггаратуры па праблеме ушвербацын у 
славянсюх мовах. Таму уяуляецца мэтазгодым коратка засяродзщца 
на а) сутнасцi унiвербацыi/унiвербiзацыi менавiта як словаутвараль- 
нага феномену, што вызначае яе месца у сiстэме словаутварэння i па- 
казвае суадноснаць паняцця унiвербацыi/унiвербiзацыi i яе тэрмшау 
з iншымi паняццямi i адзiнкамi сiнхроннага словаутварэння; б) вы- 
значыць асноуныя крытэрыi словаутваральнавй ушвербацьп/ушвер- 
бiзацыi; в) зрабiць спробу акрэслщь кола моуных з’яу, якiя могуць 
быць уключаны у сферу словаутваральнай унiвербацыi/унiвербiза- 
цыi, i прапанаваць структурную iерархiю поля ушвербацын/ушвер- 
бiзацыi.

2.1. Па-першае, аксiяматычным трэба лiчыць палажэнне, што ушвер- 
бацыя -  гэта адно з праяуленняу унiверсальнай тэндэнцын да эка- 
номii моуных сродкау выражэння пэунага зместу. Параун.:

Синкретизм в словообразовании проявляется в универбации -  вы
ражении одним словом (простым, производным или сложным) 
комплекса значений, выражаемых в аналитических конструкциях 
сочетаниями слов. Ср. “широкоплечий” и “широкий в плечах”, “ба
рабанить” и “бить в барабан”, “столик” и “маленький стол”, “би
блиотекарша” и “женщина-библиотекарь” и т. п. (Гак 1990: 451);

Универбация, компрессивное словообразование, -  образование слова 
на базе словосочетания, которому оно синонимично. Универбация -  
одна из основных функций словообразовательных средств языка... В 
явлении универбации обнаруживается общеязыковая тенденция к 
экономии средств выражения (Лопатин 1998: 577);

УН1ВЕРБАЦ1Я, утверб1зац1я -  р1зновид суфжсального способу сло- 
вотворення, при якому словосполучення за допомогою суф1ксацП 
згортаеться в слово (Клименко 2007: 776).

Таим чынам, паняцце “ушвербацыя/ушверб1зацыя/ушвербал1за-
ц ы я” атрымлiвае дзве характарыстыкй 1

1. Ф ункцы янаванне адзш ак мовы у мауленш (абумоулена кантэк- 
стуальным скарачэннем вуснага i тсьмовага тэксту, у тым лшу за 
кошт выкарыстання аднаслоуных матываваных адзшак замест неад- 
наслоуных намшацый).

UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA
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Пры таи м  разуменш ушвербалiзацыя некаторымi даследчыкамi нао- 
гул выводзiцца за межы дэрывацып, хаця разглядае функцыянаванне 
у мауленш у першую чаргу аднаслоуных матываваных (!) адзiнак за- 
мест адпаведных неаднаслоуных. Параун.:

В силу вышесказанного следует считать, что универбализация - это 
ситуация, когда слово, замещающее словосочетание, выступает в 
качестве его дублета в пределах тождества единой номинативной 
единицы — номинатемы. Процесс замены словосочетания словом 
здесь должен трактоваться не как деривация, не как формирование 
новой номинации, а как усовершенствование старой, как акт заме
ны расчлененного наименования универбализованным однословным 
на- именованием. (Теркулов 2010: 138).

2. Утварэнне адзш ак мовы (= словаутварэнне) паводле пэуных сло- 
ваутваральных семантычных, фармальных i граматычных крытэры- 
яу, яюя адпавядаюць прынцыпу моунай эканомii.

Напрыклад: залгковая кшжка ^  залгкоука,
мгнгмальная зарптата ^  мшмалка, 
мгнеральная вада ^  мгнералка i iнш.

У такiм выпадку тэрмiн ун1вербацыя/ун1верб1зацыя уключаец- 
ца у рад паняццяу, якiя характарызуюць функцып словаутварэння: 
намшатыуная, стылiстычная, кампрэсiуная (= ушвербацыя) i г.д.

У сучаснай навуковай лггаратуры пашыраны паралельныя тэрмшы 
уш вербацыя, ун1верб1зацыя i унiвербалiзацыя, яюя з’яуляюцца 
фактычна узаемазамяняльнымi. Тым не менш яны не з’яуляюцца 
абсалютнымi тэрмiнамi-дублетамi. Уяуляецца, што у адносшах да 
функцыянавання адзiнак мовы у мауленнi больш мэтазгодна выка- 
рыстанне тэрмiна унiвербалiзацы я (Теркулов 2010: 138).

У адносшах да сферы словаутварэння мэтазгодна выкарыстоуваць 
паняцщ ун1вербацыя/ун1верб1зацыя, яюя, таксама могуць быць 
дыферэнцыраваны наступным чынам:

Унiвербацыя -  функцыя сродкау словаутварэння, якая рэалiзуе 
тэндэнцыю да эканомп сродкау выражэння (= кампрэсiунае сло
ваутварэнне).

Унiвербiзацыя -  працэс утварэння аднаслоуных матываваных ад
зшак, лекачна э^ вал ен тн ы х  неаднаслоуным найменням (= сло
ваутварэнне).
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Тэрмш уш вербацы я у прапанаваным азначэннi уключаецца у рад 
паняццяу словаутварэння, якiя характарызуюць семантычныя сферы 
утварэння: трансфарм ацы я -  м утацы я -  м ады ф ж ацы я -  уш вер
бацыя.

Уключэнне паняцця i тэрмша уш вербацы я/уш вербiзацыя у сферу 
сiнхроннага словаутварэння выяуляе тэрмiналагiчную недастатко- 
вась паняцшнага раду i абумоулiвае неабходнасць дапаунення тэрмь 
на унiверб (унiвербат) яшчэ двума суадноснымi тэрмiнамi i выбуда- 
ваць узаемазвязаны трохкампанентны рад тэрмшаадзшак:

Унiвербант -  неаднаслоунае найменне (мультыверб), якое выступае 
зыходнай базай для утварэня новай лексiчнай адзiнкi, семантычна 
эквiвалентнай зыходнаму неаднаслоунаму найменню (ушверба).

Унiвербатар -  словаутваральны сродак, з дапамогай якога утвараец- 
ца новая лекачная адзiнка

Унiверб (унiвербат) -  матываваная лексiчная адзiнка (вынiк сло- 
ваутваральнага працэсу унiвербiзацыi), семантычна э^ в ал ен тн ая  
зыходнаму базаваму неаднаслоунаму найменню.

Пры такiм падыходзе паняццi уш вербант -  унiвербатар -  унiверб
(ушвербат) уключаюцца у рад субстанцыйных адзшак словаутварэн- 
ня як вiдавыя у адносiнах да родавых паняццяу база -  фармант -  
дэрыват.

Напрыклад:

кнж ны  магазт + суф. -арн(я) кнИгарня
гуматтарная дапамога + суф. -к(а) гумаштарка

мабйльны тэлефон + суф. -шк мабтьнж

4 4 4
база + фармант матываванае слова

(ушвербант) (ушвербатар) (ушверб/ушвербат)

Як уяуляецца, тэрмiналагiчнае размежаванне паняццяу ушверба
цыя, yrnBep6i3apbia i ушвербалгзацыя i прапанаваны  рад тэрмшау 
уш вербант -  yнiвeрбaтaр -  уш верб (ушвербат) пэуным чынам упа- 
радкоувае i лагiчна завяршае тэрмiнаапарат сучаснага сшхроннага 
словаутварэння i дазваляе уключаць унiвербацыю/унiвербiзацыю у 
сферу словаутварэння.
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3. Крытэрьй ушвербацыi/ушвербiзацыi у словаутварэнш
Адной з важных 1 актуальных задач сучаснай славянскай дэрыватало- 
гп застаецца праблема вызначэння межау словаутваральнай ушверба- 
цьп/ушвербпацьп, а таксама 1ерарх1чнае структурыраванне яе поля.

На працягу усяго фактычна стагадовага перыяду даследавання пра- 
блем словаутваральнай ушвербацьн/ушверб1зацьн у славянсюх мо- 
вах розныя даследчык пры у прынцыпе аднолькавым разуменш яе 
сутнасщ вельм1 па-рознаму бачыл1 1 працягваюць бачыць межы яе 
пашырэння 1 уключаюць у гэтую сферу рознае кола словаутвараль- 
ных з’яу Таму на сённяшш дзень юнуе вельм1 шырокая разбежка 
меркаванняу адносна межау ушвербацьн/ушверб1зацьн у славян- 
сюм словаутварэнш: ад вельм1 вузкага да вельм1 шырокага.

Пры вузюм разуменш ушверб1зацыя у словаутварэнш можа быць 
зведзена толью да аднаго словаутваральнага тыпу, напрыклад, суф1к- 
сальных утварэнняу з суфшсам -к(а) на базе атрыбутыуных словаз- 
лучэнняу Параун.:

...способ стяжения сочетания “прилагательное + существитель
ное” посредством суффикса -к(а) в слово, в результате которого 
функции опорного слова исходного оборота берет на себя названный 
суффикс, был продуктивным давно (Шанский 1968).

Пры шыроюм разуменш паняцця ушверб1зацыя ахопл1вае усю сютэ- 
му словаутварэння 1 фактычна уключае усе матывананыя словы роз
ных тыпау 1 спосабау у славянсюх мовах. Параун.:

Яркой иллюстрацией тенденции языковой экономии является уни
вербизация, т.е. свертывание многословных наименований в одну 
лексему (впрочем, свертывание, сжатие исходной конструкции ле
жит в основе строения и любого деривата, что полностью соот
ветствует известному принципу бинарности структуры производ
ного слова) (Нещименко 2000: 262).

Як уяуляецца, у аснову вызначэння межау словаутваральнай уш вер- 
бпацьп павшны быць пакладзены пэуныя крытэрып, яюя вызнача- 
юць яе сутнасць. З улшам характару моунага матэрыялу (матыва- 
ваных лекачных адзшак), што уключаецца розным1 даследчыкам1 
у сферу словаутваральнай ушвербацы1/ушверб1зацы1, яе асноуным1 
крытэрыям1 (абавязковым1 1 факультатыуным1) можна л1чыць на- 
ступныя:
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3.1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцып (адпаведнасць тэндэнцып эка- 
номп моуных сродкау)

Универбация, компрессивное словообразование, -  образование слова 
на базе словосочетания, которому оно синонимично. Универбация 
-  одна из основных функций словообразовательных средств языка... 
В явлении универбации обнаруживается общеязыковая тенденция к 
экономии средств выражения (Лопатин 1998: 577);

Сущность компрессивного словообразования, по мнению лингвистов, 
заключается в “построении слов, которые представляют собой раз
ного рода сокращения имеющихся в языке номинативных единиц -  
слов и словосочетаний (Дьячок 2015: 87).

3.2. Наяунасць семантычнай э^вален тн асщ  ушвербанта i ушверба

Синкретизм в словообразовании проявляется в универбации -  вы
ражении одним словом (простым, производным или сложным) ком
плекса значений, выражаемых в аналитических конструкциях соче
таниями слов (Гак 1990: 451).

3.3. Тоеснасць намшатыунай функцьп ушвербанта i ушверба (аба- 
вязковая суаднеснасць з адным i тым жа дэнататам)

Исследователи единодушны во мнении, что о феномене вербальной 
экономии можно говорить лишь тогда, когда компактные номина
ции сосуществуют с устойчивыми (а не интерпретационными) 
синонимическими описательными номинациями одного и того же 
денотата (Г П. Нещименко 2003).

3.4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэлi

В русистике к области компрессивного словообразования относят в 
основном универбаты, являющиеся субститутами устойчивых адъ
ективно-субстантивных наименований, типа читалка ^  читаль
ный зал... Словацкие дериватологи значительно расширяют область 
универбизации, включая в неё различные способы замены мульти- 
вербизмов однословными наименованиями. Так, Ю. Фурдик выде
лил два способа универбизации: 1) элипсис устойчивого адъектив
но-субстантивного словосочетания, в результате которого носителем 
его семантического содержания становится субстантивированное 
прилагательное (studijne oddelenie ^  studijne); 2) универбизацию с 
помощью деривационных средств, когда из мультивербального суб
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стантивного или глагольного наименования изымается определенная 
часть, которая в производном слове замещается словообразователь
ным суффиксом - носителем категориального значения: diplomova. 
praca  ^  diplomovka, ućitel’ slovenćiny ^  slovenćin-ar, vykonavat’ dozor 
^  dozor-ovat’ (Коряковцева 2006: 122-131).

Нови думи се образуват и на основата на устойчиви словосъчетания, 
т. нар. унвербиране -  когато в резултат на продължителна употреба 
в свързаната реч граматично зависимата дума се изпуска и значени- 
ето и изцяло се съсредоточава върху опорната дума, например: изку- 
ствен спътник ^  спътник, вавилонско стълпотворение ^  стълпо- 
творение (Аврамова 2004: 214-224).

3.5. Адпаведнасць пэунаму швентару словаутваральных сродкау 

Параун.:
- суф. -к(а) (Шанский 1968, Земская 1992);
- суф. -ec, -ka, -ak  (Grzegorczykova 1979: 45);
- суфшсальнае словаутварэнне (Клименко 2007: 776);
- суфтсацьш, абрэвiяцыя, складанне, субстантывацыя (Лопатин 
1998: 577);
i г.д.

3.6. Наяунасць граматычнай э^вален тн асщ  ушвербанта i ушверба

Najważniejsze narzędzie uniwerbizacji to sufiksy -ec i -ka, które 
przekształcają nazwy z określanym członem rodzaju męskiego (samolot 
odrzutowy ^  odrzutowiec) lub żeńskiego (łódź żaglowa ^  żaglówka). 
Wyrażenia z rzeczownikiem nijakim przekształcają się na formę żeńską 
(auto wyścigowe ^  wyścigówka, Stare Miasto ^  Starówka), lub 
męską (liceum ogólnokształcące ^  ogólniak). Trzeci sufiks tworzący 
nazwy uniwerbizowane, charakterystyczny głównie dla gwary miejskiej 
Warszawy, to suf. -ak . Tworzy on derywaty od wyrażeń zawierających 
rzeczowniki wszystkich trzech rodzajów: pośpieszniak ^  pośpieszny 
autobus, produkcyjniak ^  powieść produkcyjna, ogólniak ^  liceum  
ogólnoksztalcące (Grzegorczykova 1979: 45).
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4. YmBep6i3a^m у славянскiм словаутварэнш (межы i 
тыпы матываваных адзiнак)

З улшам асаблiвасцей актуалiзацыi (рэлевантнасцi) названых 
крытэрыяу могуць быць устаноулены межы унiвербiзацыi у славян
а м  словаутварэнш, а таксама вызначаны ступенi ix пашырэння/зву- 
жання, якiя адлюстроуваюць характар эвалюцьн поглядау на гэтую 
з’яву. И ж эй  прапануецца наступная шасцiступенная градацыя по
глядау на межы ушвербацын у славянскiм словаутварэнш у напрамку 
ад самага вузкага да самага шырокага разумення з’явы (iлюструецца 
прыкладамi беларускай мовы).

4.1. Першая ступень (унiвербiзацыя у межах граматычнай мадэлi 
словаутваральнага тыпу)

Дадзеная ступень патрабуе актуалiзацыi у а х  названых вышэй шасцi 
крытэрыяу:

1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцыi.
2. Семантычная э^валентн асць унiвербанта i ушверба.
3. Тоеснасць намшатыунай функцыi ушвербанта i ушверба.
4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэлi (мультыверб A+N 
^  унiверб N).
5. Выкарыстанне аднаго канкрэтнага словаутваральнага сродка (суф. 
-к(а)).
6. Граматычная эквiвалентнасць унiвербанта i унiверба (A+Nf ̂  Nf).

Прыклады: гумантарная дамамога ^  гумантарка, залжовая кн1ж- 
ка ^  залжоука, *чыгунная дарога ^  чыгунка (параун. укр. зал1зниця, 
славацк. diplomova praca  ^  diplomovka). Прыклад *чыгунная дарога 
^  чыгунка тюструе магчымасць словаутваральнай утверб1зацы1 
па аналоги, пакольк у  сучаснай беларускай мове не гснуе рэальнай 
неаднаслоунай намтатыунай адз1нк1 чыгунная дарога (параун. рус. 
железная дорога ^  железка).

4.2. Другая ступень (унiвербiзацыя у межах словаутваральнага тыпу)

На дадзенай сту пеш актуальнасць захоуваюць першыя пяць крытэры- 
яу, а шосты (граматычны крытэрый) становiцца нерэлевантным, што 
ютотна пашырае кола суфiксальных унiвербау з суф. -к(а): 1

1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцыi.
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2. Семантычная э^валентн асць унiвербанта i ушверба.
3. Тоеснасць намшатыунай функцыi ушвербанта i ушверба.
4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэлi (мультыверб A+N
>  ушверб К).
5. Выкарыстанне аднаго канкрэтнага словаутваральнага сродка (суф. 
-к(а)).
6. Граматычная экв1валентнасць ушвербанта 1 ушверба (АКК^ > К ^ .

Прыклады: А+К (f) + суф. -к(а) — N(f): гумантарная дамамога —  
гумантарка, залжовая ктжка —  залжоука;

А+К (м,п) + суф. -к(а) — N(f): электрычны поезд —  электрычка, 
маршрутнае т акс —  маршрутка.

4.3. Трэцяя ступень (унiвербiзацыя у межах словаутваральнай катэ- 
горып)

На гэтай ступеш пашырэння межау словаутваральнай унiвербiзацыi 
мадыфiкуецца пяты крытэрый (здымаецца абмежаванне адным сло- 
ваутваральным фармантам -к(а)):

1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцыЁ
2. Семантычная эквiвалентнасць унiвербанта i ушверба.
3. Тоеснасць намшатыунай функцып ушвербанта i ушверба.
4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэлi (мультыверб А+К
>  унiверб К).
5. Выкарыстанне розных словаутваральных суфшсау.
6. Граматычная экв1валентнасць ушвербанта 1 ушверба (АКК^ > К?)г

Прыклады: А+К (Г) + суф. -к(а) — К(Г): гумантарная дамамога —  
гумантарка, залжовая ктжка —  залжоука;

А+К (м,п) + суф. -к(а) — К(Г): электрычны поезд —  электрычка, 
маршрутнае т акс —  маршрутка;

А+К (м, Г,п) + ун1вербатар —— К(м,Г,п): таварны поезд —— таварняк, 
ктжны магазгн —  ктгарня, мабгльны тэлефон —  мабгльнгк.

4.4. Чацвёртая ступень (унiвербiзацыя у межах розных словаутва- 
ральных катэгорый)

Ступень прадугледжвае далейшую мадыфiкацыю пятага крытэрыю 
i накiравана на выхад за межы адной словаутваральнай катэгорый i 
аднаго спосабу словаутварэння.
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1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцыЁ
2. Семантычная э^валентн асць унiвербанта i ушверба.
3. Тоеснасць намшатыунай функцып ушвербанта i ушверба.
4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэлi (мультыверб A+N
>  унiверб К).
5. Выкарыстанне розных словаутваральных сродкау i спосабау сло- 
ваутварэння.
6. Граматычная экв1валентнасць ушвербанта 1 ушверба (А 1̂  > К ).

Прыклады: А+К (Г) + суф. -к(а) — К(Г): гумантарная дамамога —  
гумантарка, залжовая ктжка —  залжоука;

А+К (м,п) + суф. -к(а) — К(Г): электрычны поезд —  электрычка, 
маршрутнае т акс —  маршрутка;

А+К (м,Г,п) + ун1вербатар —— К(м,Г,п): таварны поезд —— таварняк, 
ктжны магазгн —  ктгарня, мабгльны тэлефон —  мабгльнгк;

А+К (м,Г,п) — N (складанаскарочанае слова): медыцынская сястра 
—  медсястра, спецыяльны карэспандэнт —  спецкар.

4.5. Пятая ступень (унiвербiзацыя у межах розных словаутвараль
ных катэгорый)

Пераход на чарговую пятую ступень пашырэння межау унiвербiза- 
цыi звязаны з пашырэннем яе словаутваральнай базы (нерэлевантна- 
сцю чацвёртага крытэрыю):

1. Рэалiзацыя кампрэсiунай функцыi.
2. Семантычная э^валентн асць унiвербанта i унiверба.
3. Тоеснасць намшатыунай функцьп унiвербанта i ушверба.
4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэл1 (мультыверб А 1И
>  ушверб И ).
5. Выкарыстанне розных словаутваральных сродкау 1 спосабау сло- 
ваутварэння.
6. Граматычная экв1валентнасць ушвербанта 1 ушверба (АКК^ > К ).

Прыклады: А+К (Г) + суф. -к(а) — К(Г): гумантарная дамамога —  
гумантарка, залжовая ктжка —  залжоука;

А+К (м,п) + суф. -к(а) — К(Г): электрычны поезд —  электрычка, 
маршрутнае т акс —  маршрутка;
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A+N (м,^п) + ун1вербатар —— К(м,^п): таварны поезд —— таварняк, 
кшжны магазт —  кшгарня, мабiльны тэлефон —  мабiльнiк;

A+N (м,^п) — N (складанаскарочанае слова): медыцынская сястра
—  медсястра, спецыяльны карэспандэнт —  спецкар;

любая неаднаслоуная нам ш ацы я — N (складанаскарочанае сло
ва): кабтет м ш ст рау —  кабмт, Мiнстэрства адукацыi —  Мтаду- 
кацыi, Аргатзацыя А б ’яднаных Нацый —  ААН.

4.6. Шостая ступень (ушвербiзацыя у межах сютэмы словаутварэння)

Апошняя ступень пашырэння дыяпазону унiвербiзацыi на усю сютэ- 
му словаутварэння звязана са зняццем аднаго з самых галоуных 
крытэрыяу унiвербiзацыi -  семантычнай эквiвалентнасцi ушвербан- 
та i ушверба:

1. Рэалiзацыя кампрэаунай функцыi.

2. Семантычная экв1валентнасць утвербанта 1 ушверба.

3. Тоеснасць намшатыунай функцьп уш вербанта 1 уш верба.

4. Адпаведнасць пэунай словаутваральнай мадэл1 (мультыверб А + И 
>  у тверб  И ).

5. Выкарыстанне розных словаутваральных сродкау 1 спосабау сло
ваутварэння.

6. Граматычная экв1валентнасць у т в ербанта 1 ушверба (А+И^ > К?).

Прыклады: A+N (f) + суф. -к(а) — N(f): гумантарная дамамога —  
гумантарка, залтовая ктжка —  залiкоyка;

A+N (м,п) + суф. -к(а) — N(f): электрычны поезд —  электрычка, 
маршрутнае т акс —  маршрутка;

A+N (м,Г,п) + ун1вербатар —— N(мf,n): таварны поезд —— таварняк, 
кшжны магазт —  кшгарня, мабiльны тэлефон —  мабiльнiк;

A+N (м,^п) — N (складанаскарочанае слова): медыцынская сястра
—  медсястра, спецыяльны карэспандэнт —  спецкар;

любая неаднаслоуная нам ш ацы я — N (складанаскарочанае сло
ва): кабiнет м ш ст рау —  кабмт, Мiнстэрства адукацыi —  Мтаду- 
кацыi, Аргатзацыя А б ’яднаных Нацый —  ААН.
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любая словаутваральная база ^  любое м аты ваванае слова: усе
астатшя тыпы матываваных адзшак: заплечнгк (= рукзак), футбалгст, 
падарожтк, пераплатроука, крытыкаваць, пералесак, падводтк, су- 
вязны, арыстакратычны, спец, гнтэлектуал, танцаушчыца i шш.

5. Структура ушвербацыйнага поля у сферы 
словаутварэння

Таим чынам, у залежнасцi ад актуалiзацыi тых цi iншых крытэры- 
яу унiвербiзацыi уяуляецца магчымым структурыраваць словаутва- 
ральнае поле унiвербiзацыi з выдзяленнем у iм цэнтра, блiжняй i 
дальняй перыферыi. Пры такiм падыходзе цэнтр поля унiвербiзацыi 
адмяжоуваецца ад яго перыферьп толькi асаблiвасцямi ушвербатара 
(толькi словаутваральны суфiкс -к(а)) i абмяжоуваецца фактычна ад- 
ным словаутваральным тыпам (1-я i 2-я ступеш).

Размежаванне блiжняй i дальняй перыферып поля унiвербiзацыi звя- 
зана з асаблiвасцямi ушвербанта i яго сематычнымi суадносiнамi з 
унiвербам (неаднаслоунае найменне, семантычна тоеснае вытвор- 
наму ушвербу). Блiжняя перыферыя уключае, такiм чынам, 3-ю, 4-ю 
i 5-ю ступеш i па сваёй сутнасцi зблiжаецца з цэнтрам поля. Даль
няя ж перыферыя поля унiвербiзацыi з’яуляецца найбольш размы- 
тай, ахоплiвае найбольшую колькасць матываваных адзiнак (6-я сту
пень), адзшай падставай для уключэння якiх у поле унiвербiзацыi 
служыць крытэрый моунай эканомii.

5.1. Цэнтр поля унiвербiзацыi уключае толькi матываваныя адзiнкi, 
утвораныя па мадэлi: “мультыверб A+N (м,Г,п) + суф. -к(а) ^  ун1верб 
N (0” :

электрычны поезд ^  электрычка 
мгтмальная зарплата ^  мш м алка  
маршрутнае т акс ^  маршрутка

5.2. Блгжняя перыферыя поля унiвербiзацыi уключае уключае усе ма- 
тываныя адзiнкi, якiя адпавядаюць мадэлi “мультыверб A+N (мД,п) 
^  ун1верб N (м,1,п)”, а таксама усе суфшсальныя суфiксальныя 
дэрываты, абрэвiятуры, складаныя i складанаскарочаныя намша- 
цыi, утвораныя на базе неаднаслоуных намiнатыуных адзiнак. Акту- 
альнасць для блiжняй перыферыi, таи м  чынам, захоувае крытэрый
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семантычнай э^вален тн асщ  ушверба неаднаслоунаму найменню 
(мультывербу).

5.3. Дальняя перыферыя словаутваральнага поля yнiвербiзацыi ахо- 
плiвае усе астатнiя матываваныя адзiнкi, паколькi у ix таксама пры- 
сутнiчае у скрытым вщзе моуная кампрэсiя.

6. Заключэнне
Заключэнне можа быць сфармулявана у выглядзе адказу на пытан- 
не: Што дае паняцце “уш вербацы я”/“ушверб1зацыя” для атсання 
сiстэм сiнxроннага словаутварэння славянскix моу?

У прынцыпе сiстэма сiнxроннага словаутварэння можа быць поуна 
i паслядоуна апiсана з пазiцый iснуючыx i замацаваных лшгвютыч- 
най традыцыяй у кожнай мове спосабау i сродкау словаутварэння. 
У гэтых адносiнаx увядзенне у сiстэмныя апiсаннi словаутварэння 
любой нацыянальнай мовы паняцця “yнiвербiзацыя” можа лiчыцца 
збыткоуным. Менавгга таму акадэмiчныя апiсаннi словаутваральных 
сiсэм сучасных славянсюх моу, як правiла, не выкарыстоуваюць па
няцце yнiвербiзацыi i звязаныя з ёй тэрмiны, падыходы i прынцыпы.

Разам з тым, вывучэнне матываванай лексiкi кожнай славянскай 
мовы з пазщый унiвербiзацыi дазваляе:

-  выявщь словаутваральныя меxанiзмы i словаутваральныя сродкi 
ушверсальнай тэндэнцыi моунай эканомп;

-  устанавiць характар узаемадзеяння кампрэаунай функцыi з 
iншымi функцыямi (намшатыунай, стылiстычнай i г.д.) сло- 
ваутварэння;

-  устанавщь iнвентар матываванай лексiкi, у якой кампрэауная 
функцыя з’яуляецца дамшуючай;

-  вызначыць межы i структуру семантычнай сферы yнiвербiзацыi у 
славянсюм словаутварэнш.
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Univerbation/Uniberbization: the Essence of the 
Concept and the Place in the Terminology System

In the article the main features of the univerbation/univerbization in the Slavic word- 
formation are considered; the expediency of distinguishing between the concepts of uni
verbalization (functioning of language units in speech), univerbation (the function of 
word-formation) and univerbization (the process of the formation of univerbs on the ba
sis of non-single-word nominations) is grounded; introduced the notion of the univerbant 
and the univerbator and the terminology was built: the univerbant -  the univerbator -  the 
univerb; the criteria for word-formative univerbization are formulated, and on their basis 
six stages of expansion / narrowing of the sphere of univerbization in word-formation 
are singled out; the three-component structure of the field of univerbization is proposed, 
which includes the center, the near and far periphery.
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