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МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ТЕРМІНІВ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЛІНГВІСТИКИ

У статті досліджено словотвірну організацію українських лінгвістичних термінів, 
зокрема термінів, утворених морфологічним способом – одним з найбільш продуктивних 
способів дериватології. Окреслено основні тенденції суфіксального, префіксального, суфік-
сально-префіксального способів термінотворення, а також осново- та словоскладання. Про-
аналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації, префіксації, одночасної суфіксації й префік-
сації, композиції та юкстапозиції лінгвістичних термінів.

Встановлено, що саме афіксальний спосіб словотворення є основним чинником системної 
організації термінології загалом й термінів лінгвістики зокрема, оскільки афікс вміщує термін 
у певну матрицю схеми та надає йому конкретного й чіткого семантичного навантаження. 
Простежено закономірність до закріплення за окремими суфіксами й префіксами певних термі-
нологічних значень, що стає чинником забезпечення системності терміносистеми лінгвістики.

З’ясовано, що в лінгвістичній термінології суфіксальний, префіксальний та префіксально-
суфіксальний способи творення термінів, а також словоскладання та основоскладання 
набули різного поширення. Визначено співвідношення різновидів морфологічного словотво-
рення на прикладі терміноодиниць лінгвістики.

Встановлено, що серед афіксальних способів деривації лінгвістичних термів найпродуктив-
нішою є суфіксація (близько 45%), малопродуктивною є префіксація (приблизно 10%), найменш 
продуктивною є одночасна префіксація й суфіксація термінологічних одиниць (приблизно 5–6%).

Неафіксальні способи морфологічного словотворення, представлені складними словами, 
які у своїй структурі мають дві й більше твірних основи, так званими композитами й юкста-
позитами, посідають близько 20–22%. Поширеність такого способу словотворення дерива-
тологи пояснюють економністю номінації.

З’ясування основних способів творення термінів лінгвістики сприяє подальшому систем-
ному унормуванню цієї термінології, а також уможливлює прогнозування шляхів і способів 
поповнення її новими одиницями.

Ключові слова: лінгвістична термінологія, термін, словотвір, морфологічний спосіб  
термінотворення, суфіксація, словотвірна модель.

Постановка проблеми. Термінологічна лексика 
постійно перебуває в активній стадії дослідження. 
Це пов’язано зі стрімким розвитком науки й тех-
ніки, для яких термін є рушійною силою, джерелом 
отримання інформації та основним структурним 
компонентом наукового тексту. Попри те, що фор-
мування корпусу мовознавчих понять української 
мови має давню історію, особливу увагу науковців 
лінгвістична термінологія привернула лише в кінці 
ХХ – на початку ХХІ століття, що зумовлено три-
валим періодом становлення термінолексики лінг-
вістичної галузі, а також відмінністю підходів до 
утворення термінологічних одиниць: від каль-
кування з грецької й латинської мов до суцільної 
заміни власномовними лексемами, а в радянський 
період – інтернаціоналізованими латинізмами.

Згідно з дослідженнями істориків україн-
ської мови, передусім І. Огієнка, перші лінгвіс-

тичні найменування з’являються в граматиках 
ХVI століття («Граматики словенскія правиль-
ное синтагма». М. Смотрицького), становлення, 
формування й активне, часто безсистемне термі-
нотворення припадає на ХІХ століття (граматики 
Й. Лозинського, Й. Левицького, Я. Головацького 
тощо), унормування й стандартизація термінів 
лінгвістики починає привертати увагу науковців 
лише в 30-х роках ХХ (праці І. Сулими, М. Йоган-
сена тощо). На думку Т. Панько, «утворені в різні 
часи і різними авторами українські граматичні 
терміни хоч і побудовані за різними принципами, 
проте засвідчують єдність структури <…> дають 
можливість створити нові, власне українські номі-
нації на основі проникнення у суть лінгвістичних 
процесів» [11, с. 57, 58].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідниками проаналізовано лінгвістичні  
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терміни в діахронному зрізі, насамперед виявлено 
чинники, які впливали на інтенсивність творення 
української мовознавчої термінології, а також 
співвідношення національного й інтернаціональ-
ного в системі цих найменувань. (В. Захарчин 
(1995), О. Медведь (2001), Д. Якимович-Чапран 
(2009); на синхронному зрізі, передусім причини 
розвитку таких семантичних процесів, як варіант-
ність, синонімія, антонімія, багатозначність, омо-
німія (І. Ярошевич (2008), ); у зіставному аспекті 
лексичну та концептуальну багатозначність лінг-
вістичної термінології в українській мові (Л. Рогач 
(2000), Н. Ляшук (2014); функціонування лінгвіс-
тичних термінів у працях окремих науковців чи 
громадських діячів ХIХ–ХХ століть (Є. Регушев-
ський (1963), В. Деркач (1999), В. Чикут (2008), 
О. Кацімон (2010); термінологію окремих розді-
лів лінгвістики, зокрема риторичну термінологію 
та термінологію прикладної лінгвістики (З. Куньч 
(1997), С. Дерба (2014).

Попри підвищений інтерес мовознавців до 
вивчення лінгвістичної лексики, її словотвірний 
аспект сьогодні повністю не досліджений і потре-
бує подальшого розгляду. Актуальність дослі-
дження пояснюється потребою узагальнення 
словотвірних особливостей термінології на сучас-
ному рівні її розвитку.

Постановка завдання. Мета статті – про-
аналізувати структуру та способи словотвору 
термінологічних лексем сучасної лінгвістичної 
галузі, оскільки словотвірні процеси допомага-
ють з’ясувати закономірності утворення нових 
терміноодиниць.

Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання таких завдань:

‒ охарактеризувати особливості системної 
організації лінгвістичної термінології у зв’язку 
з функціями, які вона виконує;

– виявити найбільш продуктивні способи 
та засоби словотвору лінгвістичної термінології.

Об’єктом дослідження є лінгвістична лексика 
та способи її словотвору.

Матеріалом роботи стали понад 1 200 лінг-
вістичних термінів, зафіксованих у «Словнику 
лінгвістичних термінів» авторів Д. І. Ганича 
й І. С. Олійника [3].

Цей словник було обрано для аналізу як джерело, 
яке охоплює значну частину лінгвістичних термінів 
без урахування галузевої мовної спеціалізації.

Виклад основного матеріалу. Наше дослі-
дження спрямоване на виявлення словотвір-
них особливостей лінгвістичної термінології, 
оскільки розуміння словотвірних процесів допо-

магає збагнути закономірності утворення нових 
термінологічних одиниць. Як зазначає З Куньч, 
«процес термінотворення – це особливий різно-
вид словотвірної процедури, який відрізняється 
від звичайного словотвору переважанням певних 
компонентів (терміноелементів) і/або компози-
ційних моделей» [9, с. 118].

Дослідженням проблем словотвору присвя-
чено багато робіт видатних мовознавців, а саме: 
Є. Карпіловської, І. Ковалика, З. Сікорської, 
Л. Вакарюка, О. Кубрякової, Я. Рудницького, 
В. Русанівського та ін. Більшість з означених 
мовознавців виділяє чотири способи словотвору: 
морфологічний, морфолого-синтаксичний, лек-
сико-синтаксичний та лексико-семантичний. 
Найбільш активним способом словотвору є мор-
фологічний, бо саме основи та афікси, на думку 
Т. І. Панько, несуть основне словотвірне наванта-
ження, оскільки в морфологічній структурі слова-
терміна, утвореного шляхом афіксації, органічно 
закладені основи структурної систематизації, 
які мають першочергове значення для терміно-
логії, бо дають можливість простежити зміни 
в семантиці слова, пов’язані з додаванням до твір-
ної основи так званих формальних показників – 
суфіксів і афіксів [10, с. 45].

Морфологічна деривація, за якої нове слово 
утворюється за допомогою афіксів, які приєд-
нуються до твірної основи, – основний спосіб 
словотворення в українській мові взагалі й один 
із найбільш продуктивних у сфері лінгвістич-
ної лексики зокрема. Морфологічним способом 
утворено близько 72% українських лінгвістичних 
термінів – афіксальних (суфіксальних, префік-
сальних та префіксально-суфіксальних утворень) 
і не афіксальних, утворених шляхом основоскла-
дання, словоскладання та абревіації (композитів 
та юкстапозитів) [1, с. 120].

Лінгвісти виокремлюють багато моделей афік-
сального творення. Проте у термінотворенні вико-
ристовуються лише деякі з них. Вони стали осно-
вним чинником системної організації термінології 
загалом й лінгвістичної термінології зокрема. Афікс 
завжди вміщує термін у певну матрицю схеми, 
тому його семантичне навантаження у зв’язку 
з цим інше, ніж у загальнонародній мові, конкрет-
ніше, чіткіше [14]. Для термінології, з огляду на її 
системність, характерне прагнення до закріплення 
за окремими суфіксами й префіксами певних  
термінологічних значень, що пояснює продук-
тивність морфологічного способу. На позначення 
однотипних понять здебільшого використову-
ють однотипні словотворчі засоби. Наприклад,  
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за допомогою суфіксів -к-, -тик- утворюються 
терміни на позначення галузей мовознавства 
та мовних процесів: етнонім – етноніміка, іді-
ома – ідіоматика, парадигма – парадигматика, 
синоніми – синоніміка, синтагма – синтагматика, 
топонім – топоніміка.

Основне значення термінів, утворених морфо-
логічним способом словотвору, виражене осно-
вою. Афікси мають здебільшого узагальнювальне 
значення. Вони вказують на належність названого 
лінгвістичним терміном поняття до певного виду 
терміноодиниць [12, с. 28].

У лінгвістичній термінології суфіксальний, пре-
фіксальний та префіксально-суфіксальний способи 
творення термінів, а також словоскладання та осно-
воскладання набули різного поширення. Ми приді-
лимо увагу встановленню співвідношення різно-
видів морфологічного словотворення на прикладі 
лінгвістичної термінології.

Одним з основних способів творення лінгвіс-
тичних термінів є суфіксація. Понад 45% понять 
лінгвістики утворено таким способом. Наділяючи 
терміни, до складу яких вони входять, єдиним 
значенням або його відтінком, суфікси виконують 
семантичну функцію [7, с. 31].

В українській мові понад три сотні суфіксів, 
проте не всі вони беруть участь у творенні термі-
нів галузі лінгвістики. Найбільш активними є такі: 
-ість, -н, -ивн-,-ічн/-ичн, -ов-, -ізм/-изм, -цій, -ацій, 
-альн. Наприклад: безособовий – безособовість, 
інфінітив – інфінітивний, атрибут – атрибу-
тивний, етимологія – етимологічний, анафора – 
анафоричний, звук – звуковий, діалект – діалек-
тизм, афікс – афіксація, суфікс – суфіксальний.

Найпродуктивнішим серед означених суфіксів 
є суфікс -ість, за допомогою якого від прикмет-
никових (дієприкметникових) основ утворюються 
іменники жіночого роду «для вираження ознаки 
абстрагованості від мовного явища або власти-
вості чого-небудь» [8, с. 45], наприклад: безосо-
бовий – безособовість, дієслівний – дієслівність, 
експресивний – експресивність, займенниковий – 
займенниковість, короткий – короткість, модаль-
ний – модальність, однозначний – однозначність, 
предикативний – предикативність, продуктив-
ний – продуктивність, сурядний – сурядність.

Суфікси, які беруть участь у термінотворенні, 
формують дериваційні парадигми термінів, зде-
більшого назви мовних процесів, явищ та понять. 
Наприклад, термінологічні одиниці із суфіксом 
-ивн утворюють дериваційну парадигму термінів, 
що називають мовні поняття за процесуальною 
ознакою: атрибут – атрибутивний, денотат – 

денотативний, дистрибуц(-іj) – дистрибутивний, 
експлоз(-іj) – експлозивний, експрес(-іj) – експре-
сивний, коннотац(-іj) – коннотативний, корелят – 
корелятивний, постпозиц(-іj) – постпозитивний, 
предикат – предикативний, сигніфікат – сигніфі-
кативний, ситуац(-іj) – ситуативний.

Серед іншомовних словотворчих засобів про-
дуктивними є суфікси -ацій-, -ізм/-изм- тощо. Так, 
за допомогою суфікса -ізм/-изм- активно утво-
рюються поняття на позначення різноманітних 
мовних процесів, наприклад: арго – арготизм, 
діалект – діалектизм, жаргон – жаргонізм, кон-
сонант – консонантизм, латин(-иця) – латинізм, 
структур(-а) – структуралізм, фразеолог(-іj) – 
фразеологізм.

Таким чином, характер творення суфіксальних 
дериватів на позначення певних груп лінгвістич-
них понять, використання однотипних суфіксів 
для формування дериваційних парадигм термінів, 
які належать до певної поняттєвої категорії, свід-
чить про системність досліджуваної термінології.

Малопродуктивним способом творення укра-
їнських лінгвістичних термінів є префіксація. 
Приблизно 10% термінів лінгвістики утворю-
ються таким способом. Хоча префікси відіграють 
помітну роль у сучасному українському слово-
творі, захоплюючи частково й сферу словозміни 
[12, с. 228], але префіксація не досить поширена 
в українській лінгвістичній термінології. Н. Кли-
менко справедливо зауважує, що префіксація всіх 
частин мови посідає в словотворі проміжне місце 
між морфемним (афіксальним) словотвором і сло-
воскладанням [12, с. 56].

Для сучасної української лінгвістичної тер-
мінології характерними є такі префікси та пре-
фіксоїди: де-, від-, без-, анти-, бі-, омо-, мікро-, 
макро-, пара-, моно-, полі-, дво-. Наприклад: 
етимологізація – деетимологізація, іменний – 
відіменний, фраза – антифраза, особовий – без-
особовий, лінгвістика – мікролінгвістика, топо-
нім – макротопонім, лінгвістика – пара 
лінгвістика,форми – омоформи, позиція – інтер-
позиція, семантичний – моносемантичний, син-
тетичний – полісинтетичний, лабіальний – біла-
біальний, складовий – двоскладовий тощо.

Префікси, так само як і суфікси, надають тер-
мінові певного значення, утворюючи таким чином 
дериваційну парадигму. Так, найбільш продук-
тивним словотворчим засобом є іншомовний 
префікс де- (лат. de – через), що виражає запере-
чення. Терміноутворення з цим формантом мають 
значення «виконати дію, протилежну дії мотиву-
вального дієслова, анулювати дію, яку називає 



15

Українська мова

мотивувальне дієслово» [12, с. 266]. Наприклад: 
етимологізація – деетимологізація, назалізація – 
деназалізація.

Найменш продуктивними є форманти мікро-, 
макро-, пара-, бі-, що утворюють поодинокі лінг-
вістичні терміни.

Найнижчою продуктивністю у творенні укра-
їнської лінгвістичної термінології відзначається 
префіксально-суфіксальний спосіб. Приблизно 
5–6% лінгвістичних термінів. Вичленування 
термінологічних одиниць утворених одночасно 
додаванням префіксів і суфіксів становить, на 
думку більшості термінологів, значні труднощі, 
оскільки прикметникові основи, які мають пре-
фікси й суфікси, за структурою співвідносяться 
з безпрефіксним прикметником: безособовий – 
особовий, віддієслівний – дієслівний, відіменний – 
іменний [12, с. 296].

Власне серед префіксально-суфіксальних 
прикметників-термінів, обрамлених префіксом 
та суфіксом, можна виділити такі словотвірні 
типи: 1) одночасне додавання префіксів без- 
і суфікса -н, наприклад: безафіксний, безпрефік-
сний, безвідносний тощо; 2) додавання префікса 
без- та суфікса -ов, наприклад: безособовий, без-
підметовий, безприйменниковий, безсполучни-
ковий;3) додавання префікса від- і суфікса -н-, 
наприклад: віддієслівний, відіменний.

Префіксально-суфіксальним способом утво-
рюються переважно терміни від іменних основ із 
значенням заперечення того, на що вказує твірне 
слово (моделі без-+ -н-, без-+-ов-), або зі значен-
ням відокремлення (модель від- +-н-).

Серед термінів, утворених неафіксальним спо-
собом морфологічного словотворення, значну 
групу (приблизно 20–22%) складають терміно-
логічні одиниці, які мають у своїй структурі дві 
й більше твірних основи. Їх, як відомо, називають 
композитами. Поняття «композит» у словотво-
ренні закріпилося зі значенням складного слова, 
утвореного основоскладанням [6, с. 4]. Тради-
ційно в дериватології визначають три способи 
утворення складних слів: основоскладання (ком-
позиція), словоскладання (юкстапозиція) і скоро-
чення (абревіація) [12, с. 314].

Складні слова в термінології використовуються 
з метою більш повного й точного вираження істот-
них ознак наукового поняття. Г. Винокур зазначав, 
що поява термінів такої структури зумовлена потре-
бою виразити дві ідеї в одному слові [14, с. 46]. 
При цьому кожен складний термін виражає одне 
поняття, яке «відрізняється від кожного з понять, 
виражених окремими словами» [4, с. 53].

Дериватологи вважають такий спосіб найеконом-
нішим засобом номінації, який свідчить про діючий 
у мові закон збереження лінгвістичної енергії, що 
виступає важливим фактором у період значного роз-
ширення інформаційного пласта. Дія цього закону 
виявляється в тому, що в процесі використання мови 
її носії здійснюють відбір найраціональніших для 
спілкування мовних засобів, що відповідає праг-
ненню сучасного суспільства до збільшення інформа-
тивності тексту за рахунок його скорочення, а також 
прагматичним настановам – економії площі друкова-
ної продукції та часу усних повідомлень [13].

Основоскладання відбувається як за допо-
могою сполучних морфем -о-, -е-, так і без них. 
Наприклад: двокрапка, двомовність, загально-
вживаний, звукопис, лінгвостилістика, милоз-
вучність тощо. Крім чистого основоскладання 
(дієвідміна, дієприкметник), значна частина 
складних термінів супроводжується суфіксацією. 
Наприклад: багатозначний, двочленний, дієвідмі-
нювання, дієприкметниковий, дієприслівниковий, 
задньопіднебінний, задньоязиковий тощо.

Аналіз термінів-композитів засвідчує, що вони 
утворюються з двох основ. Однак є чимало таких, 
які мають більше основ. Проте цей спосіб малопро-
дуктивний і практично не використовуваний під час 
творення української лінгвістичної термінології.

Лінгвістичні терміни-юкстапозити – це лек-
сичні одиниці, утворені поєднанням окремих 
слів для називання складних понять. Незалежно 
від того, із скількох слів складаються юкстапо-
зити, вони виражають одне значення і становлять 
одну лексему. Н. Клименко визначає юкстапози-
цію як «...складання кількох оформлених слів або 
форм слів, для яких характерне поєднання двох 
чи більше компонентів без сполучних голосних» 
[5, с. 23]. Порівняно з композитами юкстапо-
зити є менш активними у творенні лінгвістичних 
термінів. Переважно це іменники, які означа-
ють мовні поняття, наприклад: слова-паразити, 
слова-речення, мова-основа тощо. Термінологічні 
одиниці, утворені таким способом, представлені 
в термінолексиці лінгвістики поодинокими при-
кладами. Загалом творення лінгвістичних тер-
мінів шляхом осново- та словоскладання не від-
різняється від аналогічного процесу в сучасній 
українській літературній мові.

Лінгвістичних термінів, утворених шляхом 
абревіації, нами не виявлено. Тобто цей спосіб 
словотворення не використовується для нази-
вання лінгвістичних понять.

Висновки і пропозиції. Таким чином, аналіз 
словотвірної структури українських лінгвістичних 
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термінів дає змогу зробити такі висновки. Терміни 
лінгвістичної галузі утворюються за загальними 
законами й тенденціями дериватології. Більшість 
термінів сучасної української лінгвістики утворена 
морфологічним способом, переважно за допомо-
гою афіксації, тобто суфіксів, префіксів, префіксів 
і суфіксів одночасно, та складання – композиції 
та юкстапозиції. З’ясування основних способів 

творення термінів лінгвістики сприяє подальшому 
системному унормуванню цієї термінології, 
а також уможливлює прогнозування шляхів і спо-
собів поповнення її новими одиницями.

У перспективі дослідження – визначити шляхи 
та способи творення лінгвістичних найменувань, 
виділити продуктивні термінотвірні моделі на 
позначення основних груп понять лінгвістики.
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Воndarenko G. Р. MORPHOLOGICAL METHODS OF FORMATION 
OF SUBJECT-SPECIFIC TERMS DEFINING THE CONCEPTS IN LINGUISTICS

The article studies the word-formation characteristics of Ukrainian linguistic terms, in particular, those 
formed by the morphological method. It is one of the most productive methods of derivatology. The main 
tendencies of suffixal, prefixal, suffixal-prefixalmethods of term formation, as well as the composition of stems 
and words, are outlined. The most productive models of suffixation, prefixation, simultaneous suffixation 
and prefixation, composition, and juxtaposition of linguistic terms are analysed.

It is established that the affixal method of word formation is the main factor of the system organization 
of terminology in general, and terms in linguistics, in particular. The affix places the term in a certain 
scheme matrix and gives it a specific and clear semantic load. The regularity of fixing certain terminological 
meanings on some suffixes and prefixes is traced. This becomes a factor in ensuring the systematic nature 
of the terminological system of linguistics.

It is found out that suffix, prefix, and prefix-suffix methods of forming some terms, as well as word composition 
of stems and words, have become different in the linguistic terminology. The ratio of varieties of morphological 
word formation methods is determined based on the example of terms in linguistics.

It is established that among the affixal methods of derivation of linguistic terms, suffixation isthe most 
productive (about 45%), prefixationis unproductive (about 10%), and simultaneous prefixation and suffixation 
of terminological units is the least productive (approximately 5-6%).
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Non-affixal methods of morphological word formation occupy about 20-22%. They are represented by 
complex words that have two or more stems, i.e., the so-called composites and juxtaposites in their structure. 
Derivatologists explain the prevalence of this method of word formation by the economy of the nomination.

Clarifying the main methods of forming the terms of linguistics contributes to the further systematic 
standardisation of this terminology. It also provides an opportunity to predict the ways and means of replenishing 
it with new units.

Key words: linguistic terminology, term, word formation, morphological method of term formation, 
suffixation, word-formation model.


