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Реалізація динамічних властивостей мовної системи в 
явищах морфологічного синтетизму та аналітизму (на 
матеріалі сучасних української та російської мов) 

В основу визначення змісту вузівських курсів сучасної української мови 
та сучасної російської мови покладено протиставлення синхронічного та 
діахронічного аспектів у розгляді мовних одиниць. Але на інтерпретацію 
цього протиставлення у вузівських підручниках вплинуло досить поширене 
свого часу ототожнення запровадженої Ф. де Соссюром антиномії "синхронія 
– діахронія" з антиномією "статика – динаміка" (Соссюр, 114). Відмова від 
ототожнення синхронії та статики, діахронії та динаміки в методології 
сучасних лінгвістичних досліджень набула вмотивованості та визнання 
(Кубрякова, 451). З огляду на вимоги до рівня наукової підготовки фахівців із 
вищою освітою слід визнати необхідним подолання невідповідностей між 
методологією аналізу явищ сучасної мови в навчальни літературі та в 
практиці сучасних лінгвістичних досліджень. Для досягнення цієї мети 
потрібно доповнити зміст вузівських курсів відомостями про явища, що 
визначають динамізм сучасних мов. Пропонуємо систематизацію цих 
відомостей, в якій враховані зміст сучасних лінгвістичних досліджень і деякі 
узагальнення, зроблені за особистими спостереженнями. 

Динамізм морфологічних систем сучасних української та російської мов 
виявляється в двох типах процесів. По-перше, – у рухливому характері 
словоформ відносно основних класифікаційних рубрик. Ця властивість 
реалізується в перехідних явищах і формуванні нових лексико-граматичних 
класів слів. По-друге, – у змінах у системі формотворення, що виявляються в 
процесах взаємодії явищ синтетизму та аналітизму. 

Перехідні явища досить детально розглянуті українською та російською 
лінгвістикою. Література з цього питання має значних обсяг, а її зміст досить 
активно запроваджується в практику вузівського навчання. Але відомості про 
кожний різновид перехідних явищ подаються окремо, тому лишається 
невизначеною спричиненість цих явищ та їх системна закономірність. Такі 
відомості є необхідними для розуміння динаміки мовної системи, тому 
рекомендуємо включити їх до змісту вузівських курсів. 
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Визначаючи реалізацію динаміки морфологічної системи мови в процесах 
її розвитку та змін, визнаємо найважливішим фактором, регулюючим 
розвиток мови, семантичний фактор (Будагов, 1965, 71-75). Одним із 
напрямків розвитку сучасної мови є вдосконалення її семантичної системи. 
Саме розвиток семантичної системи виявляється в динаміці активних 
міжчастиномовних процесів. Ці процеси спричинені тим, що відповідно до 
дії закону економії мовних засобів розвиток лексичної семантики може 
супроводжуватися не утворенням нових матеріальних одиниць, а 
використанням семантичного потенціалу наявних у мові одиниць. 
Семантичний потенціал словоформи складається з її лексичного, морфо-
логічного, синтаксичного значень. Процеси переходу виявляються у пе-
реміщенні компонентів морфологічного або синтаксичного значень до 
структури лексичного значення. Наприклад, при адвербіалізації іменників 
відмінкова семантика (просторова, часова, способу дії, мети тощо) 
перетворюється на компонент лексичного значення (пор. іменники) (укр.) до 
купи, у день, (рос.) в разрядку, на показ з адвербіалізованими словами 
(укр.) докупи, у день, (рос.) вразрядку, напоказ. При субстантивації 
прикметників, окрім ускладненнЯ предметною семантикою, спостерігаємо 
переміщення узагальненого граматичного значення ознаки до структури 
лексичного значення (пор. прикметники) (укр.) ярові (культури), черговий 
(лікар), (рос.) столовая (посуда), контрольная (работа) та субстантивовані 
словам (укр.) ярові, черговий, (рос.) столовая, контрольная. 

Семантичні зміни, що становлять зміст перехідних процесів, призводять 
до спрощення морфологічного значення словоформи. Засоби вираження 
граматичних значень, що перемістилися до структури лексичного значення, 
змінюють свою функцію з формотворчої на словотворчу. Результатом може 
бути перетворення явищ морфологічного аналітизму на явища лексичного 
синтетизму (адвербіалізація прийменниково-відмінкових форм іменників) 
або спрощення складу парадигми, яку утворюють синтетичні словоформи 
(субстантивація прикметників). 

Отже, лексико-семантичний динамізм і стабілізація граматичних ознак є 
взаємодіючими процесами, що реалізуються в явищах міжчастино-мовного 
переходу. Збалансованість змін лексико-семантичного та граматичного 
планів забезпечує розвиток семантичної системи мови без рушійних 
наслідків дії процесів семантичних змін. При цьому сучасні українська та 
російська мови виявляють стійкість типологічних ознак флективно-
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синтетичного характеру. Ця стійкість є семантично зумовленою змінами, що 
відбуваються в межах семантичної структури словоформи. 

Як було зазначено вище, важливими змінами, що відбуваються в процесі 
розвитку морфологічних систем сучасних української та російської мов і 
свідчать про їх динамізм, є зміни в синтетичному та аналітичному 
формотворенні. Розвитку аналітизму приділено багато уваги в дослідженнях 
української та російської мов (див.: Виноградов, Вихованець, Динамика 
структуры.., Тираспольский). Відомості про аналітизм здебільшого 
обмежуються фіксацією кількісного збільшення аналітичних форм. Але 
спостереження свідчать, що особливості співіснування синтетичного та 
аналітичного формотворення не спрощуються до схеми однолінійної 
спрямованості. Ці особливості мають певну зумовленість, що визначає 
позиції синтетизму та аналітизму в системах формотворення сучасних 
української та російської мов. 

Звертаючись до тези про визначальний характер семантичного фактора 
для динамічних процесів розвитку сучасних мов, необхідно звернути увагу на 
те, що цей розвиток виявляється в диференціації граматичних значень 
(Будагов 1977, 108-109, 113). Диференціація граматичних значень 
морфологічних категорій призводять до ускладнення системи грамем 
(елементарних граматичних значень). Ці семантичні зміни зумовлюють 
потребу відповідних засобів вираження, яка впливає на характер 
співвідношення синтетизму та аналітизму. 

Загальні закономірності існування синтетичного та аналітичного 
формотворення визначаються за такою схемою (1). Диференціація значень 
морфологічних категорій може виявляти зв’язок із лексичним значенням 
слова. За цієї умови усталеності набуває синтетичне формотворення, засоби 
якого функціонують у межах повнозначного слова (2). Диференціація 
значень морфологічних категорій зв'язку з лексичним значенням не виявляє. 
Така особливість зумовлює розвиток засобів аналітичного формотворення, 
тобто таких засобів, що виносяться поза межі повнозначного слова. 
Здійснюється цей розвиток за рахунок засобів синтаксичного аналітизму, які, 
зазнаючи граматизації, перетворюються на засоби морфологічного 
аналітизму. 

Ця схема закономірностей набуває конкретного втілення у вивченні 
окремих морфологічних категорій. Пропонуємо коментарі щодо категорії 
відмінка та часу. 

При вивченні категорії відмінка загальновизнаний факт розширення 
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сфери морфологічного аналітизму за рахунок прийменниково-відмінкових 
форм має супроводжуватися інформацією про семантичну його зумовленість. 
Ускладнюючі (вторинні) відмінкові значення не виявляють зв'язку з 
лексичним значенням іменників. Саме тому відмінкові значення набувають 
аналітичного вираження, яке у сучасних українській та російській мовах 
здійснюється за рахунок активного утворення вторинних прийменників 
відсубстантивного походження.  

Дієслівна категорія часу в сучасних українській та російській мовах 
виявляє надзвичайну семантичну диференційованість. Її орієнтирами є: 1) 
момент мовлення (для абсолютних значень часу); 2) другий процес в 
однотипній позиції відносно моменту мовлення (відносні значення часу); 3) 
потенціальність або реалізованість процесу. Щоб запобігти формуванню в 
студентів помилкового уявлення про спрощеність категорії часу в сучасних 
мовах, необхідно звернутися до деяких відомостей діахронного плану. У 
викладенні цих відомостей потрібно зазначити, що в історичному розвитку 
мови втрачені були лише ті часові форми, утрата яких була спричинена 
розвитком категорії виду. Цей розвиток можна визнати причиною змін лише 
в системі форм з абсолютними значеннями часу, оскільки семантична ди-
ференціація цих форм визначається за видовими сучасними значеннями. 
Категорія виду визнається найближче пов'язаною з лексичним значенням 
дієслів. 

Відносні значення часу не мають причин для втрати. По-перше, сучасні 
мови не можуть зазнавати семантичного спрощення категорії часу. Інакше це 
суперечило б змісту процесів розвитку мовної системи й пізнавальної 
діяльності. Диференціація, ускладнення граматичних значень, що 
спостерігаються в процесі розвитку мов, мають сприяти збереженню й 
подальшому вдосконаленню відносних значень часу. По-друге, відносні 
значення часу є відповідними такій семантиці, що вказує на опосередковане 
відносно моменту мовлення існування процесу і не може компенсуватися 
видовою семантикою дієслова. 

Сучасні українська та російська мови зберігають форми давноминулого 
часу, що належать до засобів вираження відносних часових значень. Це 
твердження є безперечним для сучасної української мови (СУЛМ, 377-378). 
Доводячи ґрунтовність існування в часовій парадигмі сучасної російської 
мови форми давноминулого часу, слід проаналізувати твердження про те, що 
на сучасному етапі цим формам є властивим “позначати дію, що готувалася в 
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минулому, але не здійснилася або почалася в минулому, але була перервана 
іншою дією" (Историческая грамматика.., 127). Аналіз прикладів вживання 
утворень "было + форма на -л-" свідчить про те, що зазначена вище 
семантика є факультативною й нерегулярною, а обов'язковою й регулярною 
семантикою для цих форм є значення дії, що передувала іншій дії в 
минулому: И он встал было, как ему представилась картина, ради которой 
он и прибежал сюда (Ю.Домбровський). 

Динамічні процеси в сучасній морфологічній категорії часу української й 
російської мов виявляються у формуванні видових корелятів форм 
давноминулого часу. Такими формами доконаного виду є розглянуті вище 
аналітичні утворення. Форми доконаного виду теж є аналітичними й 
утворюються сполученням частки дієслівного походження з інфінітивом 
недоконаного виду: (укр.) Вони було бігти, але почули, що їх гукають; (рос.) 
Она было считать, но оказалось, что собраны не все данные. 

Семантичний розвиток категорії часу в сучасних українській та російській 
мовах виявляється також в ускладненні цих форм модальними значеннями 
необхідності, змушеності в здійсненні дії. Ці ускладнення набувають 
вираження засобами морфологічного аналітизму. Модальні ускладнення 
аналітичних часових форм з відносними значеннями часу реалізуються в 
умовах односкладних речень. Значення відносного майбутнього (слідування 
за попередньою дією в майбутньому), ускладнене модальним значенням 
необхідності, мають форми, наведені в таких прикладах: (укр.) Мені буде 
відповідати, щойно одержу завдання, (рос.) Мне будет отвечать, как только 
получу задание. Приклади: (укр.) Мені було відповідати, щойно одержу 
завдання; (рос.) Мне было отвечать, как только получу задание – 
демонструють аналітичні форми давноминулого, ускладнені модальним 
значенням необхідності. 

Отже, динамічний аспект вивчення сучасних української та російської 
мов дозволяє виявити нелінійну спрямованість у змінах їх типологічних 
ознак. В обох мовах розвиток аналітизму відбувається разом із необхідним 
збереженням флективно-синтетичних ознак. Процеси поширення 
аналітичних утворень та обов'язкового функціонування синтетичних 
утворень мають семантичну зумовленість. Аналітичні форми не скорочують 
сферу синтетичного формотворення, а утворюються для вираження значень, 
що є результатом семантичної деференціації морфологічних значень 
категорій. Зазначена закономірність може залучатися при вивченні обох 
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східнослов'янських мов. Однак зміст курсу сучасної української мови має 
вміщувати специфічні відомості. На сучасному етапі функціонування 
української мови певну роль відіграє фактор актуалізації індивідуалізуючих 
ознак. Дія цього фактору посилює позиції синтетизму в сучасній українській 
мові. Таке посилення реалізується, наприклад, у тому, що в ситуації 
співіснування семантично недиференційованих синтетичних та аналітичних 
форм майбутнього недоконаного саме синтетична форма – як специфічна для 
української мови – набуває функціональних переваг. 

Включення відомостей про динамічні властивості сучасних мов до 
відповідних вузівських курсів відкриває можливості для формування в 
студентів об'єктивного лінгвістичного світосприймання. Засвоєння цих 
відомостей підвищить рівень фахової наукової підготовки. Окресливши 
модель реалізації можливостей та напрямків викладання курсів морфології 
сучасних української та російської мов у динамічному аспекті, зазначимо, що 
повне втілення цього аспекту в змісті курсу морфології можливо здійснити 
при укладанні навчальних видань. 

Література. 
1. Будагов Р.А. Проблемы развития языка. – М., Л.: Наука, 1965.  
2. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка. – М.: Наука, 1977. 
3. Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). – М.: Высшая шк., 

1972. 
4. Динамика структуры современного русского языка. – Л.: Наука, 1982.  
5. Историческая грамматика русского языка: Морфология: Глагол. – М.: Наука, 1982. 
6. Кубрякова Е.С. Синхрония // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. – С. 451-452.  
7. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977.  
8. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. – К.: Наукова думка, 1969. (СУЛМ) 
9. Тираспольский Г.И. Становится ли русский язык аналитическим? // Вопр. языкознания. – 

1981. – № 6. 

 

 

 

 


