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ВЗАЄМОДІЯ СЛОВОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ                                            

ІЗ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ 
ІНСТРУМЕНТАЛЯ 

 
Увага лінгвістики до вивчення смислової сфери мови, синтаксичне 

пояснення природи дериваційних процесів уможливили вичленування 
словотвірних категорій іменника семантико-синтаксичного похо-
дження, до яких належить і категорія інструменталя. В її основу по-
кладено семантико-синтаксичний критерій, зміст якого складають 
семантико-синтаксична позиція і значення відповідної синтаксеми,1 
яке має непредикатний корелят у власне семантичній структурі еле-
ментарного речення: словотвірні категорії є надскладними одиницями 
граматики, оскільки “вони апелюють до позамовної дійсності, вияв-
ляючи зв’язок з лексичним рівнем, спрямовані у внутрішню структу-
ру мови, оскільки формування їх відбувається на синтаксичній основі, 
відповідно до чинних словотвірних моделей і за допомогою наявних у 
мові морфемних засобів”.2 

Одним із аспектів проблеми опису лінгвальних (словотвірних) 
категорій є вивчення взаємодії словотворчих засобів у межах розгля-
дуваних категорій, зокрема в межах словотвірної категорії інструмен-
таля. Дана проблема має зв’язок із важливими теоретичними завдан-
нями, а саме: поглибленням знань про механізм відбору норм актив-
них одиниць і варіантів; подальшим з’ясуванням проблем синонімії, 
омонімії, варіювання суфіксів; більш суворою формальною регламен-
тацією термінів на позначення знарядь дії; лексикографічною фіксаці-
єю цих термінів. Практичне значення роботи полягає у виробленні 
рекомендацій щодо вибору варіантів словотворчих суфіксів із значен-
ням інструменталя. 
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Вивченням словотвірної іменникової категорії інструменталя за-
ймалися І.І. Ковалик, Л.І. Васильєва, Л.А. Мурзіна, І.Р. Вихованець, 
К.Г. Городенська, А.Дементьєв, Є.А.Карпіловська, Л.О.Родніна, 
Н.Ф.Клименко, А.В.Мамрак, В.Олексеєнко, В.Д.Семиряк, 
Н.В.Снєжко, В.П.Токар, Л.Г.Шпортько. У дослідженнях цих авторів 
розглянуто семантичну структуру, словотвірний потенціал, взаємодію 
категорії інструменталя з іншими словотвірними іменниковими кате-
горіями, специфіку творення композитних іменників на позначення 
знарядь дії. 

Серед невирішених частин загальної проблеми – систематизація 
знань про причини, динаміку, особливості взаємодії словотворчих 
засобів у межах словотвірної категорії інструменталя; з’ясування не 
тільки специфіки даного мовного явища у межах окремої словотвір-
ної категорії (інструменталя), а й спільних закономірностей словотво-
рення, що виявляються у взаємодії словотвірних типів, словотвірних 
категорій. 

Метою даної розвідки є вивчення функціональних (валентнісних, 
стилістичних) властивостей словотворчих засобів, що реалізують се-
мантико-синтаксичну функцію інструменталя, та особливостей їх 
взаємодії.  

Дериваційний процес починається з переведення речення як базо-
вої синтаксичної одиниці у відповідну семантико-синтаксичну пози-
цію, зокрема суб’єкта, інструменталя чи локатива. Сутність процесу 
деривації у цих семантико-синтаксичних одиницях полягає у тому, 
що базове речення у вихідній позиції розчленовується на означуване 
й означення. Означальний компонент актуалізується і формує корене-
ву морфему деривата, а функція означуваного компонента, що збіга-
ється з семантико-синтаксичною функцією відповідної синтаксеми в 
реченні, втілюється словотворчими афіксами.  

Особливістю творення іменників на позначення знарядь та засобів 
дії є те, що з трьох або чотирьох компонентів базового семантично 
елементарного речення (пор.: Люди тешуть дерево інструментом; 
Люди освітлюють приміщення приладом) у їх формально-
граматичній структурі втілюються лише два компоненти зі значення-
ми предиката та інструменталя. Це спричинило те, що в українській 
мові похідні іменники, що означають знаряддя та засоби дії, на відмі-
ну від інших похідних іменників, сформованих у непредикатних се-
мантико-синтаксичних позиціях речення, ґрунтуються лише на одній 
акцентованій ознаці – предикатній. Спільне, інваріантне значення 
інструменталя в назвах знарядь і засобів дії формується на основі од-
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нойменних відношень між компонентами семантичної структури.  
При цьому від предиката – центрального компонента – може зале-

жати аргумент-знаряддя, що позначає семантему неживого предмета, 
за допомогою якого виконують дію. Це становить один тип інструмента-
льних відношень: різак – інструмент для різання чого-небудь; тесак – 
теслярська сокира з широким лезом, якою тешуть дерево; черпак – ківш, 
невелика посудина (переважно з довгою ручкою) для черпання чого-
небудь. Інший тип відношень – це коли засіб дії залежить від предиката і 
позначає семантему неживого предмета, з якого виготовляють щось або 
який використовують як допоміжний матеріал для виконання дій: зволо-
жувач, копичник, лункоутворювач, маслоробка, прискорювач. 

Словотвірна категорія інструменталя охоплює похідні назви зна-
рядь і засобів дії. Базою для формування та виділення цієї категорії, 
однієї з трьох основних словотвірних категорій іменника (суб’єкт, 
інструменталь, локатив), є іменникові деривати, що утворилися на 
базі предикатно-аргументної структури в інструментальній семанти-
ко-синтаксичній позиції. 

Свідченням словотвірної категоризації, а значить існування слово-
твірних категорій іменника семантико-синтаксичного походження, є 
передача семантико-синтаксичних значень синтаксем за допомогою 
певних наборів словотворчих засобів. Семантико-синтаксичну функ-
цію знаряддя дії реалізують словотворчі суфікси, які відіграють орга-
нізуючу роль у формально-граматичній структурі іменникових дери-
ватів: -а(ч), -ак/ -як, -ик/ -ник / -льник; -чик, -щик/ -льщик; -тель; -ун;   
-ок/ -нок/ -унок; -ець/ -лець; -ар, -ер, -ир, -ор; -ій; -тор/ -атор (для 
іменників чоловічого роду); -л(о); -н(я); -нн(я) (для назв середнього 
роду); -к(а)/ -лк(а); -авк(а), -арк(а), -ачк(а); -иц(я)/ -ниц(я)/ -льниц(я) 
(для дериватів жіночого роду): балансир, бияк, броньовик, будильник, 
важілець, вітряк, віялка, годинник, глушитель, держак, заземлення, 
калькулятор, крапельниця, кресало, курсор, міксер, молоток, підсіде-
льник, пікірувальник, різець, рушниця, скидач, сковзало, телевізор, 
тральщик, транспортер, шатун, шестерня. 

Складні іменники зі значенням інструменталя формуються в не-
предикатній семантико-синтаксичній позиції інструменталя на базі 
розчленованого семантично елементарного трикомпонентного речен-
ня (П. (дія) + А. об. + А. знар., де П. – предикат, А. об. – аргумент   
об’єкта, А. знар. – аргумент знаряддя), в якому актуалізуються як пре-
дикатний, так і об’єктний компоненти. При згортанні базового елеме-
нтарного речення в іменник-композит усі три семантичні компоненти 
одержують формальне вираження. Типовими засобами вираження 
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значення знаряддя дії у структурі складних іменників виступають 
суфікси -ач-, -к-, -ець-, також нульовий суфікс. Крім суфіксів, викори-
стовуються словотворчі елементи -бур, -віз/-воз, -граф, -дер, -лам/       
-лом, -мет, -метр, -мір, -ном, -плав, -план, -різ, -скид, -скип, -скоп,      
-тер, -трон, -фон, -фор, -хід: автолісовоз, аероплан, анемограф, ба-
роскоп, бетатрон, вогнемет, всюдихід, гвинторіз, криголам, метро-
ном, пароплав, росомір, самоскид, семафор, смолоскип, телефон, 
турбобур, хвилелом, хронометр, цвяходер. 

Набір дієслівних коренів, що реалізують предикатну функцію у 
структурі складних іменників, більш обмежений порівняно з кількіс-
тю суфіксів, що використовуються для характеристики знаряддя дії, 
вираженого суфіксальним іменником. Це пояснюється кількістю ро-
дів дії, виконуваних знаряддям і названих відповідними дієслівними 
основами. Більш конкретна семантика дієслівних основ, що викорис-
товуються для вираження значення інструменталя у дериватах-
композитах, дозволяє назвати тільки ті дії, що можуть виконуватися 
за допомогою відповідних знарядь. Семантичний потенціал більш 
абстрактних суфіксів значно ширший саме тому, що не передбачає 
конкретизації дії, виконуваної знаряддям. Також слід враховувати 
власне валентнісні особливості усічених твірних дієслівних основ. 
Обмежене використання композитами зі значенням знаряддя суфіксів 
пояснюється законами глибини слова, переваги і простоти, тому скла-
дні слова не утворюють потужних словотвірних гнізд.3 

Полісемічні дієслівні корені -воз, -гін, -клад, -лам, -міс, -різ, -руб,   
-сос, -тер, -тряс зі значенням інструменталя не зазнали десемантиза-
ції, щоб репрезентувати, крім предикатної, семантичну функцію зна-
ряддя, на відміну від аналогічних дієслівних коренів із значенням 
діяча.4 Продуктивним у складних назвах знарядь є нульовий суфікс. 
Композитні назви знарядь можуть мати у своєму складі елементи        
-війка, -гасник, -генератор, -глушник, -грійка, -двигун, -держатель,    
-дробарка, -дувка, -збирач, -зменшувач, -компресор, -копалка,              
-косарка, -крутка, -лійка, -ловка, -мийка, -мішалка, -морилка, -мотор, 
-м’ялка, -навантажувач, -ном, -носій, -обдирач, -обпалювач,                 
-охолодник, -очисник, -підживлювач, -підіймач, -підпушувач, -план,      
-плющилка, -поглиблювач, -регулятор, -різка, -робка, -розкидач,           
-розпилювач, -ротор, -рубка, -саджалка, -сівалка, -сіялка, -склад,        
-сортувалка, -сушарка, -тіпалка, -утеплювач, -фільтр, -хрон тощо.  

Деякі з них можуть вживатися не тільки як компоненти складних 
назв, а як самостійні лексеми. Ці елементи визначають рід дії, викону-
ваної знаряддям, наприклад: авіадвигун, авіамотор, автобетономі-
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шалка, авторозкидач, автотерморегулятор, віялка-сортувалка, водо-
грійка, вуглерізка, гідросівалка, глинорізка, дернопідіймач, картопле-
саджалка, льодоочисник, льоном’ялка, льоносушарка, маслоробка, 
пароохолодник, пароочисник, плодоовочесушарка, посудомийка, соло-
монавантажувач, струмоподавач, теплоносій, тістомішалка, швид-
костезменшувач. Отже, словотвірний потенціал категорії інструмен-
таля відзначається розмаїттям. 

Однакові суфікси формують словотвірну категорію суб’єкта дії та 
інструменталя: -ак/-як, -ач, -ник/ -льник, -чик, -ець, -тель, -ій, -атор,    
-ер, -ок, -ун, -л(о), -к(а), -ниц(я)/ -льниц(я). Агентивне словотвірне зна-
чення для більшості суфіксів, що функціонують у межах словотвірної 
категорії інструменталя, є первинним. Отже, інструментальне значен-
ня для них вторинне. Дане явище сучасна лінгвістика пропонує квалі-
фікувати як суфіксальну омонімію. 

Ідея можливості сполучення у похідному імені значень особи і 
предмета була чітко сформульована ще Г.Павським і проілюстрована 
на прикладі утворень на -ик. Учений підкреслював, що дієслова часто 
переходять у діючі особи чоловічої статі і знаряддя.5 

О.О. Потебня висунув припущення про те, що у плані історичного 
становлення первісні іменники, співвідносні з дієсловами, являли со-
бою імена діючої особи, а всі інші розряди (імена знаряддя, дії, місця) 
є похідними від агентивних назв.6 Назви знаряддя діячем звичайні в 
багатьох мовах (рос. косарь – косырь – рід великого ножа). У сказан-
нях багатьох народів, у тому числі й слов’ян, існує погляд на знаряд-
дя, зокрема ті, що виділені як зброя, як на істоти повністю людинопо-
дібні, здатні носити власні особові імена (мечі у скандинавів, німців, 
шаблі у поляків і литовців).7 Ці зауваження О.О. Потебні знайшли 
теоретичне обґрунтування у М.М. Покровського, К.О. Левковської, 
В.В. Лопатіна, І.С. Улуханова, Н.О. Янко-Триницької.  

На думку К.О. Левковської, спільним стрижнем, що концентрує 
агентивні та інструментальні значення, виступає значення 
“виконавець дії”. Про тісне зіткнення сфер функціонування агентив-
них та інструментальних назв М.М.Покровський говорить, що “вони 
можуть означати місце дії, процес і наслідок дії”.8 

Як зазначає Н.О. Янко-Триницька, “відбувається зміна значення 
слова за функцією, властива будь-якій мові. Спочатку окремі слова на 
означення осіб починають вживатися переносно для позначення 
предметів, а слідом за цим і способи утворення назв осіб стають 
способами для утворення назв предметів. У подальшому можливе ще 
більше розширення значення словотвірного типу або його звуження 
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до позначення лише назв предметів і здійснення тенденції до спеціалі-
зації суфіксів”.9 Ця обставина історично зумовила принципову мож-
ливість поєднання в іменах діяча різних предметних значень. 

Різні типи агентивних дериватів по-різному реалізують закономір-
ність виникнення вторинних значень інструменталя, зумовлених спе-
цифікою відношення мотивуючого і мотивованого слів, що робить 
можливим віднесення цих значень до словотвірного рівня. 

Продуктивний для назв суб’єкта дії суфікс -ач широко використо-
вується для утворення назв знарядь дії: випрямляч, віддзеркалювач, 
карбач, натискач, обмежувач, обпилювач, обприскувач, обтискач, опріс-
нювач, охолоджувач. Зумовлене механізацією та автоматизацією вироб-
ництва зростання соціальної необхідності у предметних назвах зі значен-
ням знарядь праці викликало підвищення продуктивності утворень із 
суфіксом -ач, паралельне використання з ними похідних іменників із 
суфіксом -ник: розпушувач – розпушник, розширювач – розширник.  

Усередині словотвірного типу на -ач відбувся ряд перегрупувань: 
поява великої кількості знарядь – замінників людини у виробництві – 
зняла потребу в іменах особової семантики (з’єднувач). Спостеріга-
ється чимало випадків одночасного вживання іменників на -ач для 
позначення діяча та знаряддя дії (передавач).  

У конкурентних відношеннях дублетів на -ач і -ник в інструмента-
льній функції намітилася тенденція до упорядкованого розмежування 
інструментального (деривати на -ник) та агентивного (деривати на           
-ач) значення: підіймач – підйомник, вимірювач – вимірник. Функціо-
нування конкурентних дериватів зазначеного типу ілюструє дві від-
мінні тенденції: предметні значення втілюються формами на -ник, 
особові – на -ач. При цьому суфікс -ник активно використовується як 
для вираження особового, так і для вираження предметного значення. 

Дієслівні префікси у структурі іменників на -ач виконують роль 
конкретизаторів семантики дериватів. У такий спосіб з’являються 
іменники зі значенням знаряддя не дії взагалі, а необхідної в якомусь 
виробничому циклі. 

Безпрефіксні віддієслівні іменники на -ач з інструментальним зна-
ченням переважають у літературно-розмовному вжитку, а префіксаль-
ні деривати з новими відтінками у їхній інструментальній семантиці – 
у сфері виробництва, науки й техніки. 

Одночасне вживання префіксальних віддієслівних іменників із 
суфіксом -ач на позначення особи і знаряддя (засобу) дії вважається 
омонімічним: навантажувач, обпилювач, обчислювач, освітлювач, 
передавач, протруювач, роз’єднувач. Суфікс -ач вступає у конкурент-
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ні відношення з дублетними утвореннями на -ник за умов реалізації 
інструментальної функції з основами дієслів на позначення професій-
ної діяльності: охолоджувач – охолодник, очищувач – очисник, підгор-
тальник – підгортач, підігрівник – підігрівач, розфасовувач – розфа-
совник. 

За дериватами на -ник закріплюється функція на означення пред-
мета, за допомогою якого відбувається дія (борозник, обмежник, па-
льник), імена на -льник несуть ідею діючого предмета з високим сту-
пенем агентивності (кип’ятильник, паяльник). Похідні з -льник, який 
приєднується до основ дієслів недоконаного виду, спеціалізуються на 
виявленні широкого поняття “предметний засіб здійснення дії”. Утво-
рення на -ник є назвами предметів вузької сфери практичної діяльнос-
ті (-ник взаємодіє тільки з основами дієслів недоконаного виду). За-
значені особливості зумовлюють паралельне вживання дериватів ти-
пу розчиняльник – розчинник, де перше має загальне значення предме-
та, що виконує названу дієсловом дію, а друге – вузьке, спеціальне 
значення речовини. 

Співвідносячись з віддієслівними утвореннями на -ач, закріплюю-
чись за особовим значенням, деривати з суфіксом -льник із предмет-
ною семантикою поступаються дериватам на -ач: нагрівальник – на-
грівач, набивальник – набивач, збиральник – збирач, місильник – змі-
шувач. Незначна питома вага імен на -льник у складі похідних із сема-
нтикою інструменталя сприяє активному залученню у словотвірний 
процес суфікса -лк(а) для творення іменників від одних і тих же основ 
дієслів недоконаного виду: “Приєднуючись до дієслівних основ, що 
максимально реалізують свою валентність у поєднанні з особовим 
суфіксом -льник, суфікс -лк(а), який спеціалізується на вираженні 
окремих відтінків предметного значення, ніби надолужує упущені 
можливості суфікса -льник”.10 У цьому виявляється тенденція до 
взаємозумовленості зв’язку словотвірних типів. 

Розподіл сфер впливу суфіксів -лк(а) і -ач також регламентований: 
суфікс -лк(а) закріплюється за основою дієслів нульового ступеня 
складності, суфікс -ач взаємодіє з основами дієслів першого і третьо-
го ступенів деривації: (тіпалка, корчувалка, шліхтувалка, місилка, 
віялка, чесалка, точилка, моталка і збирач, закріплювач, нагрівач, 
підштовхувач, роз’єднувач). 

У сучасній українській мові іменники середнього роду з суфіксом  
-л називають переважно знаряддя домашнього вжитку: било, будило, 
весло, віяло, гребло, довбало, жовтило, зубило, кадило, калатало, кле-
пало, кресало, кропило, кружало, м’яло, мірило, мотовило, орало, шило.  
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У віддієслівних іменників із суфіксом -л на позначення інструмен-
таля у більшості випадків спостерігається збіг семантичної і формаль-
ної твірної основи. Іноді формальна мотивація не збігається з мотива-
цією семантичною: весло, кадило, кресало, свердло. З семантичного 
боку, кресати – добувати вогонь кресалом, кадити – махати кадилом, 
курити ладаном, свердлити – робити отвори, заглибини в чому-
небудь, обертаючи свердло, веслувати – гребти веслом. З погляду 
формальної мотивації, у ролі твірного виступає дієслово: кадити – 
кадило, кресати – кресало тощо. Іменники із суфіксом -л, подібно до 
більшості дериватів зі значенням інструменталя, можуть називати 
особу-діяча (вживаються переважно в розмовному мовленні як екс-
пресивні назви). Обмежену продуктивність виявляють ці іменники у 
спеціальній термінології: било (техн. товкач), мотовило (техн. – ма-
шина). Зрідка в одному дериваті на -л поєднуються значення особи й 
інструмента (бовкало, брязкало, м’яло), декілька предметних значень, 
у тому числі й інструментальних (клепало – молот[ок], шматок заліза; 
калатало, било, мотовило – знаряддя, машина, частина жниварки або 
комбайна). 

Іменники на -л – давня за походженням структурно-семантична 
група слів, що характеризуєтьсья рядом стилістично-функціональних 
особливостей. Серед цих назв є застарілі (клепало, кормило у значенні 
“весло”, “рало”), розмовні (заткало), діалектні (бовкало). Серед заста-
рілих назв можна виділити архаїзми (кайло, рало) і стилістичні архаїз-
ми (вагадло – маятник, говорило – рупор). 

Явище полісемії спостерігається, коли у лексем наявні декілька 
предметних (інструментальних) значень: мотовило (знаряддя, маши-
на), різак (інструмент для різання, ніж, інструмент для кисневого різання 
металів). Саме поліфункціональністю зазначених суфіксів можна пояс-
нити конкуренцію як у межах омонімічних суфіксів, так і у межах сино-
німічних суфіксів на позначення інструментального значення. 

Інші питомі слов’янські словотворчі суфікси утворюють перифе-
рію категорії інструменталя: -ун, -нок, -ок, -ниц(я)/ -льниц(я), -чик то-
що: бігун, бойок, вагівниця, гасниця, двигун, движок, кадильниця, ко-
лун, крапельниця, курильниця, мітчик, молоток, м’яльниця, підперізок, 
передатчик, помазок, рубанок, скребок. 

Серед іншомовних словотворчих суфіксів із семантико-
синтаксичною функцією інструменталя найвищою продуктивністю 
характеризується суфікс -атор, що поєднується з твірними іншомов-
ними основами: генератор, компенсатор, конденсатор, культива-
тор, маніпулятор, озонатор, оптимізатор, орієнтатор, осцилятор, 
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хлоратор, циркулятор. Специфіка словотвірної семантики цих проду-
ктивних утворень зумовлює їх функціонування у науково-технічній 
сфері. Деривати з -атор, як і більшість похідних з питомими україн-
ськими словотворчими засобами, можуть бути як назвами діяча, так й 
інструмента, проте чітко простежується тенденція до збільшення 
утворень на -атор із предметним значенням. Це один із численних 
проявів тенденції до спеціалізації словотворчих засобів сучасного 
українського словотворення. Утворення з -атор передають ряд відті-
нків предметного значення – механізми, прилади (акумулятор, гене-
ратор, індикатор, пастеризатор), пристрої (культиватор, регуля-
тор, синхронізатор), речовини як засіб дії (стимулятор). Деякі з на-
йменувань предметів даної групи поєднують декілька значень: стабі-
лізатор (пристрій, апарат, речовина). Активізація предметного зна-
чення іменників із суфіксом -атор спричинена екстралінгвістичними 
чинниками – розвитком виробництва, автоматизацією, механізацією 
трудових процесів. 

Будучи формальними виразниками як категорії назв осіб, так і 
назв знарядь праці, суфікси -атор (-ятор), -фікатор співвідносяться 
як з дієслівними, так і з іменними основами: класифікувати, класифі-
кація – класифікатор, маніпулювати, маніпуляція – маніпулятор. Хо-
ча ця співвідносність не є абсолютною, обмеженість співвідносності 
похідних основ, утворюваних за допомогою цих суфіксів, впливає на 
їх семантику: ті, що співвідносяться тільки з дієсловами, завжди ли-
шаються в межах словотвірної категорії осіб, а ті, що співвідносні з 
дієсловами та іменниками, втягуються і в словотвірну категорію зна-
рядь праці. Якщо похідні основи з названими суфіксами формують 
категорію назв знарядь праці, вони мотивуються іменниковими осно-
вами: інгаляція – інгалятор, вентиляція – вентилятор, респірація – 
респіратор.11 

Виникнення найменувань предметної семантики, що було резуль-
татом дії позамовних факторів, не відбилося на співвідношенні дієслі-
вних основ, мотивуючих імена зі значеннями особи і предмета. В 
утворенні похідних із предметним значенням беруть участь дієслова 
тих словозмінних класів, які визначають утворення особових імен. 
Відсутня диференціація в утворенні дериватів особової і предметної 
семантики від перехідних і неперехідних дієслів. На розмежування 
значень особи і предмета не впливає і категорія виду мотивуючих 
дієслів. Не можуть бути використані через тотожність вихідного ма-
теріалу як критерій, що регламентує вибір суфікса із предметним зна-
ченням, семантичні і морфонологічні ознаки мотивуючих дієслів. 
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Тенденція до спеціалізації словотвірних типів із значенням інстру-
менталя спостерігається досить виразно: назви на -л(о) пов’язані з 
позначенням примітивних знарядь, яким у багатьох випадках відпові-
дають сучасні назви з формантом -лк(а) удосконалених складних ма-
шин. Виявляє спеціалізацію -ак, що називає інструменти або їх части-
ни. Назви знарядь сільського господарства, предметів домашнього 
вжитку утворюються від дієслівних основ за допомогою форманта      
-к(а) і його аломорфів -арк(а)/ -ачк(а), -івк(а), -йк(а), -тк(а). Значна 
кількість українських фізичних термінів на позначення приладів, 
установок, їх частин утворюється за допомогою суфікса -ач. До утво-
рень спеціального термінологічного вжитку, зокрема у науково-
технічній сфері, належать деривати з іншомовними суфіксами. Для 
називання теслярських інструментів використовується суфікс -нок 
(рубанок, струганок, фуганок). 

На думку Н.Ф. Клименко,12 у зменшенні багатозначності суфіксів, 
у посиленні в них одного певного значення і послабленні або й витіс-
ненні деяких значень суфікса за рахунок вираження його іншими за-
собами виявляється тенденція до аглютинативності в українському 
словотворенні.  

Складні слова ілюструють аглютинативність зростанням комбіна-
торних потужностей питомих і запозичених основ, появу основ-
класифікаторів і конкретизаторів, що використовуються як певні се-
мантичні кліше: аеро- (аеромагнітометр, аерофотоапарат), астро- 
(астроспектрограф, астроспектроскоп, астрофотометр), вело- 
(велосипед, велокамера, веломашина), відео- (відеоапаратура, відео-
магнітофон, відеотелефон), газо- (газотурбовоз, газотурбохід, газо-
паропровідник), гігро- (гігроелектрометр, гігрометрограф, гігротер-
мограф), зерно- (зернозволожувач, зернопульт), паро- (паротеплохід, 
паротурбіна, паротурбовоз, паротурбогенератор). Велика група 
основ зі стандартними значеннями, які завершують слова і вільно 
сполучаються з багатьма іншими одиницями: -віз/ -воз (бомбовоз, 
ваговоз, вуглевоз, коповіз, панелевоз, солевоз, стоговіз, тролейвоз, 
турбовоз), -мір (вітромір, висотомір, вологомір, газомір, глибиномір, 
калібромір, молокомір, радіовітромір, ростомір, солемір, швидкосте-
мір), також -граф, -метр, -скоп, -фор.13  

Іншомовні елементи мають переважно книжний характер, а лексе-
ми типу вантажівка, врубівка, гвинтівка, легковик, реактивник, то-
варняк, утворені шляхом універбації, обмежуються розмовним сти-
лем: врубівка – врубова машина, гвинтівка – гвинтова зброя, реакти-
вник – реактивний літак, товарняк – товарний поїзд тощо.  
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Показовим є явище кореляції співвідносних за значенням питомих 
і запозичених основ, коли вони чітко розподілені за схемами вживан-
ня. Питомі основи поєднуються переважно з питомими основами і 
реалізуються в загальновживаних словах і почасти у термінах. Запо-
зичені, як правило, належать до термінологічної лексики і сполуча-
ються із запозиченими основами: водо-, аква-, гідро-, ватер-; аеро-, 
пневмо-, повітро-; багато-, полі-, мульти-; авто-, само-; моно-, одно-; 
вінд-, вітро-; гео-, земле-; геліо-, сонце-; термо-, тепло-; фоно-, зву-
ко-; -граф, -пис; -метр, -мір; -фор, -нос.  

Словотвірні категорії іменника перебувають у тісній взаємодії. 
Похідні назви зі значенням інструменталя взаємодіють з похідними 
назвами суб’єкта дії, місця дії, результату дії. Найвищою активністю 
відзначається взаємодія словотвірної категорії інструменталя з назва-
ми суб’єкта дії: копач, хліборізка, морозивниця. До спільного фонду 
суфіксів, що використовуються у назвах діяча й інструмента дії, вхо-
дять продуктивні суфікси -ач-, -льник-, -ник-, -к(а), -ниц(я). 

Іноді в іменнику сполучаються значення “знаряддя” (часто збірна 
назва) – “дія” / “результат дії”: водовідливання, електроустаткуван-
ня, заземлення, зціплення, кріплення. Взаємодія словотвірної категорії 
інструменталя з назвами місця має епізодичний характер. Коло слово-
твірних омонімів, що належать до цих категорій, обмежене деривата-
ми на -лк-(а), -льн-(я): гладилка, сортувалка, м’яльня, давильня, шерс-
темийня. 

Таке явище, як спільність закономірностей словотворення, виявля-
ється у прямій залежності продуктивності іменників на -льн(я) від 
можливості словотвірних типів на -льник і -льн(ий) (м’яльня – м’яль-
ний – м’яльник – м’ялка): “В плані опозиції суфіксів кожен раз утво-
рюється то одна, то інша типова група варіантів різних моделей, 
зв’язаних спільністю закономірностей словотворення: даний різновид 
даної моделі завжди передбачає (“тягне за собою”) конкретний різ-
новид другої, третьої моделі і под.”14 

Зрідка в межах одного словотвірного типу в одному складному 
слові сумісні протилежні семантичні множники: ваговоз – “назва по-
роди коней” і “вантажний автомобіль”; кригоруб – “робітник, що заго-
товляє або розбиває кригу” і “сокирка, якою користуються альпіністи 
для вирубування східців під час підіймання на гору”; мухоловка – 
“спеціальне пристосування для знищування мух”, “невеликий птах 
родини горобиних, що живиться мухами”, і багатоніжка.15 

Слід зазначити наявність паралельних назв одного денотата: воло-
від – налигач, ваговіз – вантажівка, коновіз – возовиця. Таке викорис-
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тання простих і складних слів виявляє тенденцію до більшого стиліс-
тичного забарвлення складних слів порівняно з їх афіксальними від-
повідниками, що сприймаються як стилістично більш нейтральні. 
Звуження, уточнення значення простого слова спостерігаємо в пара-
лелі вантажівка – ваговіз.16 

Про динамічний історичний характер словотвірної категорії знаря-
ддя і засобу дії свідчать: наявність суфіксів-варіантів, конкурування 
типів словотворення, коливання продуктивності окремих словотвор-
чих морфем (типів) у різні періоди функціонування мови. Напри-
клад, у радянський час, як зазначає М.А. Жовтобрюх, посилюється 
продуктивність -к (врубівка), -ач (вимикач, обприскувач, розпушу-
вач), тенденція до диференціації словотворчих типів, усунення дуб-
летів тощо.17 

Формування та розвиток словотвірної категорії інструменталя 
ілюструє такі загальномовні тенденції: концентрація функціонування 
основних словотвірних типів (наприклад, іменникових дериватів на -
нику -ач) і одночасно периферизація малопродуктивних і непродукти-
вних словотвірних типів; спеціалізація; нормалізація словотворення 
шляхом поступового усунення лексико-словотвірних дублетів, інших 
словотвірних паралелізмів або закріплення за ними вузько диференці-
йованого лексико-словотвірного функціонування у спеціальній групі 
слів; регуляризація відповідних словотвірних структур; внутріструк-
турна тенденція до поліморфізації суфіксів -альник, -итель, -льниц(я), 
-арк(а); вичленування нових словотвірних елементів: автобус, омні-
бус, тролейбус, супервізор, біовізор, стетокліп, поліспаст, терміс-
тор, транзистор, магнистор, варистор, гелікоптер, орнітоптер, 
телетайп, оптайп, бульдозер, турнодозер, ортикон, інфракон.  

Дія тенденції до глобалізації як однієї з провідних тенденцій роз-
витку синтетичної у цілому української мови у напрямку до аналітиз-
му й аглютинативності зумовлює такі особливості словотворення тер-
міноназв знарядь праці і засобів дії у сучасній українській мові:  

• активізацію використання запозичених (інтернаціональних) 
словотворчих ресурсів – більше 20 префіксів (анти-, бі-, де-, 
дез-, ди- / ді- / діа-, ін-, інтер-, кон-, контр-, мега-, мікро-, міні-, 
моно-, мульти-, полі-, ре-, супер-, транс-, ультра-), стільки ж 
суфіксів / суфіксоїдів: (-атор / -ятор, -ер / -ор; -граф, -метр,    
-скоп, -трон, -бус, -план, -стат, -скаф, -мобіль, -літ, -візор,       
-том, -фон, -фор, -хорд), понад 50 афіксоїдних основ (електро-, 
авто-, фото-, радіо-, гідро-, газо-, мікро-, аеро-, теле-, термо-, 
кардіо-, вібро-, синхро-, фазо-, бензо-, вакуум-, геліо-, відео-, 
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мото-, стерео-, авіа-, моно-, кіно-, біо-, гіро-, астро-, спектро-, 
аудіо-);  

• появу нових способів словотворення (телескопію) й інтенсифі-
кацію деривації в українській мові за допомогою них; дерива-
цію різних типів складних слів (композитів, юкстапозитів – 
бліц-таксі, фітнес-тренажер, абревіатур, телескопізмів – ін-
теграф, телефакс, рація, снігомобіль, метробус, банкомат) і 
аналітичних назв – продуктів синтаксичного способу словотво-
рення;  

• збільшення класу основ-класифікаторів, семантичних кліше з 
потужними комбінаторними можливостями;  

• кількаступеневу атрибуцію, що сприяє конкретизації загально-
го значення терміна (езофагогастродуоденофіброскоп), вико-
ристання композитів в юкстапозитах і терміносполуках 
(барометр-висотомір, вагон-трісковоз, стабілітрон газонапо-
внений, культиватор плоскоріз-глибокорозпушувач);  

• появу нових аброморфем, що виникли не на морфемному шві і 
мають невиразну семантику, однак здатні перетворюватися на 
терміноелементи (-бус, -візор, -мобіль, -мат, -од, -клип, -спаст, 
-істор / -истор, -птер, -тайп, -дозер, -кон); 

• виникнення номінативних одиниць з незмінним адвербіальним 
компонентом у ролі атрибута до стрижневого слова аналітичної 
терміносполуки (стан дуо (кварто, крос-коунтрі);  

• зростання числа гібридних термінів, у тому числі й аналітич-
них, у різних сферах спеціальної номінації (культиватор-
рослинопідживлювач із самохідним шасі, аерообприскувач, 
електроверетено, автосамоскид, мікротвердомір). 

В умовах прогресу науки у міжнародних масштабах мовна гібри-
дизація є продуктивним чинником термінологічної деривації. Творен-
ня за національними дериватологічними моделями у спосіб мовної 
гібридизації термінологічних знаків як цілісно оформлених, так і ана-
літичних структур унаочнює й оптимізує взаємодію двох стійких тен-
денцій: тенденцію до нормативного збереження національної самобу-
тності мови та тенденцію до асиміляції зовнішніх запозичень, без 
яких жодна природна мова не може обійтися. 

Перспективи мовної гібридизації, на думку Г.С. Онуфрієнко, зрос-
татимуть в умовах інтегрування української науково-освітньої систе-
ми в європейський простір: “Врахування закономірностей розвитку 
національної мови та тенденції до реалізації інтернаціонального че-
рез національне при збереженні властивої їм специфіки уможливлює 
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керованість процесами забезпечення вмотивованості термінознаків, 
інтернаціоналізації термінофонду, що сприятиме гармонізації, уніфі-
кації, стандартизації української термінології у сенсі завдань її лінг-
вістичного впорядкування”.18 

Отже, у сучасній українській мові назви інструменталя знаходять 
виявлення у системно заданому наборі словотворчих засобів. Типови-
ми виразниками семантичної функції знаряддя виступають питомі 
суфікси -ач, -ник/ -льник, -к(а)/ -лк(а), -иц(я)/ -ниц(я)/ -льниц(я) та ін-
шомовні -тор/ -атор. До менш продуктивних належать: -ець, -чик,     
-ок, -л(о), -авк(а), -арк(а). На периферії категорії інструменталя знахо-
дяться словотвірні типи з -тель, -щик, -ун, -ій. Проте можна спостері-
гати різну активність і, як наслідок, продуктивність одних і тих же 
суфіксів при творенні простих і композитних дериватів, наприклад: 
суфікс -ець і нульовий суфікс більш активні при творенні складних 
назв.  

Імена діяча з предметною семантикою, не маючи власних моде-
лей, підлягають дії тих же дериваційних закономірностей, що й аген-
тивні деривати. Агентивне словотвірне значення для більшості суфік-
сів, що функціонують у межах словотвірної категорії інструменталя, є 
первинним. 

Дериваційні засоби словотвірної категорії інструменталя характе-
ризуються поліфункціональністю, тобто здатністю належати до різ-
них словотвірних категорій: суб’єкта дії, місця дії, результата дії. 

Механізація та автоматизація виробництва як екстралінгвальний 
чинник, що інтенсифікує деривацію соціально необхідних предмет-
них назв зі значенням інструменталя, викликають такі інтерлінгвальні 
явища: 

• підвищення продуктивності, регулярності ряду словотвірних 
типів зі значенням інструменталя; 

• перегрупування у межах окремих словотвірних типів і викорис-
тання словотвірних типів особової семантики для деривації 
назв зі значенням інструменталя; поєднання в одному дериваті 
агентивного й інструментального значень; 

• виникнення дублетів, конкурентних дериватів з різними суфік-
сами з інструментальною функцією. 

Регламентація словотворчих засобів зумовлюється морфемною 
будовою, особливостями семантики, походженням, валентністю твір-
них основ; сферою поширення денотатів, названих дериватами з ін-
струментальним значенням. 

Формування та розвиток словотвірної категорії інструменталя 
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ілюструє такі загальномовні тенденції: спеціалізація та концентрація 
функціонування основних словотвірних типів, нормалізація словотво-
рення шляхом поступового усунення лексико-словотвірних дублетів 
або закріплення за ними вузько диференційованого лексико-
словотвірного функціонування у спеціальній групі слів; регуляризація 
відповідних словотвірних структур; внутріструктурна тенденція до 
поліморфізації суфіксів. Явища мовної глобалізації та гібридизації 
унаочнюють та оптимізують взаємодію двох стійких тенденцій: тен-
денцію до нормативного збереження національної самобутності мови 
та тенденцію до асиміляції зовнішніх запозичень. 

Подальше вивчення проблеми взаємодії словотворчих засобів із 
семантико-синтаксичною функцією інструменталя дозволить встано-
вити межі, закономірності, історичну динаміку суфіксального варію-
вання у семантичному полі словотвірної категорії інструменталя; по-
в’язані з цим системні функціональні зрушення (на словотвірному, 
лексико-семантичному, морфологічному рівнях мови) відповідно до 
окреслених тенденцій мовної еволюції.  
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