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Деякі аспекти вивчення мови при дослідженні 
універбації 

Мова як форма національно-специфічної поведінки конкретного 
суспільства, комунікативний компонент культури, її "генофонд", відбиває та 
закріплює в собі досягнення пізнавальної діяльності людей, особливості 
національної психології. Національно-специфічна "мовленнєва картина 
світу" складається з систем соціальних чинників, культурних традицій, 
особливостей мовленнєвої поведінки. Процес становлення особистості, 
формування національної специфіки мислення можливі у мовленнєвому 
спілкуванні, вербальному засвоєнні культурних знань. Живомовна стихія – 
скарбниця духовних надбань народу, джерело найважливіших мовних 
процесів, до яких, зокрема, належить універбація (згорнення описових назв). 
Тому важливе значення у системі філологічної освіти має вивчення 
мовленнєвої сфери, закономірностей її функціонування та тенденцій 
розвитку, особливостей взаємодії з літературною кодифікованою мовою (у 
курсах "Діалектологія", "Стилістика", "Сучасна українська літературна мова", 
"Усна народна творчість", "Основи культури мови"). 

Спрощення способів номінації базується на загальному законі економії 
зусиль. Важливу роль відіграє психологічний чинник регуляції кількості 
морфем і складів у слові і в межах, оптимальної для оперативної пам'яті 
людини. Кількісний склад слів-універбатів у сучасній українській 
літературній мові значний, проте явище універбації описане частково: чітко 
не визначено його місце у системі сучасного словотвору, закономірності 
виникнення, основні словотвірні моделі, обсяг явищ, які можна кваліфікувати 
як універбацію. Проблема універбації тісно пов'язана з проблемою 
нормативності, стилістичної диференціації мовних одиниць. Виникаючи у 
мовленні досить часто з експресивною метою, універбати можуть залишати 
свою стилістичну маркованість "розмовне", "просторічне", можуть набувати 
статусу нормативних, архаїзуватися (грузовик "розм.", залізниця, знеосібка, 
готівка "нейтр.", кріпак, охранка "іст."). 
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При вивченні дериватів-універбатів постає проблема порівняльно-
типологіного аналізу, вивчення самобутніх тенденцій мов. Це має важливе 
теоретичне і практичне значення у системі підготовки вчителів-мовників, 
оскільки сприяє засвоєнню особливостей творення (виявлення інвентарю 
словотворчих ресурсів, їх продуктивності, частотності, структурного та 
семантичного співвідношення похідних та твірних слів; визначення 
словотворчих типів, встановлення деривативного місця слова серед інших) і 
функціонування універбатів у кожній з мов (різний обсяг значень, міжмовна 
омонімія, відмінність стилістичної маркованості, відсутність відповідників). 
Самобутні тенденції у розвитку мови матеріалізуються у самобутніх словах, 
наявних лише в одній із порівнюваних мов. У зв'язку з цим виникає проблема 
перекладу: адекватне слово відсутнє в іншій мові і відповідником служить 
лексикалізоване словосполучення (шахівниця, залізниця, асфальтівка). 

Теоретичне значення вивчення універбації полягає в усвідомленні мови 
як системи: слова-універбати демонструють зв'язок лексики, словотвору і 
синтаксису, оскільки виникли шляхом семантичного стягнення аналітичних 
назв (словосполучень і навіть речень). При універбації між похідною і 
твірною основами мають місце семантичні відношення еквівалентності. 
Водночас цей процес демонструє явище розщеплення формальної та 
семантичної похідності. Збереження формальної співвіднесеності твірного і 
похідного слів здійснюється по-різному: 1) зберігається у композитах; 2) 
усікається один чи декілька компонентів твірної основи в абревіатурах; 3) у 
суфіксальних універбатах маніфестантом одного з компонентів твірної бази є 
суфікс; 4) додаткове формальне вираження одного з компонентів повністю 
втрачається при субстантивації. Перехідним етапом між 1) і 2) виступають 
генетичні композити, одним із компонентів яких набуває статусу афіксоїда. 
Процес універбації може мати декілька паралельних виявів: спеціальний 
одяг – спецодяг – спецівка. Зіставлення однокореневих прикметників-
субстантів та суфіксальних іменників-універбатів типу: балакучий (хлопець) 
– балакучий – балакун виявляє різну міру їх маркованості за 
експресивністю, оцінкою, сферою вжитку. Маркованість суфіксальних 
утворень значно сильніше виявляється в словах-назвах особистих, набутих, а 
не природних якостей людини (добряк, бородач). Джерелом збагачення 
універбатів нерідко виступають діалектизми: пістряк, верхняк, спідняк (із 
говірок півдня України). Часто діалектизми стають нормою української 
літературної мови: довбанка – видовбана з липи або верби діжка на зерно; 
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борошнянка – діжка з накривкою для борошна (походять із говірок 
правобережної Черкащини). 

Універбати відрізняються фразеологічністю семантики, тобто 
неможливістю визначення значення: солом'яник – чучело, кошик, плетені із 
соломи, а не копа соломи, капелюх, будівля, ремінь тощо. Сприяють 
формуванню фразеологізованої семантики універбатів, зокрема, широкі 
валентністні можливості твірного слова, яке може входити до складу 
декількох словосполучень – словотвірної бази універбата, хоча у більшості 
випадків за словотвірною структурою похідного слова закріплюється одна з 
базових семантичних схем словосполучення. У різних мовних колективах у 
різні часові періоди актуалізуються різні словосполучення, що спричинює 
самобутність поповнення лексики кожної мови діалектними, жаргонними, 
термінологічними, професійними одиницями. 

Більшість суфіксальних універбатів-іменників належить до жіночого 
роду, менша частина – іменники чоловічого роду, зовсім обмежена група – це 
слова у формі множини: стіннівка, передовиця, перламутрівка, 
дрібнозубка, стендовик, маржовик, правовик, вечорниці, ризаки, лінці. 

Існують також утворення, що належать до спільного роду: одиночка, 
тонкослізка, невидимка, малолітка. Простежується зростання кількості 
слів-універбатів з абстрактним значенням: зрівнялівка, знеосібка, 
безперервка. Це свідчить про збагачення зразка, який перестає означати 
тільки конкретні предмети і стає зразком з самим широким предметним 
значенням. 

При універбації може мати місце полімотивація. З.С.Сікорська радить 
розглядати такі слова в межах різних синонімічних типів: бузинник (кущі 
бузини, бузинові зарослі), кочовик (кочовий народ і народ, що кочує). 

Суфіксальні універбати-іменники можуть мотивуватися не тільки 
словосполученнями "мотивуючий прикметник + іменник", а й конструкціями 
типу "той, хто + дієслово + іменник": лінива людина – лінивець, сизий голуб 
– сизар, овочівник – той, хто вирощує овочі, плугатар – той, хто оре землю 
плугом. Деякі мотивуються схемою: "іменник (Н.в.) + іменник (Р.в.) + 
іменник (Р.в.): сепаратист – прихильник політики сепаратизму. У деяких 
випадках спостерігається процес перерозкладу: складний суфікс -овик- 
утворився з суфікса відносних прикметників -ов(ий) + -ик-: поштовик, 
воловик. Наявні у мові універбати-іменники, мотивовані 
словосполученнями, до складу яких входять числівники: дев'ятка, семірка (з 



127 Матеріали науково-практичної конференції 

частковим значенням географічних карт, транспортних маршрутів, грошових 
одиниць, відстаней); четверик, п'ятерик (назви різновидів кінської 
запряжки за кількістю коней; такі деривати є архаїзмами); п'ятдесятник, 
шістдесятник, сімдесятник (назви суспільно-політичних діячів відповідних 
років). 

Сучасні концепції словотвору зорієнтовані на тісний зв'язок його з 
синтаксисом, не задовольняються аналізом семантико-словотвірних 
відношень у парах "твірне – похідне", а враховують семантико-синтаксичний 
контекст базової і результативної одиниць деривації. Прислівники в таких 
концепціях інтерпретуються як результат синтаксичних і морфологічних 
ступенів переходу прикметників в обставинні форми. Не винятком є і 
прислівники на -о, які генетично є результатом структурної і семантичної 
компресії атрибутивного словосполучення з узгодженим означуючим: іти 
швидким кроком – іти швидко, чекати довгий час – чекати довго, 
говорити тихим голосом – говорити тихо, лягати рівною лінією – лягати 
рівно. Як зазначає В.В.Грещук, можна думати, що першими, вжитими в ролі 
обставин були атрибутивні словосполучення "долго врьм¤ – долго, благо 
дhло – благо". Як згортання атрибутивно-іменних словосполучень шляхом 
лексико-семантичної конденсації розглядають утворення прислівників на -о 
С.І.Янович, О.О.Тараненко. Щоправда, сучасні мотивуючі сполучення не 
завжди збігаються з тими прийменниково-відмінковими формами, що 
послужили генетичною базою для утворення прислівників. Ця 
невідповідність між синхронною і діахронною базовими основами 
виявляється насамперед у відприкметникових і відчислівникових 
прислівників: з лівого боку – зліва, з молодих років – замолоду, на дві 
частини – надвоє. 

Тісно пов'язана із проблемою універбації проблема створення і 
використання універбатів, як визначає В.В.Новицька, відповідає 
розгорненню комунікативного плану тексту. Як компресивні деривати не 
тільки окремих ознак, явищ, подій, а й цілих ситуацій, вони здатні зв'язувати 
відрізки тексту та співвідносити його окремі частини. У тексті універби 
функціонують як дейктичні одиниці, що дає можливість уникнути 
повторення. Як актуалізатори тексту універбовані одиниці створюють 
комунікативну перспективу тексту й виконують стилістико-композиційну 
функцію. 
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