
б) назоушк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: заканадауства, 
травасушылка, токапрыёмнж, мташукалънж, таваразнавец, рукамыйшк, 
суднаходства, бульбасаджалка, птушкагадоуля, святловымяралънж i i'h ttt. ;

в) прыметшк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфiкс: валънадумства, 
чыстатсанне i iHm.;

г) займеншк + дзеяслоу (бяссуфшсныя дзеяслоуныя марфемы) i займен- 
HiK + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: самазвал, самацёк, самасюд, 
самапрадка, самапуск, самавучка, самападавалънж i iHm.;

д) лiчэбнiк + дзеяслоу (дзеяслоуная аснова) + суфшс: першаадкрывалъ- 
ш'к, першапраходзец, адзтаверац, аднадумец i iHm.

Надзвычай прадуктыунымi тыпамi утварэння складаных назоушкау 
у сучаснай беларускай мове з’яуляюцца тыя, дзе адным з кампанентау сло- 
ваутварэння выступае запазычаны элемент, пераважна грэчаска-лацшсю па 
паходжаннi (ix у сучаснай беларускай мове наичваецца больш за 100). Трэба 
адзначыць, што адносна гэтых частак у мовазнаустве iснуюць розныя погля- 
ды. Гэта прэпазщыйныя часткi: авЬя- (ав1яполк„ авгямадэлъ), агра- (аграсядз1- 
ба, аграпрыём), аута- (аутапарк, аутатлот), в1дэа- (в1дэас1гнал, в1дэакаме- 
ра), гастра- (гастрафэст), гЬдра- (г1дравузел, г1драцэнтралъ), лтгва- 
(лтгвапарк, лтгвагеаграф1я), метэа- (метэастанцыя, метэаспадарожнж), 
м1кра- (мжракл1мат, мжрааргашзм), мота- (мотагоню, мотакалона), паль- 
(пал1клшка, палтэхшкум), радыё- (радыётрат, радыёстанцыя), тэле- 
(тэлецэнтр, тэлеперадатчык) i iHm.

У сучаснай беларускай мове непрадуктыуных тыпау утварэння склада
ных назоушкау юнуе няшмат. Так, напрыклад, да ix можна аднесщ тып 
«дзеяслоу + назоушк»: балшалоу, сарвжалава, аб1бок, звяршгалава, прайдз1- 
свет, дзяржыдрэва, вяршдуб i iHm. падобныя адзшкк

Таюм чынам, можна зрабщь выснову, што у сучаснай беларускай мове 
iснуе шмат словаутваральных тыпау для утварэння складаных назоушкау, 
амаль усе з ix з’яуляюцца прадуктыунымi. Складаныя назоУнiкi займаюць 
значнае месца у слоУнiкавым складзе сучаснай беларускай мовы, многiя з ix 
адносяцца да тэрмiналагiчнай лекст, актыуна выкарыстоуваюцца у наву- 
кова-тэхшчнай лггаратуры.

Ю. М. Кардубан

СЛОВАУТВАРАЛЬНЫЯ МАДЭЛ1 УН1ВЕРБАТАУ 
У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Тэрмшы ушвероацыя i ушвероат пачалi актыуна ужывацца у лшгвютыч- 
ных даследаваннях па словаУтварэннi напрыканцы ХХ ст. Уладзiмiр Уладзiмi- 
равiч Лапацiн раскрыу гэта паняцце у mырокiм сэнсе i разумеу пад ушверба- 
там любое аднаслоунае найменне, якое юнуе i ужываецца у мове паралельна 
з разгорнутай шматслоунай утваральнай асновай. Гэты падыход аб’ядноувае 
у межах унiвербацыi такiя працэсы, як абрэвiяцыя, суфiксацыя, субстантыва-



цыя, суфжсальнае усячэнне i усячэнне адной з асноу. Па сутнасщ, адзначаец- 
ца разгляд кампрэсii на узроуш словаутварэння, калi вытворнае ствараецца 
шляхам скарачэння пэуных намшатыуных адзiнак, яюя iснуюць у мове.

У нашым даследаваннi ушвербацыя разглядаецца у больш вузкiм сэнсе: 
як спосаб утварэння новых слоу на базе атрыбутыунага словазлучэння, пры 
гэтым у аснову вытворнага уваходзщь толькi аснова прыметшка, а назоушк 
замяняецца суфiксам. У беларускай мове юнуюць яскравыя прыклады ушвер- 
батау: буслянка (буслiнае гняздо), пярцоука (пярцовая настойка), кашм1роука 
(кашмiровая хустка), ватоука (ватаваная куртка), лтроука (итровая бутэль- 
ка), фалъшыука (разм.) (фальшывы дакумент), ялаука (ялавая карова), вышы- 
ванка (вышываная кашуля).

Для вызначэння словаутваральных мадэлей ушвербатау у сучаснай бела
рускай мове мы адабраи з Тлумачальнага слоушка беларускай лтаратурнай 
мовы (пад рэдакцыяй М. Р. Судшка i М. Н. Крыуко) 148 адзiнак, якiя з’яуля- 
юцца унiвербатамi.

Праведзены аналiз сведчыць пра найбольшую прадуктыунасць мадэлей 
ушвербатау са словаутваральным фармантам -к-: сотка (сотая частка гекта
ра), аксамтка (аксамтавая стужка), маразшка (маразшьная камера), матор- 
ка (маторная лодка), рабтаука (рабшавая настойка).

Пры гэтым звяртае увагу тое, што мадэлi з фармантам -к- ужываюцца 
для будовы унiвербатау жаночага роду, пры гэтым утваральнымi асновамi 
выступаюць субстантывы незалежна ад родавай прыналежнасцi, напрыклад: 
бакоука (бакавы пакойчык), зубчатка (зубчатае кола), капцёрка (капцёрсю 
склад), карболка (раствор карболавай юслаты), лацтка (лацiнскi алфавгг), 
мураванка (мураваны будынак), пуцёука (пуцявы лiст), трохрадка (трохрад- 
ны гармошк). З разгледжаных прыкладау бачна, што апорны назоУнiк у скла- 
дзе атрыбутыунага словазлучэння можа быць як жаночага, так i мужчынскага 
або шякага роду, у той час як вытворная адзiнка, або ушвербат з фармантам 
-к-, належыць толью да жаночага роду.

Даследчыю адзначаюць высокую актыунасць суфiкса -к-, але звяртае на 
сябе увагу рознатыповы характар утвораных з дапамогай гэтага фарманта 
найменняу. На нашу думку, асобную групу складаюць такiя вытворныя 
адзiнкi (унiвербаты) на -к-(а), яюя маюць суадносныя сiнанiмiчныя разгорну- 
тыя найменнi, напрыклад, мтералка (мiнеральная вада), баваунянка (бавау- 
няная тканiна), насоука (насавая хустачка). Таюя найменнi ужываюцца 
у мове у двух варыянтах: поуны варыянт з’яуляецца стылiстычна нейтраль
ным, а суадносны унiвербат належыць да размоунай лексiкi.

Ад разгледжаных вытворных адзiнак адрознiваюцца структурна падоб- 
ныя найменнi з фармантамi -к-, -1к„ -шк„ яюя не маюць поуных адпаведных 
варыянтау, таму значэнне таюх субстантывау патрабуе разгорнутага тлума- 
чэння, напрыклад: цалёука (дошка таушчынёй у адну цалю), шыпоут (спар- 
тыуны абутак з шыпамi на падэшве), шаставж (спартсмен, якi займаецца 
скачкамi з шастом), старка (гатунак вытрыманай моцнай гарэлкi), булъбяшк 
(смажаная аладка з бульбы), дубоука (цвёрдыя iгрушы), вушшк (спецыялiст 
па хваробах вуха), венгерка (танец венгерскага паходжання, а таксама 
музыка да яго).



Для утварэння назошкау жаночага роду часам ужываецца словаутва- 
ральны фармант -щ i яго варыянт -ыц, напрыклад: поснща (посная ежа, 
шшчымнща), стнща (сггны хлеб), ярыца (яравое жыта).

Наступнымi па прадуктыунасщ можна адзначыць словаутваральныя 
фарманты -ik i -шк, якiя ужываюцца для утварэння ушвербатау мужчынскага 
роду, апорны назоушк словаутваральнай базы звычайна таксама належыць да 
мужчынскага роду, напрыклад: адстаунк (адстауны ваеннаслужачы), бяро- 
3aeiK (бярозавы сок), эстраднж (эстрадны артыст), штабнш (штабны афiцэр).

Пераважная большасць утвораных назоушкау належаць да лексша-гра- 
матычнага разраду канкрэтных назоушкау. Цжавыя выпадкi назiраюцца, калi 
утвараюцца рэчыуныя i зборныя назоушкк арганжа (аргашчная хiмiя) 
гатоука (гатовыя (наяуныя) грошы) пытляванка (пытляваная мука), формен
ка (форменнае адзенне).

КампрэЫя пры ушвербацьй ажжыцяуляецца на аснове слова-прыкметы, 
якое уваходзщь у склад поунага наймення. Устаноулена, што такiм словам 
у большасщ выпадкау з’яуляецца прыметнiк, значна радзей -  агульны назоу- 
шк, у шэрагу выпадкау -  гэта iмя уласнае: Камароука (КамароУскi рынак), 
Каменка (Каменная горка), Слясарка (Слясарная вулща). Сюды можна да- 
даць адзшю Сляпянка, Старажоука, Сцяпянка.

Аб’ядноувае усе разгледжаныя вышэй адзiнкi размоуная сфера узшкнен- 
ня, пры гэтым розныя унiвербаты надалей адносяцца як да прафеЫянальнай, 
так i да бытавой сфер ужывання; шэраг адзшак таксама уваходзяць у склад 
нейтральнай агульналiтаратурнай лексiкi.

Л. С. Кныш

ПРАЯВЫ МОУНАЙ 1НТЭРФЕРЭНЦЫ1 ВА УМОВАХ Б1Л1НГВ1ЗМУ

Тэрмiн ттэрферэнцыя (лац. inter -  ‘памiж,, ferens -  ‘я к  нясе, перано- 
сiць ) абазначае узаемнае пранiкненне моуных элементау на усiх узроунях 
мовы у вышку непасрэднага кантактавання роднасных моу. Такая з’ява, калi 
элементы адной мовы прашкаюць у другую i наадварот, безумоуна, прыво- 
дзiць да парушэння лтаратурных нормау гэтых моу. Прычыны i узровень 
iнтэрферэнцыi залежаць ад розных складнiкау: ад ступеш блiзкасцi (пада- 
бенства) моу; падабенства культуры i гiстарычных умоу развщця; ад ступенi 
валодання як адной, так i другой мовамi; ад умення свядома адрозшваць 
i супастауляць, размяжоуваць факты розных моу; ад характару маулення 
(пiсьмовае щ вуснае (спантаннае, непадрыхтаванае, гутарковае) i iнш. Ва 
умовах бiлiнгвiзму пры умове перавагi рускай мовы як асноунага сродку 
камунiкацыi, на жаль, захоуваецца устойлiвасць шматлiкiх штэрферэнцый- 
ных памылак пры мауленнi на кожнай з гэтых моу: руская уплывае на 
беларускую i, наадварот, беларуская на рускую. Беларуска-руская i руска- 
беларуская iнтэрферэнцыя праяуляецца на розных узроунях.


