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STRESZCZENIE. W artykule przeanalizowano leksemy rzeczownikowe z prefiksoidem 
„auto-”. Ustalono znaczenie prefiksoida „auto-”, określono grupy tematyczne, na które 
dzielą się analizowane derywaty. Stwierdzono, iż spośród kognitywnych cech wskazanych 
innowacji słowotwórczych najsilniej reprezentowane są te, które umożliwiają orientację 
w otaczającym świecie i adaptację do niego.

WORD-FORMATION INNOVATIONS WITH PREFIXOID A UTO- 
AND THEIR COGNITIVE CHARACTERISTICS

INNA BERKESHCHUK
Ivan Ohiyenko Kamyanets-Podilskyi National University, 

Kamyanets-Podilskyi — Ukraine

ABSTRACT. In the given research the substantive lexical units with the prefixoid AUTO- 
are investigated. We have specified the meanings of the prefixoid AUTO-, defined the themat
ic groups of the investigated derivatives. It has been proved that among the cognitive evalu
ations the most clearly represented are those, which allow getting accustomed and integrated 
in the outside world.

Сучасна украшська мовна практика подае строкату картину тенденцш, 
cnocoöiB, sacooiß поповнення й оновлення лексикону, що штотно змшюе 
уявлення про нацюнальне “обличил” украшсъко! мови. Ïï ввдзначае по- 

шук гармони в розвитку мови, або такого ствввдношення питомих й шшомов- 
них pecypciß, що забезпечувало б збереження нацюнально! специфши украш- 
cbkoï номшаци, зокрема словотшрно!, ïï типолопчних рис, але водночас i шд- 
кривало MOBi шлях до процеав евроштеграцн та глобал1зацй в р!зних сферах 
сустльного життя. Словотворч! ресурси украшсько!' мови, або ж сукупшсть 
ycix 3aco6i в, що берутъ участь у словотворенш1, за даними украшських слов- 
ншав, переконливо демонструють не лише поповнення, а й розширення сфе- 
ри дн вже наявних основ i форманп в, ïxhio подальшу семантико-прагматичну 
й функщонально-стилютичну дифepeнцiaцiю.

1 I. Ков а лик, Вчення про cnoeomeip. [в:] його ж, Впбрат npaąi, 1вано-Франка вськ-Л bei в 
2007, с. 92.
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Незаперечним е факт, що в слов! акумулюються особливоcri сприйняття 

св1ту, i3 по кол i пня до поколшня передаеться юторичний досвщ народу, його ге- 
нетична пам’ять, життев! ni нност!. Як зазначае Т. Вещи на, в кожнш MOBi пред- 
мети та явища зовшшнього ceiiy можуть бути штерпретоваш або зсередини 
(через внутршню форму слова, в яюй е семантична мотивовашсть), або ззов- 
ш (через визначення, синтаксичну сполучувашсть, дефшщп та асощаци). ГИд 
час таких процеслв людська свщомють не лише дублюе за допомогою р1знома- 
штних ознак довюлля, в якому ми юнуемо, а вид! ляс в ньому важлив! ознаки 
та властивост1, будуе узагальнеш реальн! модель Отже, довюлля, в якому ic- 
нуе людина, членуеться з огляду на категорп щнност1. „Словотворення ж вщ- 
кривае можливосп для концептуально! штерпретацн дшсностг Воно дае змо- 
гу зрозумгги, яю елементи позамовно! дшсносп та яким способом словотв1р- 
но маркуютъся, чому вони утримуються в шзнанш, хоча вже сам BHÖip того 
чи того явища дшсносл як об’екта словотв1рно! детермшацп свщчить про його 
значимость для носив мови. Кольоровг звуков!, смаков!, функщональн! якост! 
та властивост! предмет!в i явищ довктля актуал!зуються лише в тих об’ектах, 
яш входять у сферу шзнавально! та практично! д!яльност! людини i як! е для 
людини життевою чи сощальною щншстю” (пер. — I. Б.)2. Словотв!р дае 
можлив!сть зрозум!ти, яю цшност! акумулюються у cßiдомоет!, як! значения 
вони мають для украшщв. У використанш словотв!рних засоб1в простежуемо 
й таку особливють: маркуеться част!ше те, що мае позитивну чи негативну 
оцшку у cßiдомоет! народу, те, що е важливим. Адже „саме ш ш дш  слова в!до- 
бражають зв’язки м!ж реал!ями” (пер. — I. Б.)3.

Людина сприймае довюлля, осмислюе об’екти та фрагмента з огляду на по
зитив чи негатив — традищйну аксюлопчну опозиц!ю. У iipopeci освоения до
вюлля простежуемо дещо нове чи пом!чаемо вже знайоме, властиве й i ншим 
об’ектам. Так i формуеться МКС як насл!док ni знания дайсност!, а „людина 
е точкою в!дл!ку в анал!з! тих чи тих явищ, вона залучена до цього анал!зу, ви- 
значае його перспективи та юнцев! щлГ’ (пер. — I. Б.)4.

В основоскладанш сучасно! украшсько! мови пом!тне не лише зростан- 
ня !нвентаря нових основ, а й швидке залучення !х до процеив словотво
рення, сп!в!снування основ питомих i запозичених, а також тих запозичень, 
що приходять в украшську мову з р!зних джерел i входять до ряд!в уже юную- 
чих одиниць, побудованих за словотв!рними зразками, що мають екв!валентне 
з ними семантичне сп!вв!дношення компонент!в5.

Лексика сучасно! украшсько! мови поповнилась останшм часом великою 
юльюстю нових утворень i3 префшеощом АВТО-. Розглянемо слова i3 запозиче- 
ною основою АВТО- в препозици, яюй вщповщае питома основа САМО-, 
що й конкуруе з нею. Це основа-класифпсатор, що визначае профшь базового, 
означуваного компонента складного слова.

У цш розв!дщ ставимо за мету визначити, як за допомогою словотв!рного 
афпсса АВТО- в!дображеш в украшському мовленш елементи шзнавально! д|-

2 Т. А. Вендина, Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования, Москва 
1998, с. 8-9.

3 T. Н. Сидорова, Когнитивный аспект традиционных проблем словообразования и мор- 
фемики, Архангельск 2012, с. 10.

4 Е. С. Кубрякова, Эволюция лингвистических идей во emopofi половинеXXвека (опыт па
радигматического анализа, [в:] Язык и наука конца 20 века, Москва 1995, с. 212.

5Н. Клименко, С. Каршловська, Л. Кислюк , Диналйчт процеси в сучасномуукрат- 
ському лексикою, Кшв 2008, с. 213.
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яльносл людини; яю семантичш ознаки предмет! в та явищ довюлля актуа;пзу- 
ються в словотв!рному акт!.

Пщ когттивними характеристиками розум1емо спектр оцшок, „якi пов’яза- 
ш з практичною д1яльшстю людини, ïï практичними ii[тересами та щоденними 
знаниями; ïxHi основш критери: ф!зична чи психолопчна користь, виконання 
певши функцп, вщповщшсть визначеному стандарту”6.

Це найбшын поширена трупа характеристик, оскшьки за допомогою сло- 
BOTßipHHX 3aco6iß маркуеться, як правило, все те, що мае цшшсть у духовно- 
практичшй дтальност! людини, що мютить небезпеку чи загрозу ïï юнуванню, 
а також те, що дае людиш змогу ор 1ентуватися в довюллт

Великий тлумачний словник суч асн о ï у  к pain сько ï моей подае 4 омошм1чних 
значения авто-7. nopißH.: авто1 — перша частина складних ani в, що вщповщае:
1) слову автомобтьний, напр.: автовокзал, автопарк, автоперегони i т. ш.;
2) слову автомобиль, напр.: автобензовоз, автоаматор, автобудування, авто
веломотогонки, автомотоаматор, автопарк, автосалон i т. ш.; авто2 — перша 
частина складних ошв, що вщповщае слову автоматичный (у 1 знач.), напр.: 
автозварювання, автовага, автовк)повк)ач, автогалъмо, автодиспетчер, авто- 
завантажувач i т. ш.; авто3 — перша частина складних cni в, що вщповщае сло
ву caMoxiduuü, напр.: автовагон, автоплуг i т. ш.; авто4 — перша частина склад
них cniß, що вщповщае словам свШ, власний, або основ! само, напр.: автогра
вюра, автогтноз i т. ш. У ïxhbomv склад! продовжуютъ збершати продуктив- 
шсть запозичеш основи, як-от: автовантажоперевезення, автомеблепереве- 
зення, aemoeuei3, а також розвивають продуктившсть новочасш запозичення. 
1нод| таю слова пщкреслюють призначення автомоб!ля (автомоб!ль як цистер
на, цементовоз тощо): автоцистерна, автоводоцистерна, автотермоцистер
на, автоцементовоз.

Слова з цим компонентом под i .таем о на 11 труп, що позначають назви8:
1) промислових, наукових галузей i вчень: автогенез, автоматика, авто- 

мобтебудування та ш.;
2) установ, оргашзащй: автобаза, автозавод, автоклуб;
3) примщень: автопавтъйон, автосалон;
4) транспортних 3aco6iB: автовгзок, автосамоскид, автофургон;
5) nponeciß та явищ: автоттоксикагия, автомобтзащя, автопластика;
6) речовин, матер i ani в: автовакцина, автомутагени;
7) при л ад i в, пристро'ги, Mexam3MiB: автоклав, автокран, автоштурман;
8) просторових понять: автомстстралъ, автотраса, автошлях;
9) ociö за родом занятая чи професлею: автобуО'шник, автотспектор, 

автомашишст;
10) TBopiß мистецтва: автогравюра, автопортрет;
11) понятая, пов’язаш з документами, стилями, словом: а в т о б i о граф ня, 

автореферат.
Поза шею класифжашего видшяють слова: автогемотератя (метод ni- 

кування), автокефал'ш (незалежна церква у православП ); автократия (форма 
правл1ння); автотрофи (орган1зми).

Cnoeomeipni 1нновацпз префтсогдом авто- та ïxm когттивт характеристики 21

бН. Д. Арутюнова, Аксиология в механи'мах жизни и языка, [в: ] Проблемы структурной 
лингвистики, Москва 1984, с. 14.

7 Великий тлумачний словник украгнськог моей, за ред. В. Бусела, Кшв-1рпшь 2009, с. 5.
81. М. Кочан, Укратська наукова лексика: мгжнародт компоненты в термтологи, Навч. 

поабник, Кшв 2013, с. 97-99.
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Тематично i мечники з основою АВТО- утворюють pniii угруповання, 

оскшьки називають автомашини, як i використовують для перевезены автобен
зовоз, автобронъовик, автокран, автонавантажувач — автонавантажник, ав
тоцистерна, автопогзд, авторефрижератор, автофургон; дороги, пристосо- 
ваш для 1зди автомобгпспв: автодром, автомотодром, автополггон, автобан; 
майданчики для випробування автомашин чи показу ïx: автосалон; змагань: ав
торот, автородео, автомарафон, автомобшзм. Серед цих 1менниюв просте- 
жуемо велику юльюсть в!ддаесл!вних !менншав (дici менниюв): автоблокуван- 
ня, автомобтебудування, автоскладання; назви ociö: автомобтст, автомо- 
бшстка, автобуОгвник, автотспектор та установ, що ïx об’еднують: автомо
токлуб. Неолопзми поповнюють назви oci6 (автозлодш, автоконтрабандист, 
автопатруль, автоспекулянт), пристро!'в (автосторож), опредметнеш ди, що 
частково компенсують вщсутшсть yiccniB (автоб'пнес, автопаркування, авто- 
nepexid, автопослуги, автошоу). До назв мастил для автом обтв типу автол до
дано найменування фарби (автоемаль, автокосметика), пристро!'в, використо- 
вуваних в автомоб1лях (автомагштола), документ! в {автолист).

Украшська мова ф! ксуе нимало запозичених cni в, що мають вщповщники 
з питомою основою САМО-: авт огам ш — самозапл'к)иеиия, самозапилення; 
автодидактика — самонавчання; автодидакт — самоук; автоштоксикафя -  
самоотруення; автошфекфя — самозараження; автолimографгя — самолто- 
граф1я; авторепродукфя — самовгдтворення; автосугест 'ш — самонавтвання.

Серед оцшок-когштшйв найбшын яскраво подаш Ti, за допомогою яких 
установлюеться лопчний зв’язок шзнавальних об’ектгв, визначаеться, що мае 
щншстъ у духовно-практичшй д1яльност1 людини, а також те, що дае змогу opi- 
ентуватися та пристосовуватися в довкшлг

Серед похщних назв жшочих професш i3 преф!ксо!дом АВТО- засв1дчено 
литтте 2 лексеми — автоматнщя та автомобтстка. Незначна юльюсть утво- 
рення iменниюв — назв жшочих ociö за профешею чи родом занять — свщ- 
чить про те, що бшышсть ociö, яю працюють з техшкою, автоматизованою тех- 
нпсою, — чоловпси. А поширення кримшогенно! д!яльносА в держав! та пошук 
шлях1в виживання в скрутний час спричинило появу дер и ват! в автозлодш, ав
токонтрабандист, авт о спекулянт.

Автотлотом називають пристрш для автоматичного керування л тисом. 
У молод1жному середовиип цей !менник мае шше значения — здатшсть контро
лю вати себе в сташ сильного алкогольного сп’яншня (йшов на автотлотг). Си
няк, забите Mi с це молод! люди називають субстантивом автограф (“залишити 
пом^ний сл!д на обличчг’)9.

Помоне зростання емощйно!' виразност! сучасно!' украшсько!' мови, що ви- 
являеться в розширенн! кола cni в з прагматичпим ореолом. 1хньою характерною 
ознакою е переважно социальна ощнка явищ, под!й (позитивна, а часАше нега
тивна), що менше зор!ентована на визначення властивостей i повед!нки людей, 
б!лыпе — на окреслення ознак сощального ciii iy й стосунюв. Перебудова сощ- 
альних взаемин у суспшьствт зм!на шкали ощнок, переощнка данностей стали 
тими чинниками, що зумовили зростання емощйно забарвлено! лексики в слов- 
никовому склад! мови, а також акптазацш) словотворчих sacoöi в, здатних оформ
ляли цю оцшшсть та емощйтсть — основ, суф!кс!в, преф!кс!в. До не!' належать 
назви абстрактних дай, про nęci в, ознак, а також найменування ociö10.

I. Б е р к е щ у к

9 Л. Ставицька, Короткий словник жаргонно!лексики украшсько! мови, Кшв 2003, с. 28.
10 Н. Клименко та ш ., зазн. джерело, с. 241-242.



Утворення велико!' кшькоеп лексем !з IIpeфiкcoïдoм АВТО- зумовлеш по
требою в позначенш нових явищ науки, техшки, суспшьного життя, прагнен- 
ням до бшын точно!', виразно!' характеристики дшово!' особи в план1 ïï активно!' 
перетворювальшн д1яльност1 (автозахоплювач, автошина, автомобтъ-тягач, 
автофакс та im)

Ще один важливий чинник — намагання схарактеризувати об’ект комуш- 
каци (особу) через дп, що виявляють звички, уподобання pieï особи (автогон
щик, автоспортсмен, автомотолюбителъ та im).

1снування реального психолшгвютичного мехашзму, що викристал i зу вався 
внаслщок проходження через мовну свщомють велико! Ki ль ко cri похщних ел i в, 
яю прижилися в лексичшй систем! мови, а отже, i в систем! мовних знань, зу- 
мовило факт творения ел! в за певною моделлю.

Наявшсть у св!домост! украшщв понят!йних асощащй “д!я — носш дп”, 
“д!я — прилад, пристрш, пов’язаний з ïï виконанням”, “характерна д!я — харак
теристика Hocia u,ieï дй” спричинила творения !менниюв автоматник, автомо- 
бтебудгвник, автовоз, автоспуск, автоскрепер, автосамоскид та ш.

Унеможливлюють творения дер и ват! в i3 префшсощом АВТО- незначш 
структурш та семантичн! обмеження на поеднання компонент! в словоплрно!' 
модел! “АВТО- + тв!рна основа”, а практично необмежена кшыбсть тв!рних 
основ, що можуть залучатися до процешв словотворення в рамках ще!' модел! 
й зумовило творения велико!' кшькост! !менник!в i3 преф!ксо!'дом АВТО- (близь- 
ко 300 лексем).

yci u,i чинники в комплекс! дають можливють вдаватися не лише до в!дтво- 
рення лексикал!зованих пох!дних одиниць, а й зд!йснювати в!дпов!дн! семан- 
тичш операщ!' з метою створення аналопчних одиниць завдяки !снуванню в на- 
mi й CBiдомоет! психоф!з!олоттчного (асощативного) мехашзму. KpiM того, вони 
дають змогу формал!зувати насл!док под!бно!' операщ ï за допомогою наявних 
мовних 3aco6iB на основ! лшгв!стично!' компетенцй з актуал!защею найбшьш 
продуктивних словотворчих моделей.

Дослщження !меннишв i3 преф!ксо!'дом АВТО- показало, що одним i3 най- 
важлив!ших чиннишв, що впливають на розвиток лексично!' системи, е тен- 
денц!я до структурно!' та семантично!' регулярност!, тобто аналог!!'. Як зазна- 
чае В. Бялик, вона е „потужним чинником мовно!' еволюцй', осюльки насл!дком 
стае в!дпов!дна ун!ф!кац!я форм”11. Утворюючи нов! слова, ми евщомо чи шд- 
св!домо ор!ентуемося на чинш лексичш зразки, у свщомост! спрацьовуе меха- 
н!зм, що грунтуеться на певних словотворчих моделях.

yci !нновацшш процеси в MOßi так чи так пов’язан! з антропогенною ак- 
THBHic™, осюльки вони — наслщок образно-асощативного способу мислення. 
Анал!зоваш лексеми стають для людини инструментом п!знання ново!' д!йснос- 
Ti та втшенням !'!' св!тосприйняття, що е незмшним доказом антропоцентризму 
мовних шновацш.

CjiOBOTBopnicTb незалежно!' Укра!'ни поповнилася, напр., !менниками12 ав- 
товчителъ (“людина, яка вчитъ керувати автомоб!лем”), автов 'язниця (“м!л!- 
цейський фургон для перевезення в’язн!в”), автогумовик (“особа — виробник 
автогуми”), автокурецъ (“той, хто курить в авто”), автонещастя (“автомобшь- 
не нещастя”), автономка (“автономне опалення”), автостопник (“особа, яка 
подорожуе автостопом”).

11 В. Д. Бялик, Генезис лексичнихтноеацш як результат ееолюцП MoeHOï норми, [в:] „Нау- 
ковий вшник Волинсыяэго державного ушверситсту ïm . Jleci Украшки” 2007, № 4, с. 169.

12 А. Не люба, Словотворчктъ незалежногУкрати. 1991-2011. Словник, Харюв 2012, с. 12-16.
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Саме в мовшй аналоги виявляеться творча здатшсть людини до л1нгвоког- 

штивного моделювання лексичних шновацш, а глибинною причиною виник- 
нення нових cni в е шзнавальна д1яльшсть людини та необхщшсть вироблення 
адаптацшних мехашзмш для адекватного воображения нових об’екпв та явищ, 
що виникають у невпинному пронес i ускладнення позамовшн дшсностг

1менники i3 префпссовдом АВТО- називають сферу повсякденного життя, 
що описуе феномен прискорення темпу життя сучасшн людини, особливо cri 
життя дшово1 людини, змши, що вщбуваються в середовшщ сучасного сусшль- 
ства з урахуванням чинника його розвитку.

Результата цього дослщження вщкривають перспективи подалыного ви- 
вчення проблем розвитку словотвфно! системи в когштивному аспект!.
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