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ТЕОРІЯ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ 

Утворення і функціонування лексичних одиниць пов’язане  з 

потребами спілкування і має безпосередній зв'язок з процесами 

номінації. Саме в результаті номінації здійснюється створення 

будівельного матеріалу, потрібного для побудови висловлювань, в 

яких мовець передає своєму співрозмовнику або співрозмовникам 

ту чи іншу думку, повідомляє якусь інформацію. Номінація  є 

надзвичайно складним процесом, який характеризується розмаїттям 

форм, способів, функцій. Цей процес постійно супроводжує 

пізнання людиною навколишнього світу. 

Існують різні підходи до вивчення та трактування процесу 

номінації – гносеологічно-семантичний, семасіологічний, 
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ономасіологічний, функціональний,   когнітивний тощо. Теорію 

номінації розробляли  В. Гак, Д. Ушаков, О. Кубрякова, 

В. Виноградов, А. Смирницький, В. Телія, Н. Арутюнова, Г. 

Уфімцева,  Б. Серебренніков, Г. Колшанський,  О. Тараненко, 

З. Харитончик,  Ф.Бацевич та ін. 

Загалом явище номінації (називання) розглядається як 

складний феномен мови, при якому відбувається вербалізація 

розумового процесу, спрямованого на позначення навколишньої 

дійсності шляхом виявлення характерних ознак реалій, в результаті 

чого відбувається створення, закріплення та розподіл найменування 

за різними фрагментами дійсності. Термін номінація також 

використовують  на позначення значимої мовної одиниці, утвореної  

в процесі називання [4, 417]. Проте потрібно уникати  ототожнення 

номінації зі словотвором, тому що номінація значно ширша за 

словотворення: «результат словотворення завжди виконує 

номінативну функцію, а номінація не завжди здійснюється 

словотвірним процесом. Номінація може здійснюватися 

трансформацією існуючого в мові слова або запозиченням лексичної 

одиниці» [2, 122].  

Розмежовують лексичну, препозитивну номінацію та 

номінацію через текст. Способами номінації І. Вихованець та К. 

Городенська визначають транспозицію та ділять її за трьома типами: 

морфологічна, синтаксична та семантична [1, 43]. 

На лексичному рівні словотвір є тією системою, що виконує 

завдання називання світу в межах такої одиниці, як слово. 

Кубрякова О. визначає словотвір як систему засобів, одиниць, 

зв’язків тощо, які слугують процесам номінації та зумовлені ними  

[3].  

Оскільки при створенні нових найменувань відбувається 

використання різнорівневих засобів, система словотвору виконує по 

відношенню до них своєрідну організуючу роль: різнорідні 

формальні засоби об'єднуються в досить складне ціле, утворюючи 

разом упорядковану сукупність тісно між собою пов'язаних 

взаємодоповнюючих словотворчих моделей. Завдяки цьому у 

середині системи словотвору встановлюється відомий розподіл сфер 

дії окремих способів словотворення. Питома вага кожного з таких 

способів визначається сукупним впливом безлічі різних факторів, 
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важливу роль серед яких відіграють ономасіологічні (понятійні) 

категорії, що групують навколо себе різні словотворчі моделі, а 

також тип мови і особливості його структури. Тому в мовах 

синтетичного ладу в цілому більш розвинений афіксальний 

словотвір, який продовжує залишатися продуктивним. Аналітичні ж 

мови частіше вдаються до конверсії, переосмислення, 

синтаксичного словоскладання. Для вираження ономасіологічних 

категорій в системі словотвору складаються і свої власні 

дериваційні засоби: префіксація, суфіксація, аглютинація, різні типи 

словоскладання і т.п.  

Афіксацію, аглютинацію, словоскладення, абревіацію, 

зворотне словотворення та слововивід відносять до морфологічної 

транспозиції. Конверсія є прикладом синтаксичної транспозиції 

Виконуючи завдання формування одиниць номінації, 

словотвір як особлива підсистема мови має певну сукупністю 

матеріальних засобів моделювання цих одиниць, а також володіє 

набором словотворчих значень, які можуть бути виражені за 

допомогою цих засобів. 
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