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Основні моделі денумеративного словотвору на матеріалі лексикографічних джерел та
сучасного англомовного художнього дискурсу розглядаються з використанням методів
дефінітивного і дескриптивного аналізу. Визначається специфіка денумеративів, їх
лінгвокогнітивні характеристики, а також виокремлюється місце числівникових та
адгерентних морфем у поверхневій структурі денумеративів.
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Навколишній світ – це нескінченна низка реалій, для яких необхідно знаходити
мовні позначення. Швидкий плин подій, нові явища, предмети, факти потребують
адекватного нумерального відображення в мові, що здійснюється шляхом
поповнення номінативного складу мови лексичними і фразеологічними одиницями, а
також шляхом переосмислення старого мовного інвентарю.

Будь-яка номінація (у тому числі нумеральна) опосередкована мисленням, яке
здатне асоціативно пов’язувати предмети і явища навколишньої дійсності, бачити
спільні ознаки і властивості різних об’єктів завдяки близькості тих уявлень, які ці
об’єкти створюють. Сутність номінації полягає в здатності відображувати не лише
певний реальний об’єкт, а й узагальнений образ. Словесні знаки функціонують як
назви позначених предметів, а також як назви понять про ці предмети, в яких
закріплено результати процесу раціонального пізнання дійсності, пов’язаного з
абстрагуванням від реального об’єкта, його ознак, перетворенням їх в ідеальну
сутність. Кожен конкретний предмет або явище навколишньої дійсності має низку
властивостей і різноманітних зв’язків, які утворюють у нашій свідомості складне
уявлення, знання про нього, що вербалізується в системі мови.

Інгерентним атрибутом системи англійської мови є слова лексико-семантичного
поля кількості, тобто поліцентричної ієрархічної парадигми, домінантне місце в якій
посідають номінації числа, слова міри та ваги. Провідне місце числівників у лексико-
семантичному полі кількості есплікується їх кореляцією з натуральним рядом чисел,
можливістю замінювати лічильні слова, їх широким вживанням у науці та у
повсякденному житті [4, с.14].

Актуальність обраної тематики зумовлена зростаючим інтересом лінгвістів до
мовних засобів, об’єднаних спільними функціями, до ідентифікації лексики, в тому
числі англійської. При виборі теми була врахована недостатня розробленість проблем
квантитативної лексики, зокрема основні способи та моделі денумеральної
вербокреації.

Об’єктом цієї наукової розвідки є денумеративи англійської мови – похідні
відчислівникові утворення, предметом – основні способи та моделі денумеративного
словотвору. Мета статті полягає в ідентифікації основних моделей денумерального
словотвору  на матеріалі лексикографічних джерел та сучасного англомовного
художнього дискурсу. Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:
розпізнати природу денумеративів, їх лінгвокогнітивні характеристики; осмислити
парадигму слів денумерального словотворення; визначити місце числівникових та
адгерентних морфем у поверхневій структурі денумеративів.

У сучасній англійській мові існує цілий комплекс квантитативних одиниць –
мовне поле кількості, у якому відображаються системні відношення, властиві
навколишньому світу, когнітивному процесу, взаємообумовленості лінгвістичних і
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соціальних факторів. Системність квантитативних одиниць англійського лексикону
гіпотетично випливає із загальної теорії системності мови. Аналіз словникового
складу англійської мови і текстового матеріалу об’єктивує наявність квантитативних
одиниць,  їх системність, що проявляється у парадигматичній і синтагматичній
організації, на рівнях мови і мовлення, при синтезі їх внутрішньослівних і
міжслівних характеристик. Польовий підхід до вивчення квантитативних одиниць
дає можливість експлікувати їх системно-функціональні ознаки.

Лексичні засоби вираження кількості охоплюють числові та димензіональні
компоненти. Сему кількості реалізують числівники, денумеративи, лічильні слова і
мезуративи [2, с. 6].

Під денумеративами ми розуміємо вторинні конструювання, вихідною морфемою
яких є коренева основа числівників і яким притаманні особливі способи та моделі
творення [7, с. 522]. Серед них виокремлюються субстантивні, ад’єктивні,
адвербіальні, та службові слова. Наприклад: англ. – mid-forties, twenty-four-hour, once,
between.

Термін “словотворення” має два значення: 1) процес творення похідних слів, одне
з важливих джерел збагачення словникового складу мови; 2) розділ мовознавства, що
вивчає процес словотворення. Цей процес творення слів називається деривацією.
Механізм словотвору діє без перепочинку, виготовляючи нові слова. Двигун
словотвору – справжній вічний двигун [5, с. 350].

Для процесів деривації мова має у своєму розпорядженні велику кількість
значеннєвих морфем, за допомогою яких ми формуємо численні слова. Похідні від
числівників слова мають тенденцію до реалізації семи точного числового
позначення. Коренева морфема числівника може сполучатися як із афіксами, так і з
іншими морфемами. Утворені від числівників слова, зберігаючи вихідну сему числа,
набувають самостійного лексичного значення. В англійській мові існує ціла
парадигма слів з основою числівника. Але спільність основи слів не свідчить про
належність до однієї частини мови. За допомогою суфіксів від числівника можуть
утворюватися різні частини мови – іменники, прикметники, прислівники, дієслова
[9, с. 138].

У процесі дослідження емпіричного матеріалу було виявлено, що основною
моделлю вербокреації денумеративів є словоскладання (композиція), афіксація та
конверсія. Як відомо, словоскладання – це поєднання кореневих або основних
морфем, унаслідок чого з’являється нове слово. Такі слова називають композитами.
Афіксація – морфологічний спосіб творення слів за допомогою афіксів. Конверсія –
це утворення нової (похідної) основи з уже існуючої (вивідної) основи простим
переосмисленням останньої, без будь-якої зміни її форми. При цьому похідна основа
завжди належить до іншої частини мови, ніж вивідна, і відповідно набуває нових
морфологічних і синтаксичних властивостей.

До прикладу: англ. – one-bedroomed, eleven-thirty (композиція);
– seventh, fiver (афіксація).

It takes the life of a bad king or a bad minister, as if the one and the other were
dangerous wild beasts [11, с. 460] (конверсія).

The Aussies hit a six [11, с. 59] (конверсія).
Сферою виникнення денумеральних дериватів є переважно розмовне, діалектне,

професійне мовлення, художня література та публіцистика, де постійно існує потреба
висловитися коротко, дотепно, не забуваючи про емоції та експресію. Такі одиниці є
засобами інформаційного впливу як на інтелектуальне сприйняття слухача, так і на
його емоції, психіку, і покликані формувати його світоглядну позицію. Денумеральна
деривація як джерело поповнення словникового складу англійської мови
збагачується дією інгерентних законів мови за існуючими моделями [8, с. 89].

У частиномовному аспекті денумеративи є найчастіше іменниками та
прикметниками. Проте серед денумеративів також виокремлюються прислівники, які
утворюються шляхом розширення кореневої морфеми числівника. Валентність
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нумеральної основи реалізується переважно за рахунок правого розширювача.
Розширення за допомоги суфікса має три ступені. Під ступенем словотворення ми
розуміємо послідовність творення слів від твірної основи за допомогою морфем. Для
денумеральних утворень показовим є перший ступінь похідності (ten-th, foursome,
 fiv-er, thousand-s). Другий ступінь, в основному, закриває словотворчу активність
числівникової основи (seven-thly, nine-th-ly). Третій ступінь похідності – це поодинокі
утворення типу multimillionairess.

Основи числівників у словотвірній парадигмі проходять девіацію від позначеного
морфемою числа до квалітативних оцінок та спустошеної семи нумеральності.
Семантична девіація числівників проявляється на векторах епідигматики, на
просторах денумерального конструювання у послідовності: ад’єктиви →
прислівники → службові слова. Таким чином, у своєму діахронічному бутті
числівники проходять етапи від предметності до квантитативності, є маркерами
розмитої нумеральності та спустошеності [6, с. 18].

В англійській мові денумеральні композити подані такими моделями:
Num+N
She might only heard the third-hand gossip [14, с.153].
It has become an obsession, one-word refrain to every thought [12, с.110].
Num+N-ed
They lived in a huge two-stored house [14, с. 79].
I live in a one-bedroomed flat on the other side of Harleston [14, с. 132].
Hogan’s was a popular three-stored club situated in the center of town, and even on a

Sunday the place was jammed [10, с. 30].
Під час опрацювання матеріалів англомовного художнього дискурсу було

виокремлено такі моделі денумеративів, розподілені на три групи за їх
частиномовними характеристиками:

– Субстантивна група
1) Num1 + Num2 (конверсія)
Jess tells me you got a two-one [14, с. 57].
Looking  at   the  watch  which  I  have  left on the floor I realize it is almost three-
thirty [12, с.64].
2) Num+N+Adj (конверсія)
She felt like a fourteen-year-old [14, с.62].
I  remembered  Jeannot  as  Wolf  Sui t in  the Mardi Gras carnival, a lanky seven-
year-old with shaggy hair and a suspicious expression [12, с. 18].
3) Num+Prep (конверсія)
It’s probably nothing, a one-off [14, с. 66].
В субстантивній парадигмі найчастіше зустрічаються суфікси - еr, -(е)s.
4) Num + -er (афіксація)
Sorry, it’s only a two-seater [14, с. 118].
They all piled into the seven-seater taxi, and as they approached each set of traffic

lights Holly prayed that they would turn red [10, с. 206].
5) Num +-th (афіксація)
But you aren’t the hundredth either [14, с. 169].
She rushed into the house to get her purse and squeezed her last fiver into the boy’s

chubby little hand [10, с. 127].
6) Num + -(e)s (конверсія)
The  police  closed  again round the doorway, and men stole out from among the  crowd

by twos and threes and stood behind them to be the first to see [11, с. 415].
A harsh rattling sound in the distance--then the hollow beat of horses' hoofs at full

gallop--then the low roar, the all-predominant tumult of hundreds of human voices
clamouring and shouting together [11, с. 415].

That cup has been here for forty years, and hundreds of people have drunk from it, and
it has never been broken [15, с. 11].
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And maybe he weared a pair of radically ripped 501s [14, с. 52].
This had been in the late seventies [14, с. 190].
– Ад’єктивна група
1) Num1+Num2
I’m catching the eleven-thirty train [14, с. 199].
2) Num1+Num2+N+Adj
This had to be the first flush she had seen on her handsome twenty-one-year-old son

[14, с. 213].
Happily they hadn’t been ill for long, it was only a twenty-four-hour virus [14, с. 150].
3) Num +particle + Num
She needed to start thinking about getting a job, another depressing nine-to-five job

that wasn’t going to help matters [10, с. 45].
4) Num + N
After a five-course banquet you'd want coffee and liqueurs, wouldn't you? [12, с. 91].
Denise was probably conked out after the stress of her two-day hangover [10, с. 33].
5) Num- + -some
Морфема –some співвідносить денумеральні утворення з мовними засобами

приблизної кількості (foursome, fiftysome). Вона походить від займенника, який є
носієм кількісної апроксимації.

She’s got twentysome unread letters [10, с. 136].
After the remark they were both silent for tensome minutes [13, с. 352].
До активних суфіксів денумеративів також належить -th, що приєднується до

основ числівників. Утворені за цією моделлю деривати вказують на місце, порядок
розміщення об’єкта або надають темпоральні характеристики.

Num+ -th
When the telephone rang for the seventh time that morning he answered it without

getting his hopes up [14, с. 113].
The  result  was a nasty and insane scene with Halliday on the fourth evening

[13, с. 74].
– Адвербіальна група
1) Num- + -ce
Деривативи на –ce утворюють закриту парадигму (once, twice, thrice).
Once at the ball, Ms. Disco Diva succeeded in destroying her dress [10, с. 4].
Her friends were twice as bad as Denise [10, с. 191].
Once, twice, four times I watched him, and the fourth time I found him out [13, с. 423].
2) Num- + -fold
Утворення з –fold майже необмежені, вони охоплюють усі основи числівників,

окрім one.
Secondly, That the duties which the master was expected to perform would be of a

twofold kind [11, с. 8].
The next day was the day we came back to London--the day when my resolution

returned to me with tenfold strength [11, с. 451].
"I was guided by your advice in those past days," I said, "and now, Marian, with

reliance tenfold greater I will be guided by it again" [11, с. 447].
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що денумеральним

словам притаманні особливі способи та моделі творення. У цій статті було
ідентифіковано основні моделі вербокреації денумеративів і розподілено їх на три
групи (субстантивну, ад’єктивну та адвербіальну) за їх частиномовними
характеристиками. Шляхом дослідження емпіричного матеріалу було виявлено, що
для денумеративів дієвими є моделі словоскладення (подані складними та
складнопохідними словами), афіксації та конверсії.

Таким чином, корені основних нумеральних слів є вихідними, первинними для
вторинних конструювань, які реалізуються як у парадигмі числівників
(внутрішньочастиномовні характеристики), так і за їх межами (позачастиномовні
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характеристики). Звернення до лексикографічних тлумачень числівників, їх
денумеративів, вивчення досвіду вчених із релевантних проблем, аналіз емпіричного
матеріалу препарує розуміння концепту кількості та його категоризації. З огляду на
те, що питання концептуалізації та категоризації є ключовими в когнітивно-
дискурсивній парадигмі лінгвістики, вивчення числівників є вельми валоративним.
Денумеративні деривати віддзеркалюють еволюцію пізнання. У семантичній
структурі денумеративи зберігають категоріальне та лексичне значення вихідної
одиниці. Семантична структура денумеральних дериватів відображає механізми
становлення парадигматичних, епідигматичних пластів лексики, образотворчі
потенції мови, а також адаптивні можливості квантитативних одиниць.
Перспективою подальших досліджень є концептуальний аналіз денумеративної
лексики англомовного художнього дискурсу.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ВЕРБОКРЕАЦИИ ДЕНУМЕРАТИВОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Таценко Н. В., Князева А. Ю.

Основные модели денумеративного словообразования на материале лексикографических
источников и современного англоязычного художественного дискурса рассматриваются с
использованием методов дефинитивного и дескриптивного анализа. Определена специфика
денумеративов, их лингвокогнитивные характеристики, а также выделяется место морфем
числительных и адгерентних морфем в поверхностной структуре денумеративов.

Ключевые слова: денумератив, лексико-семантическое поле количества, квантитативная
единица, композиция, аффиксация, конверсия.

BASIC MODELS OF DENUMERICAL VERBAL CREATION
OF ENGLISH LANGUAGE

Tat senko N. V., Kniazeva A. Y.

The author examined the basic models of denumerical word-formation on the material of
lexicographic sources and modern English literary discourse with the use of methods of descriptive
and definitive analyses.  A specific character of denumericals and their linguistic cognitive
characteristics is determined, the phenomena of adherent numerical morphemes in the denumerical
surface structure of English language are highlighted.

Key words: denumerical, lexical-semantic field of quantity, quantitative unit, composition,
affixation, conversion.
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