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ОНОМАСІОЛОГІЙНІ МОДЕЛІ КВАЗІКОМПОЗИТІВ РОСІЙСЬКОЇ 

МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИДІВ СПОРТУ 
 

Статтю присвячено розробці основних ономасіологійних моделей квазікомпозитів російської мови на позначення видів спорту. 

Під квазікомпозитами розуміємо слова, які утворилися не шляхом конденсації речень та словосполучень, а альтернативним 

чином. До них відносять афіксоїдальні утворення (лексеми з основами, які наближуються за функцією до афіксів), римовані 

складні слова, запозичення та пов’язані з цим процесом кальки та напівкальки. Ономасіологійні моделі представлені у 

категоріях ономасіологійного базису та ономасіологійної ознаки. Доведено, що більшість квазікомпозитів на позначення видів 

спорту є повними запозиченнями з англійської мови. Визначено основні ономасіологійні моделі квазікомпозитів з базисом спорт. 

Доведено, що цей базис має низку суббазисів, що уточнюють основну сему, демонструючи види базисної семантики. Основними 

базисами є «процедура + знаряддя», «процедура + спосіб здійснення», «об’єкт + процедура», «процес + статус», 

«комбінований вид спорту», «процедура + знаряддя», «знаряддя + знаряддя», «квалітив + локатив», «характеристика 

знаряддя + знаряддя», «статус знаряддя + знаряддя», «знаряддя + частина тіла», «локатив» + знаряддя». 

Ключові слова: ономасіологійний базис, ономасіологійна модель, ономасіологійна ознака, похідне слово, складна лексема, 

квазікомпозит. 

 

Постановка проблеми. Постійне збагачення 

словникового складу вимагає все нових і нових 

досліджень з особливостей сучасного слово-

твору. Одним з найпродуктивніших способів 

утворення нових лексичних одиниць на 

сьогодняшній день виступає словоскладання. 

Продуктивність словоскладання зумовлена 

тим, що композити постають моновербальними 

(економними) еквівалентами складних найме-

нувань. Отже, композитопобудова втілює тен-

денцію мовної та мовленнєвої економії, закону, 

що є одним з найосновніших у функціонуванні 

мов на сучасному етапі розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мовознавці вже давно роблять спроби аналізу-

вати похідні одиниці у межах ономасіологійного 

підходу до механізму творення похідних слів. 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи 

стосовно принципів аналізу композитів, одним 

з найсучасніших з них є ономасіологійний, 

який дозволяє аналізувати складні лексеми як з 

погляду семантики і синтаксису, так і з позиції 

когнітології та теорії номінації. У межах онома-

сіологійного підходу доцільним є розробка 

ономасіологійних моделей, які складаються з 

базиса та ознаки, що дозволяє визначити меха-

нізм творення як складного, так і квазісклад-

ного слова (лексеми, що утворилася не шляхом 

конденсації речення та словосполучення, а 

альтернативним способом: за аналогією, з 

допомогою афіксоїдації, шляхом поєднання 

запозичених коренів або використанням іншо-

мовних словотвірних моделей, калькування 

тощо). На думку О. В. Раєвської, ономасіоло-

гійний підхід до процесу номінації дозволяє 

розглядати слова «як результат пізнавальної 

діяльності людини, яка встановлює зв’язки між 

різними предметами об’єктивної дійсності 

у навколишньому світі та виражає цей зв’язок у 

найменуваннях, які вона утворює» [4, с. 82]. В 

українському мовознавстві вже були серйозні 

спроби дослідження різних типів складних слів 

з позицій ономасіологійного аналізу (роботи Н. 

В. Дьячок, В. І. Теркулова, Н. Панасенко), але 

лишаються великі пласти лексики, які 

лишилися поза увагою дослідників. 

Мета статті – визначити основні 

ономасіологійні моделі квазікомпозити 

російської мови на позначення видів спорту. 

Основні результати дослідження. Визначено 

основні ономасіологійні моделі квазікомпозитів з 

базисом спорт. Доведено, що цей базис має низку 

суббазисів, що уточнюють основну сему, 

демонструючи види базисної семантики. 

Основними базисами є процедура і знаряддя:  

«Процедура + спосіб здійснення»: пауэр-

лифтинг. (Поздравляем Алексея и его наставников 

с успешным дебютным выступлением на 

помосте и бронзовой медалью чемпионата в 

сумме троеборья, а так же с малыми медалями 

в жиме - серебро, в  тяге -золото!) Желаем Бычкову 

здоровья и дальнейших успешных выступлений на 
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европейском и мировом помостах и продолжать 

высоко нести честь пауэрлифтинга Краматорска и 

Донецкой области. (1).  

«Об’єкт» + «процедура»: бодибилдинг 

(Основой успеха в бодибилдинге являются не 

только физические нагрузки, но и здоровое 

меню (2). 

«Процес» + «статус»: рэгби-юнион (После 

написания данной публикации мы сталкива-

лись со многими комментариями сторонников 

Регби-юнион в поддержку любимого спорта 

(как правило, это были иностранцы, потому что 

мы знаем о символическом количестве 

поклонников Юнион в Австралии), и эти 

дебаты к обсуждениям статьи настолько стали 

скучными и нудными, что мы решили 

опубликовать этот спор в новой статье (3). 

«Комбінований вид спорту»: фитнес-

аэробика (Фитнес-аэробика – достаточно 

сложный в координационном и физическом 

отношении вид спорта. Соревновательные 

комбинации отличаются быстрым темпом, 

резкой сменой положения тела, позиций (4). 

«Процедура + знаряддя» слэмбол В настоя-

щее время активную пропаганду слэмбола про-

водит «Первый Российский СлэмБольный 

Союз» – 1RSBS.ru. Проект объединяет мно-

жество любителей слэмбола по всей России (5). 

«Квалітив + локатив» шорт-трек (Шорт-трек 

– один из четырех видов спорта, 

культивируемых Международным союзом 

конькобежцев (ISU) (6). 

«Знаряддя + знаряддя»: баскетбол, волейбол 

(Баскетбол —  одна из самых популярных игр 

среди школьников: как и любая командная 

игра, она объединяет ребят, делает их более 

дружными, помогает научиться чувствовать 

команду и себя в ней (7). 

«Характеристика знаряддя + знаряддя»: 

софтбол (Мяч для софтбола напоминает по 

размерам грейпфрут, он более мягкий, чем 

бейсбольный мяч, и имеет более низкую 

скорость в полёте (8). 

«Статус знаряддя + знаряддя»: бейсбол (Во 

многих странах, где распространён бейсбол, 

софтбол также популярен, так как его 

предпочитают непрофессионалы и женщины (9). 

«Локатив» + знаряддя»: флорбол, скейтбор-

динг (Сейчас во флорбол играют более чем в 30 

странах Европы, Азии, Австралии, Северной 

Америки, правда, до недавнего времени прави-

ла везде были различны (10). На сегодняшний 

день индустрия скейтбординга развилась до 

многомиллионных масштабов, имея в наличие 

собственные крупные компании, культовые 

персоны и многолетние традиции (11). 

«Знаряддя + частина тіла»: футбол, гандбол (В 

матче второго тура чемпионата Израиля по 

гандболу между земляками из Ришона - 

"Маккаби" и "Ха-Поэлем"  была зафиксирована 

ничья – 23:23(12). 

Квазікомпозити з базисом спорт – це 

запозичення з англійської мови. 

Висновки та пропозиції. Перспективи 

подальших розвідок полягають у можливості 

детального дослідження ономасіологійних 

моделей як квазікомпозитів, так і власне 

складних слів російської мови, що на лежать до 

різних лексико-семантичних груп на кшталт 

«особа», «біологічна сутність», «процес».   

 

Список використаних джерел 

1. Евтушевский Ю. И. Номинативные свойства сложных образований со структурами AN NN в 

современном английском языке: дисс. …. канд. филол. наук : спец. 10.02.04. Пятигорск, 1985. 207 с. 

2. Каракотов М. Д. Экзоцентрические композиты английского языка: автореф. дисс. … канд. 

филол. наук: спец. 10.02.04. Москва, 1989. 16 с. 

3. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. Москва: Наука, 

1981. 199 с.  

4. Раевская О. В. Словообразовательная системность лексики французского языка. 

Филологические науки. №3. 1990. С. 87–95 

5. Селіванова О. О. Складне слово : мовні моделі світу (основи зіставної композитології 

російської та української мов). Черкаси: Черкаський державний університет ім. 

Б. Хмельницького, 1996. 299 с. 

6. Теркулов В. И. Композиты русского языка в ономасиoлогическом аспекте: дисс. на 

соискание учен. степени доктора филол. наук: 10.02.02. 2008. 406 с. 

7. Dokulil M. Tvoreni slov v ceštine. Praha : CAV, 1962. 263 s. 

 



Альманах науки 

 

54 

Список ілюстративних джерел 

1. http://powerliftingkrm.at.ua/ 

2. http: //body-max.com.ua 

3. http://legion13.org/news/3479/ 

4. https://ru.wikipedia.org/wikihttp://xtreme.su/topka/likbez.php?id_p=73 

5. https://ikunin.livejournal.com/318263.html 

6. http://pedsovet.su/publ/196-1-0-5598 

7. http://www.cpsmo.ru/neolimpijskie-vidy-sporta?layout=edit&id=167 

8. http://www.cpsmo.ru/neolimpijskie-vidy-sporta?layout=edit&id=167 

9. https://www.nkj.ru/archive/articles/10433/ 

10. http://www.skater.ru/text/?furl=skateboarding_history 

11. https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5024785,00.html 

 
Самойленко Е.В. 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КВАЗИКОМПОЗИТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ВИДОВ СПОРТА 

Статья посвящена разработке базовых ономасиологических моделей квазикомпозитов русского языка для обозначения 

объектов. Под квазикомпозитами мы понимаем слова, которые образовались не в результате конденсации 

предложений и словосочетаний, а альтернативным способом. К ним относят аффиксоидальные образования (лексемы 

с основами, которые по функции близки к аффиксам), рифмованные сложные слова, заимствования и связанные с этим 

процессом  кальки и полукальки. Ономасиологические модели представлены в категориях ономасиологических базисов и 

ономасиологических признаков. Доказано, что большинство квазикомпозитов для обозначения видов спорта являются 

полными заимствованиями из английского языка. Доказано, что этот базис имеет ряд суббазисив, уточняющих 

основную сему, демонстрируя виды базисной семантики. Основными базисами являются: «процедура + орудие», 

«процедура + способ осуществления», «объект + процедура», «процесс + статус», «комбинированный вид спорта», 

«процедура + орудие», «орудие + орудия», «квалитив + локатив», «характеристика орудия + орудие», «статус орудие 

+ орудие», «орудие + часть тела», «локатив» + орудие». 

Ключевые слова: ономасиологический базис, ономасиологическая модель, ономасиологический признак, производное 

слово, сложная лексема, квазикомпозит. 

 

Samoilenko O. 

ONOMASIOLOGICAL MODELS OF QUASICOMPOSITES OF THE RUSSIAN LANGUAGE FOR DENOTING 

KINDS OF SPORTS 

The article is devoted to the development of basic onomasiological models of quasicomposites of the Russian language for the 

designation of objects. Under quasi-composites, we understand words that were formed not by the condensation of sentences 

and word-combinations, but in an alternative way. Affixoid formations (lexemes which contain bases which are similar to affixes 

in function), rhyming compounds, borrowings, loans and semiloans, connected with this process. Onomasiological models are 

presented in the categories of onomassiological basis and onomasiological sign. It is proved that the majority of 

quasicomposites for denoting kinds of sports are complete borrowings from the English language. It is proved that this basis 

has a number of sub-bases, which specify the main sem, showing the types of basic semantics. The main bases are “procedure 

and the instrument”, “procedure + way of implementation”, “object + procedure”, “process + status”, “combined sport”, 

“procedure + instrument”, “instrument + instrument”, “qualifier + location”, “characteristic of the instrument + instrument”, 

“instrument status + instrument”, “instrument + part of the body”, “location + instrument”. 

Key words: onomasiological basis, onomasiologic model, onomasiologic sign, derivative word, complex lexeme, quasicomposite. 
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