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ДЕРИВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ТЕРМІНІВ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. 
 

У статті йдеться про деревацію релігійних термінів. Автори зазначають, що найпоширенішими способами 

творення термінів релігійної терміносистеми є морфологічний або афіксальний. До нього відносяться суфіксальний, 

префіксальний, префіксально – суфіксальний та спосіб основоскладання. Найбільш продуктивними 

термінотворчими суфіксами в українській мові є суфікси – ення(я)/анн(я), -ств(о)/-цтво(о), -изм/-ізм, -ник(-ик). 

Найбільш поширеними суфіксами в англійській термінології є суфікси –ism, -tion/-sion, -ment, -ance, -ty/-sy. Згідно 

польської вибірки релігійних термінів, найчастіше зустрічаються суфікси –izm/-yzm, -cja, -stw(o) /ctw(o), -anie/-enie. 
 

Термінологічна лексика як невід’ємна 

частина словникового складу будь-якої мови є 

результатом складного історичного процесу, 

котрий визначається законами розвитку мови, 

наукової теорії та культури кожної країни. 

Класифікація релігійної термінології значною 

мірою залежить від процесу термінологічного 

словотворення. 

Релігійний стиль в українській літературній 

мові виокремився порівняно недавно і потребує 

всебічного дослідження. Мовні особливості 

цього стилю активно вивчають українські 

лінгвостилісти  В. Німчук («Українська мова – 

священна мова»), Н. Дзюбишина-Мельник, 

Н. Бабич, Н. Сологуб, Н. Пуряєва («Словник 

церковно-обрядової термінології»), А. Бублик 

(«Словник релігієзнавчих термінів»), С. Бібла, 

М. Скаб, Т. Бичкова, Ю. Браїлко («Конфесійна 

лексика у творчості українських поетів 60 – 

80-х ХХ століття»), І. Добосевич, А. Ковтун 

(«Лексикографічне опрацювання церковно-

релігійної лексики в сучасній українській мові»), 

Л. Мацько («Стилістика української мови : 

підручник»), Ю. Осінчук, І. Павлова, О. Петришина, 

Н. Піддубна («Аналітичні найменування 

релігійних споруд в українській мові») та ін. 

Важливе значення має й дослідження 

словотвірних особливостей релігійних термінів, 

які ще не були об’єктом спеціальних 

лінгвістичних розвідок. Аналіз розвитку 

сакральної лексики української мови на 

діахронному зрізі свідчить про безпосередню 

залежність її виражальних засобів від 

церковнослов’янської мови і грецької 

релігійної протосистеми. Зазначена тенденція 

змінюється на початку ХХ ст.: засобом 

вираження стає нова українська літературна 

мова, хоча релігійна традиція не змінюється, 

проте спостерігається своєрідне осучаснення 

(українізація) релігійного мовного континууму 

з виокремленням національно-культурних, 

ціннісно значущих знакових утворень.  

Актуальність теми: лінгвістичною 

необхідністю дослідження дериваційних 

аспектів слів і словосполучень для означення 

релігійних назв і понять. 

Об’єкт дослідження: є семантична 

класифікація та структурний аналіз релігійних 

термінів української мови. 

Предметом дослідження: є терміни на 

позначення релігійних назв і явищ як складова 

частина релігійної терміносистеми в 

українській, англійській та польській мовах. 

Отже тема даної дослідницької роботи 

полягає у структурному аналізі термінів на 

позначення релігійних назв та явищ. 

Мета даної роботи полягає у з'ясуванні 

термінотвірних та семантичних процесів в 

тематичній групі лексики на позначення 

релігійних назв та явищ. 

Завдання: 

1. Сформувати вибірку релігійних термінів 

української, англійської та польської мов. 

2. Проаналізувати вибірку термінів. 
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Релігійна лінгвістика переживає наразі період 

інституалізації. Розпочато інтенсивну 

термінологічну роботу, обговорюються методики 

досліджень, виявляються нові предметні сфери, 

залучаються нові масиви матеріалу. Українська 

релігійна лінгвістика не виняток.  

Пострадянський релігійний ренесанс, 

усвідомлення нагальних потреб міжрелігійної 

комунікації, переосмислення української 

історії вимагають інтенсифікації всієї 

сукупності релігієзнавчих досліджень, до яких 

релігієлінгвістика має вести свій доробок. 

Необхідність узагальнити здобутки, отримані 

на цьому етапі, та спрогнозувати тенденції 

розвитку релігійної лінгвістики в Україні 

обумовлює актуальність обраної теми. 

Значна кількість наукових праць 

зосереджена у сфері лексикології. І. Г. Павлова 

вивчала слово як семантико-функціональну 

одиницю в структурі української проповіді, Н. 

В. Піддубна розглядала формування 

номенклатури назв релігійних споруд в 

українській мові. Н. В. Пуряєва зосередила свій 

науковий інтерес на українській церковно-

обрядовій термінології, ця дослідниця також є 

упорядником "Словника церковно-обрядової 

термінології" (Львів, 2001). Два наукових 

дослідження порушують питання релігійної 

ономастики, зокрема у дисертації Г. В. Тимошик 

досліджено біблієантропоніми у новочасних 

українських перекладах Святого Письма, а 

Н. В. Павлюк розглядала роль власних назв 

міфологічного і біблійного походження у 

поетогенезі. Т. В. Мороз вивчала лексичні 

особливості перекладів книг Святого Письма у 

контексті розвитку української літературної мови.  

Деривація – явище значно ширше, ніж 

словотворення. У мовознавстві під деривацією 

розуміють процес утворення одних мовних 

одиниць (дериватів) на базі інших (вихідних), 

тобто процес творення вторинних мовних знаків, 

які можна пояснити за допомогою вихідної 

одиниці: морфів на базі звуків, словоформ на 

базі морфів, слів на базі інших слів чи 

словосполучень, словосполучень на базі слів, 

речень на базі слів та словосполучень, тексту на 

базі висловлювань. Тому розрізняють деривацію 

семантичну, лексичну, морфологічну, словотвірну 

і синтаксичну. Поняття деривації вперше 

введено польським мовознавцем Є. Куриловичем 

у 30-тих роках ХХ століття. [3] 

Так, І. Ковалик (саме він першим 

запропонував окреслити дериватологію в 

самостійну лінгводисципліну), як відомо, 

запропонував 9 способів словотвору:  

1) морфологічний,  

2) морфологосинтаксичний,  

3) лексико-морфологічний,  

4) лексико-семантичний;  

5) синтаксично-морфологічний,  

6) синтаксичний,  

7) акцентуаційний,  

8) контамінаційний,  

9) фонетико-морфологічний.  

Універсальний словотвірний механізм мови, 

запропонований І. Коваликом, зрозуміло 

вибудований на засадах системних 

характеристик мови. Для стилістичного 

аналізу така класифікація є «відправною 

точкою», з якої починається аргументація 

щодо вмотивованості певних активних 

процесів в деривації функціонального стилю. 

Структурне моделювання релігійної 

терміносистеми української мови показало, що 

семантичне ядро досліджуваної лексики 

становлять терміни, утворені на базі 

однослівних термінів. Найуживанішими серед 

них є іменники. 

Цілком слушно афіксам учені відводять 

основне місце в становленні терміносистеми, 

наголошуючи, що «в морфологічній структурі 

терміна, утвореного шляхом афіксації, 

органічно закладені основи структурної 

систематизації, які мають першочергове 

значення для термінології» [3, 42]. 

Деривати з категоріальним значенням 

‘опредметнена ознака’ в межах релігійних 

номенів творяться переважно за допомогою 

обмеженого числа суфіксальних засобів.  

У сучасних дослідженнях ідеться про типи 

з словотвірним значенням ‘абстрактна ознака’ 

(включає значення ‘опредметнена ознака’)   

 продуктивні: із суфіксами -ість (-ність), -

ство (-цтво), -ення(-ання), -изм (ізм);  

 малопродуктивні -от- 

 непродуктивні -изн, -інь, -иц-, -яв-, -об-, 

-ітет, -ура  

 а також безсуфіксні утворення з 

нульовою флексією.  

Загальна семантика «опредметнена дія» в 

українській мові реалізується за допомогою 

таких словотворчих засобів: -анн (-янн), -енн (-
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єнн), -інн, -тт, -іт, -к, – б, -н, -н-еч, -от. У сфері 

релігійної термінології продуктивністю 

відзначаються лише суфікси -анн(-янн-), -енн- 

(-єнн-), -інн-. 

Терміни, що у своєму складі мають 

словотворчий суфікс -енн(я), – це одиниці 

віддієслівного походження: благовіщення, 

благословення, боговтілення, богоявлення, 

введення, викуплення, відправлення, відпущення, 

втілення, замащення, заручення, знамення, 

навернення, нагородження, облачення, обручення, 

оглашення, оголошення, одруження, освячення, 

отінення, посвячення, пущення, розрішення, 

садження, свячення, уведення, успення, 

уцерковлення, хрещення. 

Модель «основа дієслова + -анн(я) -анн(я)» 

покладено в основу творення термінів на 

позначення опредметненої дії: відспівування, 

вінчання, дияконування, звання, казання, 

канонархання, літургісання, мировання, 

мирствування, облачання, обмивання, обрізання, 

паламарювання, послання, поховання, 

сакраментування, святкування, соборування, 

титарювання, титулування, христосування, 

шлюбування.   

Модель «основа дієслова + -інн(я) -інн(я)» 

властива невеликій кількості термінів: воскресіння, 

говіння, дзвоніння, кадіння, розговіння. 

Дослідження показали, що велика кількість 

релігійних термінів в українській мові утворена з 

допомогою суфікса -ств(о)/-цтв(о): абатство, 

благословенство, блаженство, блюзнірство, 

боголюдство, богохульство, божество, дияконство, 

духівництво, духовенство, єпископство, 

місіонерство, монофізитство, паломництво, 

поганство, священство, таїнство, тезоімеництво, 

християнство, чернецтво, язичництво.  

Фіксуємо також терміни з іншомовним 

суфіксом -изм/-ізм/-їзм відіменникового 

словотвірного типу на позначення релігійних 

течій, напрямів: аскетизм, баптизм, 

брахманізм, буддизм, ваххабізм, віталізм, 

гностицизм, джайнізм, екзорцизм, екуменізм, 

ісихазм, катехизм, кафізм, клерикалізм, 

креаціонізм, монотеїзм, пантеїзм, парсизм, 

тантризм, томізм, хасидизм.  

За допомогою суфікса –ість/-асть, утворено 

терміни відприкметникової основи на 

позначення абстрактних понять: одержимість, 

побожність, покірливість, релігійність, святість. 

Наведені терміни утворено за моделлю 

«основа прикметника + ість». Вони 

репрезентують відприкметниковий словотвірний 

тип на позначення іменників абстрагованої якості. 

Суфіксальний словотвір на позначення осіб 

за їхньою діяльністю, заняттям, діями 

репрезентований значною кількістю суфіксів. 

Найбільше суфіксів взаємодіє з дієслівними 

основами, хоч і не завжди. У релігійній 

термінології словотвірну активність щодо 

словотвірного типу назв осіб виявляють 

суфікси -ник, -итель, -ець, -ар, -ик,-ат, -ар. 

Терміни-іменники з суфіксом -ник у 

релігійній термінології: апостольник, 

вівтарник, говійник, дарник, духівник, 

жертовник, затворник, насельник, обручник, 

панахидник, паремійник, пісник, послушник, 

праведник, псаломник, ризник, самітник, 

священник, служебник, требник, хуроговник. 

Суфікс -ець характерний для значної 

кількості релігійних термінів, яким властиве 

суфіксальне словотворення: бабинець, вінець, 

дзвінець, ковжець, співець, хрещениць, 

чернець, читець.  

Із суфіксом -ик названого словотвірного 

типу фіксуємо лише термін клирик, із 

суфіксом -ар – дзвонар, із суфіксом -ат – 

митрат, із суфіксом -ин – вірянин, парафіянин.  

Згідно дослідження термінотворчих суфіксів 

в англійській мові, варто зазначити, що 

найпродуктивнішим суфіксом є –ism, який 

зустрічається у 80% поданої лексики: activism, 

agnosticism, amillennianism, aminism, acentism, 

atheism, baptism, buddism, catechism, creationism, 

dominionism, ecumenism, evangesims, exorcism, 

fatalism, fundamentalism, gnoticism, hasidism, 

islamism, janism, Judaism, millenarism, 

monasticism, monotheism, mysticism, neopaganism, 

occultism, panteism, particularism, pluralism, 

reductionism, ritualism, satanism, zionism. 

Другу позицію серед найпродуктивніший 

суфіксів у релігійній терміносистемі займають 

суфікси –tion, -sion: alienation, circumcision, 

damnation, justification, meditation, ordination, 

reaffilation, reincarnation, sacralization, salvation, 

sanctification, tension. 

Серед поданої вибірки термінів 

зустрічались лексичні одиниці із суфіксами –

ment (enlightenment, sacrament), -ance 

(monstrance, temperance); а також суфікси –ty/-

sy (celibasy, laity, religiosity, spirityality). 

Аналізуючи вибірку польських релігійних 

термінів, найпродуктивнішим суфіксом можна 

відзначити суфікс -izm/-yzm: abrahamizm, 
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adopcjanizm, adwentyzm, agnostycyzm, alawisz, 

chializm, dźinizm, ekumenizm, eutychianizm, 

fetyszyzm, franciszkanizm, gnostycyzm, husytyzm, 

jezydyzm, judaizm, kalwinizm, karaimizm, 

katolicyzm, koncyliaryzm, kurializm, luteranizm, 

monoteizm, protestantyzm, szamanizm, taoizm. 

Ще одним продуктивним суфіксом в 

польській терміносистемі є суфікс  -cja: ablucja, 

beatyfikacja, bilokacja, defikacja, ewangelisacja, 

iluminacja, impanacja, islamizacja, kanonizacja, 

katechizacja, lamenttacja, sakralizacja, sediswakancja. 

Також доволі поширеними суфіксами 

виявились -stwo/ -ctwo: apostolstwo, archiopactwo, 

bałwochawlstwo, biskupstwo, bóstwo, bractwo, 

chrzescijanstwo, cudzołóstwo, duchowieństwo, 

kapłaństwo, tercjarztwo; а також суфікси -anie/-

enie: birzmowanie, chrystianizowanie, chrzczenie, 

celebrowanie, jasnowidzenie, zbawienie. 

Префіксальний словотвір обмежено 

представлений у релігійній термінології. 

Продуктивністю відзначається іншомовний 

префікс архи-: архидиякон, архиєпископ, 

архиєрей, архипастир, архисвятитель.  

Українські за походженням префікси за-, 

об-, роз- спорадично використовуються в 

релігійному словотворі: заручати, запуст, 

затворники, облачення, обручати, запрестольний, 

розговіння. 

Також зустрічаються префікси по-, пра-, пре-, 

прото-: покаяння, покриви, посвячення, послух, 

праотець, пресвітер, престол, предстоятель, 

преподобний, протодиякон, протоієрей. 

Серед англійських релігійних термінів, 

префіксальний спосіб творення не є дуже 

продуктивним. Проте з поданої вибірки можна 

навести декілька прикладів із префіксами anti- 

(antichrist), ir- (irreligion), mega- (megachurch), 

para- (paranormal), poly- (polytheism), un- 

(unchurched). 

Префіксальний спосіб творення релігійних 

термінів в польські мові також не є дуже 

продуктивним. Серед поданої вибірки можна 

виділити префікси ancy- (ancykryst), eks- 

(ekskomunika) та od- (odmawiać, odpust). 

Щодо префіксально-суфіксального способу 

творення термінів, то в українській релігійній 

терміносистемі він зустрічається доволі не 

часто. Проте з поданої вибірки номенів, можна 

виділити такі: новомученик, підсвічник, 

підризник, підрясник, підсакосник, послушник. 

Проте в англійській релігійній 

терміносистемі, цей спосіб творення є доволі 

поширеним: antinomianism, confirmation, 

congregationalism, denomination, devotionalism, 

excommunication, incarnation, predestination, 

premillennianism, presbytery, prophecy, proselytism, 

resurrection, transubstantiation, unitarianism. 

Аналізуючи польські релігійні терміни, 

було виявлено, що префіксально-суфіксальний 

спосіб є доволі продуктивним: deewangelizacja, 

ekskomunikowanie, inkarnacja, innowierstwo, 

inwokacja, konfirmacja, konsekrowanie, 

kontrreformacja, nabożeństwo, napierśnik, 

odkupenie, reinkarnacja, subordynacjonizm, 

telekazanie, transcendencja, transsubstancja. 

Релігійна лексика української мови 

сформована на основі грецької мовної традиції, 

підґрунтя якої – візантійська культура. 

Незначна кількість назв репрезентована 

церковнослов’янізмами, ще менша – 

гебраїзмами, латинізмами, праслов’янізмами. 

Українська словотвірна система досить 

обмежено використовує релігійну лексику. Це 

пояснюється консервативністю сакрального 

терміна, узусністю його вживання. Слід також 

зазначити, що домінантною ознакою 

аналізованого пласту номенів є лексичне 

запозичення. Ця ознака, зрозуміло, обмежує 

дериваційний потенціал релігійних термінів. 

Отже, в результаті даного дослідження, 

можна зробити висновок про те, що найпоши-

ренішими способами творення термінів 

релігійної терміносистеми є морфологічний 

або афіксальний. До нього відносяться 

суфіксальний, префіксальний, префіксально – 

суфіксальний та спосіб основоскладання. 

1) Найбільш продуктивними термінотворчими 

суфіксами в українській мові є суфікси -

ення(я)/анн(я), -ств(о)/-цтво(о), -изм/-ізм, -ник(-ик). 

Найбільш поширеними суфіксами в 

англійській термінології є суфікси –ism, -tion/-

sion, -ment, -ance, -ty/-sy. Згідно польської 

вибірки релігійних термінів, найчастіше 

зустрічаються суфікси –izm/-yzm, -cja, -stw(o) 

/ctw(o), -anie/-enie. 

2) Префіксальний спосіб в українській 

релігійній термінотвірній системі не є 

поширеним. Проте зустрічаються такі префікси 

як архи-, за-, об-, роз-, по-, пра-, пре-.  В 

англійській поданій вибірці префіксальний 

спосіб творення не є продуктивним. Можна 

зустріти лише декілька таких: anti-, para-, ir-, 

mega-, poly-, un-.  В польській мові зустрічається 

найменше твірних суфіксів: ancy-, eks-, od-. 
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3) Префіксально-суфіксальний спосіб творення 

найбільш поширений в польській мові, адже з 

поданої вибірки виділено 16 таких лексичних 

одиниць. В англійській мові цей спосіб творення 

теж доволі продуктивний, бо згідно аналізу можна 

виділити 15 лексичних одиниць. Україномовна 

вибірка виявилась найменш продуктивною щодо 

цього способу творення, адже було дослідженно 

лише 6 таких термінів. 

4) Спосіб основоскладання виявився доволі 

поширеним в українській релігійній терміносистемі. 

В англійській та польській термінологічних 

системах, цей спосіб є мало поширеним. 

Щодо семантики релігійних термінів, то 

варто зазначити, що зовнішньополітичний та 

соціально-економічний розвиток держави, як 

відомо, призвів до послаблення тиску в 

духовно-релігійній сфері життя українського 

суспільства та посилення наукового інтересу 

до вивчення мови релігійного стилю, що 

засвідчують численні фахові дослідження з 

цієї теми. Мовна актуалізація релігійної 

лексики призвела до повернення у мовний 

актив та в реєстри новітніх загальномовних 

словників значної кількості номінацій на 

позначення понять і явищ духовнорелігійної 

сфери. Структура цієї лексико-тематичної 

групи, що її представлено в сучасних 

лексиконах, має багату й складну систему, у 

межах якої виокремлено 16 лексико-

семантичних груп. Подальше дослідження 

релігійної лексики є дуже важливим в 

контексті оновлення Національного 

лінгвістичного корпусу української мови та 

наповнення його не лише абсолютно новими, 

але й актуалізованими елементами. 
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DERIVATIONAL WAY OF CREATING RELIGIOUS TERMS IN ENGLISH, POLISH AND UKRAINIAN.  

Summary. The article deals with religious terms derivation. The authors note that the most common ways of religious 

terminology creation are morphological or affixational. This comprises suffixational, prefixational, prefixational - 

suffixational basic methods. The most productive terminological suffixes in the Ukrainian language are the suffixes (я) / анн 

(я), -ств (о) / - цтво (о), -изм / -ізм, -ник (-ик). The most common suffixes in English terminology are the suffixes -ism, -tion 

/ -sion, -ment, -ance, -ty / -sy. According to the Polish sample of religious terms, the most common suffixes are -izm / -yzm, -

cja, -stw (o) / ctw (o), -anie / -enie. 
 

 

Москвита Диана, Медуна Диана, Зуб Василиса, Plys Olena, Плис Елена 

ДЕРИВАЦИОННЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ, 

ПОЛЬСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. В статье сделан анализ деревации религиозных терминов. Авторы отмечают, что наиболее 

распространенными способами создания терминов религиозной терминосистемы является морфологический или 

аффиксальный. К нему относятся суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный и способ сложения 

основ. Наиболее продуктивние суффиксы в украинском языке - ения (я) / анн (я), ств (о) / - ство (о), -изм / -изм, ник 

(ик). Наиболее распространенные суффиксы в английской терминологии -ism, -tion / -sion, -ment, -ance, -ty / -sy. 

Согласно польской выборки религиозных терминов, наиболее часто встречаються суффиксы -izm / -yzm, -cja, -stw (o) 

/ ctw (o), -anie / -enie. 


