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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено романським впливам та інтегративним наслідкам 
міжмовного контактування у формуванні дериватарію англійського дієслова. 

У роботі зосереджено увагу на змістових, формальних, хронологічних, етимо-
логічних та контактних характеристиках дієслів, які увійшли до англійської мови, 
та на взаємодії привнесених і споконвічних суфіксальних засобів зміни статусу 
дієслова як частини мови.  

Теза про етимологічну неоднорідність – германо-романську чи навіть триглос-
ну (споконвічну – французьку – латинську) – належить до аксіом контактної 
лексикології англійської мови. Вивчення її триває уже понад півтора століття (най-
раніші з відомих досліджень авторства Ж.-П. Томмереля 1841, Г. Едґрена 1883,  
Ф . Г. Сайкса 1899 та Ж. Дерокіньї 1904).  

Англійська мова містить потужний лексичний пласт романського походження. 
Проте перші докладні оцінки його обсягу у лексемно-деривативному масиві мови 
були зроблені порівняно недавно (Дж. Коулмен, Дж. Калпепер, Ф. Клепем). Це 
стало можливим зі становленням на кінець 1980-их рр. електронної історичної лек-
сикографії, а також, завдячуючи не набагато раніше утвердженій хронологічній 
лексикографії. 

В історії англістики відомі невизнані намагання віднести англійську мову до 
романської групи мов (напр. Ф. Маккензі 1939, Р. Зандворт 1970). Недавні ж оцінки 
питомої ваги романського компонента, зроблені у термінах Big Data аналізу (2018), 
обґрунтовують статистичний висновок, що в англійській мові насправді навіть 
більша, ніж зазвичай визнають, питома вага французького компонента.  

Проведене дослідження виконане у руслі історичної дериватології англійської 
мови. Підвалини цієї галузі англістики закладені у працях О. Єсперсена, Г. Коціола, 
Г. Марчанда, Я. Фісяка, Д. Кастовського). Тематика історичного словотвору 
комплексна та виявляє тенденцію до розширення – етносемантикою (вперше у 
С. Фляйшман 1977), соціолінгвістикою (М. Ріхтер, С. Ромейн, К. Тріпс, К. Пальмер, 
Т. Сейлю), діалектографією (А.-К. Ґарднер, Я. Скаффарі). Сучасні підходи засновані 
на корпусній, когнітивній, верифікативно-текстологічній та системно-квантитативній 
лінгвістиці (А. Збєрска-Савала, К. Дальтон-Пуффер, С. Ллойд, Е. Цішек, К. Пальмер, 
К. Коуі, К. Андерсон, М. Кауністо, А. Штайн, А. Гаселов, М. Шульте). 

З огляду на етимологічну неоднорідність запозичень, яка може бути викликана 
різними причинами та мати різні вияви, виправдано вести мову про контактну ети-
мологію (Р. Майлхаммер, Ф. Деркін). У контексті реферованого дослідження зу-
мовлені контактами зміни торкаються словотвірних перетворень дієслова. Відтак 
формуються наші уявлення про недостатньо відому галузь словотвору – контактну 
дериватологію. Як частина мови, дієслово найменш зрозуміле, доволі неочевидне і 
часто, на перший погляд, невиправдане у ролі запозичення (Е. Моравчик). 
Англійська мова є членованою щодо словникового складу мовою контактного типу 
(Т. Веннеманн, А. Лутц, К. Дітц, Дж. Вільямс, Дж. Г’юз, Б. Креспо), у якій значну роль 
відіграють іншомовні проникнення до лексину у ході лексикогенезу.  
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Актуальність теми дослідження визначається недостатнім розрізненням тен-
денцій запозичальності дієслова під час екологічного та часового формування 
лексемно-деривативного складу англійської мови. Його еволюція відбувалася в 
обставинах специфіки та змінності джерел відповідного впливу (у сенсі Т. Венне-
манна).  

Поєднання контактного, етимологічного та асимілятивного ракурсів вивчення 
усіх лексемно-словотвірних груп дериватів та дієслова вагоме для відтворення 
ономасіології та транспозиції у віддієслівному словотворі, якому в англійській мові 
властива значна внутрішня динаміка та іншомовна, хоча й зменшувана з часом, 
забарвленість.  

Запозичення вважається виправданим, і, очевидно, таким, що може бути при-
йнятим в іншій мові, за умови його когнітивного закріплення (cognitive entrench-
ment), коли до сприймаючого середовища проникали нові невідомі сигніфікати 
(Е. Зеннер, Д. Cпелман, Д. Ґерертс, Й. Ґжеґа, Л. Сильвестер). У дієслівній лексиці 
ця обставина торкалася далеко не усіх дієслів.  

Теоретичним підґрунтям аналізу запозичень у реферованій дисертації є загаль-
ні праці з контактології (У. Вайнрайх, В. М. Русанівський, С. В. Семчинський, 
А. Є. Карлінський, В. П. Нерознак, В. Ю. Розенцвейґ, Ф. ван Коетсем, Д. Вінфорд, 
П. Мюйскен, С. Мафвін) та праці, які присвячені проблематиці контактів в історії 
англійської мови (Ю. О. Жлуктенко, В. М. Ярцева С. Ромейн, Р. Гікі, С. Томасон і 
Т. Кауфман, К. Майєрс-Скоттон, Ф. Ґардані, Д. Бернлі), зокрема принципам міжмов-
ного контактування після норманського завоювання. Взаємодією між англійською та 
французькою мовами ілюструють суть міжмовного контактування (Е. Уілер).  

Методологічно вихідними для реферованої роботи є засади сучасної текстової 
медієвістики англійської мови (Я. Фісяк, Д. Кастовський, Є. Велна, Г. Зауер, 
Д. Ґ. Міллер, В. М. Ярцева, Ф. Деркін, І. Таавітсайнен), а також органічний перехід 
від вивчення стану лексемно-деривативного складу цього періоду до його сумарно-
го стану. Останній, природно, містить доповнення до попереднього (вже у новому 
часі) та виникнення перехідного і наступних станів. Загалом еволюція відбувалася 
у двох зрізах – міжмовної контактної взаємодії (до поч. XVI ст.) та подальшої 
кодифікації (Д. Бернлі, Т. Невалайнен, Дж. Алджіо). Апробована методика моделю-
вання здатна виділити довільні тривалості синхронного стану (порівн. подібні 
підходи щодо ширини хронології у дослідженнях у Р. Ласса, Н. І. Андрейчук, 
Ш. Бруер, Дж. Коуі).  

Дисертація базується на українській синхронній та історичній англістиці, 
зокрема щодо вивчення лексичних запозичень (В. П. Секірін, Ю.О. Жлуктенко, 
О. М. Мороховський). Досягнуто моделювання з фокусом на часових зрізах в історії 
англійської мови (Н. І. Андрейчук), використано теорії лексичного заміщення 
(О. В. Огоновська), культурної реалії як можливого запозичення (Р. П. Зорівчак), 
адстратів в етимологічній деривації (В. В. Левицький, О. Д. Огуй, Р. В. Васько), 
атракції синхронних зрізів (І. Р. Буніятова), неології, зокрема щодо історичних нео-
логізмів (Ю. А. Зацний, І. Р. Буніятова), анізотропії та синергетики запозичень 
(Т. І. Домброван), методику семантичного прирощення в історичних агентивах на 
позначення професій, зокрема щодо їхньої гібридності за складниками (О. Я. Доб-
ровольська), а також підходи дериватологів та концептологів (М. М. Полюжин, 
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Є. А. Карпіловська, А. Д. Бєлова, Н. Г. Єсипенко, С. А. Жаботинська), сучасних сема-
сіологів і синтаксистів дієслівної лексики (В. С. Перебийніс, Н. В. Єфремова), зокрема 
для апробації засад лексико-концептуального аналізу узуальних та архаїзованих 
запозичень у позначальній канві загальної дієслівної системи англійської мови. 

Враховано праці відомих дослідників радянського часу з історії англійської 
мови, англо-норманського та англо-французького діалектів та історичного слово-
твору, загальної дериватології, дієслівної семантики (С. Л. Дорський, В. М. Ярцева, 
Н. О. Катагощина, М. О. Бородіна, Т. М. Беляєва, Б. І. Бартков, О. С. Кубрякова,  
В. П. Кочетков, С. Н. Андреєв, А. М. Мухін, І. М. Крейн, І. Л. Яковлєва), а також 
вибрані праці з історії англійської мови, видані на пострадянському просторі  
(М. А. Волконська, М. І. Михеєва, С.О. Сергутіна та ін.).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах науково-дослідної тематики Міністерства освіти і науки України 
«Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних 
парадигм германських, романських і класичних мов» (номер державної реєстрації 
0114U004243). Її розробляє факультет іноземних мов Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Тему дисертації було затверджено Вченою радою 
Львівського національного університету імені Івана Франка 05.04.1995 р. (протокол 
№ 9/4) та уточнено 28.10.2020 р. (протокол № 89/10).  

Мета дослідження полягала у тому, щоб методами когнітивно-елект-
ронного моделювання зробити доступними, а у рамках полімодальної методики 
історичної дериватології систематизувати історично-культурну контекстуаліза-
цію та подальше побутування раніше у повному обсязі недослідженого знач-
ного фрагмента дериватарію англійської мови. Охоплено усі випадки історично 
засвідчених двочленних ("основа або мотиваційне дієслово – дериват") чи 
більших, аніж двочленні ("основа або мотиваційне дієслово – два або більше 
дериватів" груп романської або ж неоднорідної конституентності в англій-
ському віддієслівному дериватарії.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  
- з’ясувати історію підходів до вивчення питань неоднорідності лексичного 

та словотвірного складу віддієслівного дериватарію, зокрема у старіших, вже при-
забутих працях, а також у франкомовній літературі, яку не завжди враховують при 
дослідженні історії англійської мови, та у новітніх дослідженнях, запропонувати 
різносторонню методику вивчення історичного словотвору; 

- виділити критерії визначення обставин французько-англійського чи латин-
сько-англійського контактування та залучити до препарованої методики дослі-
дження увесь склад відповідних словотвірних гнізд; 

- провести параметризацію матеріалу та запитів до нього щодо конвергент-
ності та дивергенції часток з погляду дистрибутивної морфології та її зваженого 
розподілу у повній квантифікації усіх запитів і вибірковій (в тексті праці) або 
вичерпній (для підрахунків) ілюстрації прикладами;  

- встановити конфігурації заповнених доменних (категоріальних) та слото-
вих (суфіксальних) ніш у кожного дієслова з розширенням та можливим наведен-
ням за покликом текстового прототипу; 
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- виявити типи контактних ланок та тенденції проміжної і кінцевої конструк-
тивності (атракції) щодо етимологічно-контактних розрядів мотивуючих основ;  

- проаналізувати випадки гібридизації дериватів від запозичених та споконвіч-
них дієслів, зокрема їхню роль в етимологічно неоднорідних та паралельних пара-
дигмах;  

- проаналізувати кількість, комбінаторику та хронологічну динаміку похідних 
із конкуруючими суфіксами щодо сукупної гібридизації спільнокореневих 
парадигм;  

- провести альтернативний аналіз та оптимізоване представлення матеріалу 
із розмежованими або злитими конвергентами щодо французьких та латинських 
впливів, а також щодо розмежування та поєднання з чинниками матеріалу різної 
віднесеності, передусім хронологічної, але також (вибірково) додаткових – тема-
тичної (абстрактні відношення), аргументно-альтернаційних груп дієслів, чи стійкої 
узуальності з виокремленням нової англійської та старої (запозиченої та активі-
зованої у реципієнті) архаїки;  

- оцінити зібраний матеріал з погляду актуальних завдань сучасної історич-
ної англістики: квантитативної дериватології, часової ідеографії, вклинення та 
обліку запозичень, позірної запозичальності, лексемно-деривативної креолізації, 
динамічної моделі Шнайдера тощо. 

Об'єктом дослідження є дієслова, а також спільнокореневі з ними іменники 
та прикметники (дієприкметники), вторинні прислівники та іменники, основи яких 
виявляють відзначену словниками етимологічну спільність з латинськими чи 
французькими етимонами. Зазначені дієслова та пов’язані з ними спільнокореневі 
лексеми розглядаються у своїх хронологічно необмежених текстових прототипах, 
а також у системі словника у категоріальних доменах словотвірних гнізд та, якщо 
встановлено, у варіативних суфіксальних слотах.  

Предметом дослідження є значеннєві відносини між вибраними для аналізу 
дієсловами та їхніми реалізованими словотвірними потенціями у відповідних оди-
ницях різного статусу, а також відносини між цими одиницями, зокрема щодо роз-
гортання текстових прототипів та контекстів верифікації.  

Матеріалом дослідження є дериватарій. Він складається з однорідного щодо 
контактності та етимології і неоднорідного сегментів. До однорідного сегмента де-
риватарію залучено мотиваційні складові словотвору (дієслівні основи та/або самі 
дієслова), яким властиве романське походження, а також суфіксальні похідні від цих 
основ, побудовані за допомогою романських суфіксів. До неоднорідного сегмента 
віднесено гібридну частину віддієслівного словотворення, до якої належать деривати 
зі споконвічними суфіксами від дієслів романського походження та похідні із 
романськими суфіксами від дієслів споконвічної етимології, а також похідні із 
гібридним щодо етимології поєднанням суфіксів. Загалом проаналізовано словотво-
рення від понад 7000 дієслів. Понад 2500 дієслів належали до текстів середньо-
англійського періоду. До аналізу залучено усі спільнокореневі похідні від цих дієслів, 
утворені за допомогою більше ніж 50 способів морфемного оформлення відповідних 
значень, з урахуванням омонімії, на першому та другому тактах похідності та дещо 
більшу кількість випадків уживання цієї лексики у текстовому прототипі або 
корпусному представленні, зважаючи на множинність верифікації контактності.  
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Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що в ній представлена 
та апробована полімодальна методика вивчення віддієслівного словотвору англій-
ської мови у парадигмах контактної та квантитативної дериватології дієслова.  

Вона включає елементи історичної соціолінгвістики та культурної лінгвістики, 
історичної корпусної лінгвістики та електронно-когнітивного моделювання в 
історичному словотворі. Вперше досліджується повний лексемно-деривативний 
обсяг дієслова з опорою на тенденції середньоанглійського періоду та з увагою до 
нарощуваного лексикогенезу пізнішого часу.  

На підставі верифікації історичними (OED, MED і AND, вибірково DMLBS, 
AFW, DMF, Ф. Ґодфруа, Р. Ґрансень д’Отріва) та етимологічними (Skeat, Klein, 
Onions, FEW, DEAF) словниками проведено суцільну паспортизацію дієслівних 
етимонів та вперше з погляду проблематики контактної лексикології завдяки текс-
товим прототипам вивчено когнітивні процеси входження запозичень (loan 
insertion) та інтегративного перегрупування лексемно-деривативного складу роман-
ських етимонів у широкій діахронії англійської мови. Запропоновані підходи вери-
фікації розширення та представлення запозиченої (секреторної) морфології у MED 
та історичних корпусах (СME, METS, LAELME) виявляють розповсюдження галло-
латинської дихотомії у різних ділянках організації історичного дериватарію англій-
ського дієслова. У частині когнітивно-електронного моделювання створена діюча 
модель реконструкції контактно-парадигматичних станів дериватарію у довільних 
передбачених параметрах комбінаторики та внутрішньої форики текстових прото-
типів для послідовностей суфіксальних утворів. У багаточленних парадигмах, які 
залучають по два чи більше суфіксів, відповідно, споконвічної та романської ети-
мології спостерігається переплетення вбудованих та матричних елементів (останні 
за статусом самого дієслова) або (часткова) автономізація обох внесків.  

Теоретичною базою дисертації та загальною методологією дослідження є 
теорія інтерлінгвістики (Ю. О. Жлуктенко), максима неоднорідності щодо англій-
ського похідного лексикону (Б. Сацюк, Б. Лака, І. Плаґ, С. Скаліс та Е. Ґевара), а також 
ефекти та переваги перетину історичного словотворення в частині етимології з 
методиками і досягненнями контактної лінгвістики та контактної корпусної 
дериватології, зокрема щодо відтворення входу запозичень, і особливо дієслівних за-
позичень (Е. Моравчик, С. Віхманн, Я. Вольґемут) до цільової мови контактування.  

Для досягнення загальної мети праці та вирішення дослідницьких завдань у 
дисертації використано низку конкретних методів вивчення матеріалу. Це методи 
аналізу та синтезу (під час перебудов матеріалу за параметричними об’єднаннями 
при генеруванні етимологічно-контактної стратиграфії дієслова, при реконструкції та 
верифікації міжмовного контакту, при виявленні суфіксальних змичок контактної 
взаємодії), метод порівняння (при зіставленні латинізмів та французьких запози-
чень, а також пластів французьких запозичень, хронологічної та адстратної відне-
сеності, словотвірної активності (output trajectories) індивідуальних та довільно 
об’єднаних суфіксальних моделей, комплексна методика автоматизації картотеч-
них реєстрів, метод когнітивно-електронного моделювання, метод словникових 
дефініцій та елементи концептуального і компонентного аналізу, метод корпусного 
аналізу, метод параметризації побудови дистрибутивних кривих у когнітивно-
електронному моделюванні словотвірної активності та наповненості лексемно-
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деривативного складу у часі, метод гармонізації вибраного матеріалу та верифікації 
етимонів з історичних словників англійської та французької мови, метод рекон-
струкції, елементи методу польового аналізу при визначенні тематичних мікрогруп 
дієслівних проникнень, метод субституції при заміні найстаршого (за датою по-
хідного) суфікса у доменах когнітивної решітки, елементи кластерного моделюван-
ня при встановленні повної варіативності суфіксів у випадках їх конкуренції, 
методи порівняльних обрахунків часток у квантитативній дериватології. 

Положення, які винесено на захист:  
1. Стратиграфія англійського дієслова зумовлена злиттям чи роз’єднанням 

хронологічних і контактно-етимологічних чинників та виказує відносну чутливість 
щодо часової активності і пропорційної активності суфіксальних моделей в історії 
англійської мови. Корпус дієслівних проникнень відкритий до реконструкції 
історично-когнітивною інтерпретацією. 

2. Полімодальна модель вивчення лексемно-деривативних реально зафіксо-
ваних в історичному часі груп похідних навкруг дієслова поєднує емпірично-
корпусний, історично-лексикографічний та зовнішньо-інтерпретаційний підходи у 
їхніх змінних взаємних перетинах. 

3. Часова віднесеність текстових прототипів реконструює послідовність та 
швидкість поповнення дериватарію. Тенденції росту сповільнюються ознаками 
застиглих станів та процесами архаїзації. 

4. Входження похідного без дієслова, входження похідного або двох чи 
навіть більше похідних з дієсловом або ж входження самого дієслова з “відтерміно-
ваною” подальшою деривацією визначають варіанти проникнення дієслівного 
запозичення. Поширеність контактних змичок співвідносна зі статусними характер-
ристиками дієслів, проте реконструктивна щодо конкретних та зведених суфіксів у 
контактній дериватології.  

5. Пари та групи суфіксальних варіантів у когнітивних доменах деривації 
вагомі для моделювання часової конкуренції суфіксів, а також паралельних та 
змішаних парадигм. Змішані парадигми вибірково корелятивні із чинниками крео-
лізації в історичному словотворенні та динамічною моделлю Шнайдера. Електрон-
но-когнітивне моделювання словотвору відкрите до повної та прикладової 
демонстрації множинних зрізів матеріалу за заданими параметрами. 

6. Секреторні суфікси (РАT-морфологія) загалом нечасто поєднуються зі 
споконвічним дієсловом. Їм більш притаманна нечасто згадувана в історичному 
словотворенні пізніша активність щодо вже засвоєних запозичених дієслів. Виниклі 
у такий спосіб похідні свідчили, іноді разом із споконвічними суфіксами, про 
натуралізацію раніше запозиченого дієслова.  

7. Запозичені дієслова за помітної переваги французьких (серед них і верифі-
кованих норманських) контактем над латинізмами зазнавали засвоєння когнітив-
ним потенціалом споконвічних суфіксів. Випадки негативної селективності 
запозиченого дієслова до етимологічно однорідної суфіксації можуть вказувати на 
виникнення таких похідних спершу в умовах ефективної двомовності, а згодом на 
підставі натуралізації дієслів.  

8. Найбільш відповідними щодо вивчення широкої діахронії словотвору є 
прототипи із текстової частини OED. Контактні обставини та етимологічні чинники 
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часового нанизування спільнокореневих похідних та поміщення у цю картину 
самого дієслова з перемінною доцільністю надають перевагу у верифікації та 
представленні основоцентричній та суфіксоцентричній моделям словотвору. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що в ро-
боті доповнено та розвинуто наукові уявлення про етимологію, історичні лексико-
логію та прагматичну семантику дериватів, а також зроблено посильний внесок до 
таких галузей сучасної англістики як дериваційна, природна та парадигматична 
морфології, системно-квантитативна морфологія, запозичена морфологія та морфо-
логічне копіювання, інтерпретаційного словотвору в історії англійської мови, 
текстології середньоанглійського періоду, загальної ономасіології та лексикогене-
зу. Зібраний та проаналізований фактичний матеріал дотичний до новіших моделей 
контактноcті в англістиці, як-от MAT і PAT-морфології у запозиченнях (Я. Матрас, 
Ж. Сакель), моделі формантної суміжності SUF1-SUF2 (С. Манова, М. Аронофф) 
та загальної контактної моделі паралельного системного запозичення у застосу-
ванні до віддієслівного словника в англійській мові (М. Коссманн, Ф. Ґардані), 
природної морфології (В. Дресслер), запозиченої морфології та морфологічного 
копіювання (Ф. Зайфарт, М. Мітхун), оцінки інтенсивності та інтегрованості складу 
дериватарію у контактно змішаному моделюванні.  

Практична цінність дисертаційних результатів полягає в їхній інформатив-
ності під час викладання історії англійської мови, спецкурсів з контактного мово-
знавства, моделювання лексичних об’єктів, історичного корпусного мовознавства, 
у викладанні англійської мови як другої іноземної після французької. Укладені 
додатки можна використовувати як довідниковий матеріал щодо архаїзації словни-
кового складу, а також як підготовану картотеку вичерпного складу прикладів для 
вивчення смислового розрізнення суфіксів у корпусах сучасної англійської мови, у 
зіставному вивченні словотвірних моделей англійської і французької мов, для ви-
вчення епідигматичного переосмислення назв дії з різними суфіксами, потенційної 
застосовності зібраних дієслівно-словотвірних пар для актуальних дослідницьких 
проектів в історичній та контактній лексикології англійської мови. Укладена тема-
тична бібліографія може використовуватися у спецкурсі з історіографії контактної 
англістики.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, усі опубліковані 
статті й тези конференцій, в яких викладено основні положення наукової роботи, 
виконані самостійно. Праць, написаних у співавторстві, немає.  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні ре-
зультати дисертації обговорювались на міжнародних наукових конференціях: «Ме-
тоды сравнительно-сопоставительного исследования романских и германских 
языков» (Ярославль, 1992), «Семантика языковых единиц разных уровней (на мате-
риале романо-германских языков)» (Іжевськ, 1992), «Семантика мови і тексту» Івано-
Франківськ (1993), Першій міжнародній науковій конференції пам’яті професора 
Ю. О. Жлуктенка «Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і 
взаємодії» (Київ, 1995), II міжнародній конференції «Лексикографічні та методичні 
концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі» (Львів, 1996), 
III міжнародній науковій конференції «Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужо-
земних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 1998), V міжнародній науковій 
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конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2011), 
V міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми германської філології» 
(Чернівці, 2011), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми філології, американські та британські студії» (Київ, 2011), VI міжнародній 
науковій конференції «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2012), 
VII міжнародній науково-практичній конференції «Перспективы развития совре-
менной филологии» (Санкт-Петербург, 2013), міжнародній науковій конференції 
«European Transfer of Culture. Literature, Language, Didactics». (Ниса, Польща 2014), VI 
міжнародній науковій конференції «Across Borders VI: the West Looks East». 
International Conference. (Кросно, Польща, 2015); всеукраїнських наукових конферен-
ціях: Республіканській науковій конференції (Донецьк, 1990), «Методологія культур-
ного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознав-
ства» До 135-річчя А. Брюкнера (Тернопіль, 1991), регіональній науково-методичній 
конференції «Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавст-
ва» (Львів – Рівне 1993), «IATEFL-Ukraine 2nd Conference English Language Teaching 
in Ukraine» (Львів 1995), всеукраїнській науковій конференції «Провідні лінгвістичні 
концепції кінця XX століття» (Львів, 1996), «Сучасні методи навчання та форми 
контролю знань з іноземної мови» (Київ, 1993), «Мови, культури і переклад у добу 
глобалізації», наукова конференція пам’яті професора Юрія Жлуктенка (до 90-річчя 
від дня народження) (Київ, 2005), наукових конференціях навчальних закладів та 
науково-методичних семінарах факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка 
«Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти» 
(2011), науково-методичних семінарах кафедри іноземних мов факультету міжна-
родних відносин ЛНУ ім. І. Франка (2012), кафедри іноземних мов для природничих 
факультетів ЛНУ ім. І. Франка (2016), кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики ім. Г. Кочура ЛНУ ім. І. Франка у 2001-2020 рр. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 
31 науковій публікації: з них 11 одноосібних наукових статей у періодичних фахо-
вих виданнях, які входять до відповідного переліку Міністерства освіти і науки 
України, 3 статті в іноземних періодичних виданнях, зокрема одна стаття – у видан-
ні, що входить до наукометричних баз даних. 

Структура та обсяг дисертації підпорядковані загальній меті та сформульо-
ваним завданням. Праця складається зі вступу, оглядово-теоретичного розділу, 
який також містить вибіркову історіографію проблематики, виклад принципів та 
методики дослідження, процедури реєстрації текстових прототипів лексем та їхньої 
етимологічної деривації, опис конфігурацій когнітивно-електронного моделювання 
спільнокореневої віддієслівної похідності, представлення процедури та етапів 
аналізу, а також двох дослідницьких розділів, висновків після кожного розділу та 
загальних висновків, трьох додатків та списку використаних джерел, який охоплює 
422 позиції з покликами у тексті, списку словників та корпусів. Обсяг основного 
тексту дисертації становить 188 сторінок. Текст містить 6 рисунків. У додатку А 
подано повний перелік спільнокореневих віддієслівних парадигм із відзначеною 
архаїкою. Додаток Б включає корпусні верифікації гібридних утворів від спокон-
вічних основ періоду контактної взаємодії. Додаток В містить перелік усіх за-
свідчених випадків варіативності суфіксів. У цих  додатках увесь матеріал паспор-
тизований за текстовими прототипами. У Додатку Г містяться додаткові рисунки.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі означено тематику дослідження, обґрунтовується її актуальність, нау-
кова новизна, сформульовано мету та завдання роботи, її теоретичне і практичне 
значення, виділено основні положення, які виносяться на захист, подано структуру 
дисертації та апробацію роботи.  

У загальних висновках наведено результати дослідження. 
У першому розділі ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІ-

ДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ДЕРИВАТОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА про-
аналізовано основні підходи до вивчення природи та наслідків романського впливу 
на організацію спільнокореневих груп, описано отримані іншими дослідниками 
результати, подано загальні та прогностичні особливості запропонованої у дисер-
тації моделі дослідження інтеграції до дериватарію дієслів та їхніх однокореневих 
утворів, окреслені основні етапи аналізу.  

Залежно від методологічних засад та ракурсу дослідження запозичення на-
зивали проникненнями, інфільтраціями, вкрапленнями, лексичними чужинцями, 
копіями або етимонами, лексичними конфліктами, трансферами, а процес запози-
чення, відповідно, трансферністю, копіюванням (Е. Ґрант, Л. Йогансон), лексифі-
кацією (К. Майєрс-Скоттон), імпозиціями (Ф. ван Коетсем, Д. Вінфорд).  

Прямі та непрямі запозичення виявляють себе у зв’язаній (bound) та “вільній“ 
(Е. Ґрант) морфології.  

Для вивчення запозичень у контактному ракурсі вагоме розрізнення англомов-
лян та франкофонів з відповідним розподілом між ними психолексичних стереотипів 
ADOPT та IMPOSE (відповідно, окремо приділено) та (сумісно) RETAIN (М. Гас-
пельмат). Тому розрізняють функції надавача та копіювальника з погляду відповід-
них учасників агентивної моделі  змішування. 

Розрізняють змішані і переплетені (mixed and intertwined) ситуації контакту-
вання та самі наслідки контакту, а щодо останніх – різну хронологію зон вищої ін-
тенсивності (Р. Вермсер), вищу участь французького адстрату у GSL (А. Лутц), 
вищу регістрову маркованість латинізмів (Л. Райт), відмінну зустрічність обох мов 
у незбіжний час та у різних типах текстів (А.-К. Ґарднер). 

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми у царині дериватології. 
Головним підходом у дериватології частина шкіл вбачає основоцентричний підхід 
до організації матеріалу (Т. М. Беляєва, І. Плаґ). Інші ж дослідники (М. Аронофф) 
схильні надавати перевагу суфіксоцентричному підходу.  

Дисертація присвячена дієслівно-словотвірним єдностям. Для них важливе 
також і дієслово, тому було проаналізовано можливі комунікативні, когнітивні та 
лінгвокультурні чинники імпозиції дієслів, розміщення дієслів у полях та се-
мантико-синтаксичних угрупуваннях, історіографію квантитативного підходу до 
вивчення лексемного складу. 

Контактність лексеми визначають реконструйовані обставини міжмовної взає-
модії та її етимологічна деривація – фіксація виражених сигналів задокументованої 
статусності іншомовних дієслівних форм, а також іноді іменників або (діє)прикмет-
ників щодо її походження. Було виділено усі можливі етимони дієслова за низкою 
етимологічних та історичних словників (подібна методика у Р. Данса, 2014). 
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У дисертації етимологічна верифікація  лексем  базується на підтвердженому 
представленні дієслова та, якщо доцільно, його дериватів  в етимологічних, а також 
монументальних історичних словниках англійської мови та контактних з нею 
французької мови і латини. У такому обсязі матеріалу, а також підбірці словників, 
аналіз проводиться вперше.  

На першому етапі занурення для аналізованих дієслів можлива етимологізація 
до французьких (надалі розрізнених за адстратами) та латинського або обох 
відповідників. У частині випадків етимони могли  належати обом джерелам та ко-
піюватися до словника почергово (Ф. Деркін). Такі випадки у контактній лексико-
логії важливі щодо можливого розрізнення джерела вибірки або перехресних сег-
ментних вибірок. Іншою можливістю для порівняльного аналізу є припущення що-
до конвергентності менше ймовірної частки через контактно виправдану 
аргументацію, як правило на підставі ближчої та дальшої етимології (Д. Троттер, 
2017) з огляду на часові та зовнішні чинники. Для виявлення контактно-етимоло-
гічних пластів дієслова паспортизація за етимологією долучена до категоріальної 
сітки віддієслівної похідності.  
 
AWARD v.1 (OED) c. 1386 Chaucer Doctor's T. 202 This clerk schal have his thral; thus I awarde. 
1393 Gower Conf. III. 354 So as my court it hath awarded, Thou shalt be duely rewarded; MED: 
awarden (c1390) Chaucer CT.Ph. C.202 : The cherl shal haue his thral, this I awarde; AND: agarder 
(s.xii/xiii) MS: 1120-40 ) Cum veit le lit, esguardat la pulcela S Alexis1 56; DMLBS: Ø; FEW: 
*wardôn; Gdf: agarder / esgarder; GdfC: Ø; AFW: agarder /esgarder; DEAF: garder (agarder); 
DMF: égarder; TLFi: Ø. 
 
EMBEZZLE (OED) 1469: Househ. Ord. 91 See that noe vitaills‥ne none other stuffe of the seide 
householde be enbeselled oute. ); MED: embesilen v. (a1450) Code Laws in Willmore 
Hist.Walsall169 : If eny of Saynt John's godes be imbeselled or stolne.; AND: embesiller, abesilier 
(1321-22) par procurement des ses adversaries, & pur (l. par) lour donaunt, les (=writs) ad ousté & 
abesilié Rot Parl1 i 400; DMLBS: 1220c imbesillare; FEW: 'maltraiter' (embesiller); Gdf: 
embeseiller; GdfC: Ø; AFW: embes(e)illier; DEAF: Ø; DMF: Ø; TLFi: Ø. 
 
MENACE (OED) 1303 R. Brunne Handl. Synne 3681 Ȝyf þou any man manasse Þurgh force or 
power þat þou hasse.; MED: manacen a1425(?c1350) NHom.(3) Pass. (RwlPoet 175)1459 : Þe 
fende..fful hydusly he manast me.; AND: manacer (1113-19; MS: s.xii3/3 ) (the king inside a besieged 
castle) Cels defors maneçout. Cil defors, quant le virent, Isnelepas fuirent Comput ANTS 676; 
DMLBS: Ø; FEW: minacia; Gdf: Ø; GdfC: menacier; AFW: menacier; DEAF: Ø; DMF: menacer; 
TLFi: menacer. 
  
SKIRMISH (OED) 1387 Trevisa Higden (Rolls) IV. 399 Þan Nero made oon skirmysshe above Seneca 
his heed with a bryght swerd.; MED: scarmuchen v. c1300 Lay. Brut (Otho C.13)4061 : Þeos twei 
cnihtes bi-gonnen to sceremigge…; erest hii pleoiden and suþþe hii wreþþeden.; AND: eskirmiger 
(1355-62) MS: s.xivex ) Ceux q'estoint assegez en l'avaunt dit forteresce englois (ed. Englois) isserent et 
eskirmygerent si tresabaundounment al assaute sure lez ditz enemys [...] Scalacronica 158 ; MLBS: 
skirmagium FEW: *skirmjan; Gdf: Ø; GdfC: Ø; AFW: Ø; DEAF: Ø; DMF: Ø; TLFi: Ø.  
 

Масив дієслівної лексики неоднорідний з хронологічного, етимологічного та, 
гіпотетично, контактного поглядів. На першому рівні занурення стратиграфія 
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етимолого-контактних пластів розбиває дієслова на лексеми французького та ла-
тинського походження, а також лексеми, які мали відповідники у середньоанглій-
ському періоді. Стратиграфія дозволяє змінні перетини видільних ознак. При 
засвідченні французької та латинської ізоглоси у середньоанглійський період пере-
вагу здебільшого віддано франкофонній етимологізації за ОЕD. На глибшому рівні 
занурення розмежовано дієслова, які мають англо-норманську та разом з тим зде-
більшого й давньофранцузьку ізоглосу. Виділено також дієслова, яким властива 
лише давньофранцузька ізоглоса. Виділено дієслова, для яких ОЕD наводить 
середньофранцузькі та навіть пізніші французькі ізоглоси, які проте зафіксовані 
перед 1500 р. Ці дієслова доволі рідко архаїзувалися, а також не відзначалися особ-
ливою глибиною текстових прототипів. Також подано дієслова з латинською 
ізоглосою без віднесеності до французьких ізоглос, які мають текстові прототипи у 
середньоанглійському періоді. 

Названі дієслова становитимуть кістяк нашого дослідження. Відповідний лек-
семно-деривативний склад вивчено упродовж всієї писемної традиції за тестовим 
конкордансом (історичними прототипами) OED. Майже удвічі більша кількість діє-
слів виявляла романські етимони після завершення середньоанглійського періоду. 
Деривативний склад середньоанглійських проникнень з початком XVI ст. і надалі 
зливається із дериватарієм, відповідно, пізніших французьких та латинських наша-
рувань, які кількісно переважать первинні імпозиції.  

На підставі основоцентричного підходу до словотворення логічно очікувати 
певного незбігу щодо натуралізації елементів французьких адстратів з опорою на 
контактно-етимологічні пласти романського дієслова.  

Лексемно-деривативний склад англійських дієслів досліджуваної статус-
ності представлений у повному електронному запитному словнику препарова-
них віддієслівних словотвірних гнізд загальним обсягом понад 7500 одиниць у 
Додатку А. Словник включає 17 класів похідних слів, напр. … 4803. obeish*(1375), 
obeishing*(1400)[1], obeisand*(1375)[5], obeishing*(1380)[6]; 4804. obequitate*(1623), 
obequitation*(1658)[1]; 4805. obey(1290), obeyance(1400)[1], obeyer(1551)[3], 
obeyant*(1400)[5], obeying(1489)[6], obeyable(1676)[7], obeyed(1654)[8], 
obeyingly(1864)[11], obeyance(1400)[17]… 

Словник розрізняє віддієслівні назви дії, іменники на позначення джерела дії, 
пацієнтивні іменники, прикметники, дієприкметники теперішнього часу, модальні 
прикметники, дієприкметники минулого часу, відповідно проміжним ознаковим 
класам прислівники та іменники, а також епідигматичні фактитивні іменники. Ос-
танні здебільшого є виявами лексичної деривації (Є. Курилович). Описано етапи 
дослідження цього лексемно-деривативного матеріалу.   

У другому розділі ДІЄСЛІВНО-СУФІКСАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У КОНТАКТ-
НІЙ ДЕРИВАТОЛОГІЇ досліджено співвіднесеність усіх дієслів романської 
етимології з індивідуальними суфіксами. Вивчено чутливість пластів дієслова до 
продуктивності суфіксальних типів девербалізації, проаналізовано суцільну вибір-
ку випадків конкурентності спільнокореневих похідних із суфіксами споконвічного 
походження, виявлено інвентарне заповнення конфігурацій множинної конку-
рентності, розглянуто низку чинників прагматико-семантичної навантаженості 
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суфіксальних конкурентів в історичному та, прогностично, сучасному де-
риватаріях, виявлено типи контактних ланок міжмовної взаємодії вихідної мови із 
цільовим дериватарієм під час первинної лексифікації, а також гібридизацію слово-
твірних доменів від споконвічних дієслів романськими суфіксами та від дієслів 
романського походження споконвічними формантами.  

У перших двох хвилях французького впливу шкали продуктивності суфіксаль-
них іменникових моделей виявляють переважаючу продуктивність суфікса -MENT, 
на противагу третій та четвертій хвилям та обом латинським пластам, де домінант-
ним формантом таких утворів є суфікс -TION. Дієслова з норманськими етимонами 
часто мають спільнокореневий іменник иа -ANCE. У другому (основному) 
французькому пласті цю роль розпочинають виконувати деривати на -TION. У ла-
тинських пластах продуктивність суфікса -TION безроздільна. Помітна конку-
ренція словотвірної активності утворів на -TION у третьому та переважне творення 
іменників на -TION у четвертому пластах галліцизмів. 

В іменниках на позначення осіб з-поміж суфіксів романського походження мо-
тиваційні романські основи виявляють домінування утворів із суфіксом -OR. У всіх 
етимологічних розрядах продуктивність агентивного суфікса -ANT/-ENT пере-
вищує цей показник для суфікса -IVE. Продуктивність агентивного суфікса -ANT 
та пацієнтивного -EE однакова. Лише у пізніх латинських основах агентивних 
похідних на -ANT майже стільки ж, що й на -ІVE . 

В ад’єктивному кроці похідності від французьких дієслівних основ переважає 
творення модальних прикметників. У латинізмах ця роль відведена прикметникам 
із суфіксом -IVE. Загалом шкала продуктивності прикметникових суфіксів у ла-
тинізмах помітніша, ніж у мотиваційних основах французького походження. 

У найдавнішому (норманському) пласті галліцизмів вторинні відприкметникові 
похідні відсутні. В інших французьких пластах прислівників від модальних прикмет-
ників завжди менше, ніж іменників. У пласті давньофранцузького впливу продук-
тивність деривації від прикметників майже однакова в обох частиномовних кроках.  

У давніших латинізмах вторинних похідних обох кроків мотивованих прик-
метниками більше, ніж тих, що походять від модальних прикметників. У молодших 
латинізмах помітне підвищення продуктивності іменників від модальних прикмет-
ників. Отже, з часом незбігів у продуктивності між пластами меншає.  

На підставі аналізу часового диференціала між текстовими прототипами засвід-
чених випадків похідного (на заданий суфікс або на один з групи варіативних су-
фіксів) та спільнокореневого дієслова у розділі відтворено проникнення до деривата-
рію похідного без дієслова, похідного та дієслова, а також самого дієслова без 
похідного у рамках погодженої хронологічної однорідності. Задокументовані похідні 
та пари похідних у контактних ланках, а також процеси зворотної деривації дієслів. 
За нашими підрахунками понад 15% дієслівних основ були представлені у 
середньоанглійському періоді похідною лексемою. Проте кількість словотвірного 
заміщення предиката збільшиться через раніші від дієслова похідні всередині цього 
часу. І лише кожне третє дієслово залишиться без похідного. Решта дієслів виявляли 
лексемно-деривативну імпозицію, або ж реалізували принаймні одну словотвірну 
валентність у час контактної взаємодії чи поповнювало перелік тимчасово 
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“бездієслівних“ дериватів. Показано стратиграфію дієслів із прикладовим та повним 
(заради економії місця – для вибраних суфіксів) представленням прикладів.  

Інвентарний склад віддієслівного словотвору передбачає можливості компо-
нентного змішування. Увага дослідників традиційно скерована на гібридні утвори 
на базі споконвічних основ. У реферованій дисертації цей процес вивчається також 
і щодо запозичених дієслів та споконвічних суфіксів. 

Іменникове похідне утворення може бути дублетним до однокореневого імен-
ника із споконвічним суфіксом -ING, передувати йому або й заповнювати від-
повідну словотвірну лакуну: to hang 1000 - hanging 1000 / hangment 1440; to further 
888 - furthering 1000 / furtherance 1440;to steer 1122 - steering 1220 / steerage 1450;to 
stow 1355 - stowing 1440 / stowage 1352; to tow 1000 - towing 1424 / towage 1297; to 
rumble 1385, rumblement 1386; to say(to put to the proof ) 1380 - sayment 1435; leak 
1420 - leakage 1490. Поєднання споконвічного суфікса -ING із запозиченими осно-
вами було переважаючим. За писемними пам’ятками члени експліцитно мотивова-
ної словотвірної пари у мові-рецепторі виявляють одночасну чи послідовну 
хронометрію: 1) to rule 1225 (< OF reuler, riuler), ruling 1225;to adorn 1374 (< OF 
adorner), adorning 1398; to blandish 1305(< OF blandiss-, pp. of blandir), blandishing 
1305; to nourish 1290 (< OF noriss-, pp. of norir/nurir) - nourishing 1297; 2) to prove 
1225 (<OF prover/pruver KED), proving 1375; to search 1330 (< OF cercier), searching 
1400; beguile (< OF guiler) 1225, beguiling 1400.  

Простежено контекстуалізацію усіх випадків гібридності у словотворі спокон-
вічних дієслів на матеріалі текстових прототипів середньоанглійського періоду 
(Додаток Б) та зроблено спробу подати їхню диференційовану інтерпретацію з по-
гляду динамічної моделі Шнайдера.  

У світлі оновленої креолістичної гіпотези в історичному словотворі англійської 
мови простежено засвоєння запозиченнями споконвічних суфіксів. Шкала  актив-
ності споконвічних суфіксів щодо французьких етимонів у час контактної взаємодії у 
бік спадних часток -ING , -ED, -ER, -ING дієприкм., та , відповідно, -ED, -ING , -ING 
дієприкм. -ER – для латинської частин етиматикону. 

У розділі подано числення випадків збіжності суфіксів (див. Додаток В) та пе-
редбачено можливість їх зіставного розгляду за контактно-етимологічними роз-
рядами мотивуючих дієслів. Порівняно отримані нами результати з даними інших 
авторів. Передбачена візуалізація вікового диференціала текстових прототипів.  

У третьому розділі ДІЄСЛІВНО-ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ У 
КОНТАКТНІЙ ДЕРИВАТОЛОГІЇ подано результати дослідження спільнокорене-
вих дієслівно-словотвірних груп у контексті спільнокореневих комбінаторики і 
парадигматики у дериватарії з погляду контактності. У світлі теорії атракції попе-
редніх станів дериватарію розглянуто особливості словотвірної адаптації дієслів-
них проникнень та подальшої лексифікації цільового словотвірного середовища 
англо-французької чи англо-латинської контактності. Також звернено увагу на 
паралельність морфологічних ознак у горизонтальному та вертикальному планах 
віддієслівних словотвірних гнізд.  

Парадигматична організація віддієслівного словотвору виявляється у складі та 
організації словотвірних гнізд. Словотвірне гніздо – одне з основоположних понять 
дериватології. Воно є формою подачі леми у дериватографії. Параметризація 
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віддієслівних похідних може відбуватися за перетином низки ознак. Частиномовну 
стратиграфію доповнює віднесення похідних до діатезної парафрази у термінах 
пропозитивної семантики. Досліджувані віддієслівні деривати також поділяють на 
утвори безпосередньо від дієслова та похідні наступного такту деривації.  

У парадигматичній теорії словотвору, започаткованій Я. ван Марле, та в онома-
сіологічній морфологічній теорії, вони відомі як підпарадигми. У дериватологічній 
школі О. С. Кубрякової їх називали комплексними словотвірними одиницями. 

Мотивовані аналізованими основами дієприкметники дуже рідко старіші від 
відповідних дієслів. З огляду на етимологічну неоднорідність утворів така хроноло-
гія неприродна. Текстові прототипи дієслова та засвідченого одночасно з ним 
дієприкметника займають заледве 10% вибірки, проте їхня частка значно переви-
щує кількість випадків, де дієприкметник старіший від дієслова. У прикметників, 
навпаки, прецедентних утворів значно більше від утворів, для яких текстовий 
прототип засвідчений того самого року, що й прототип спільнокореневого дієслова. 
В обох етимологічних класах основ дієприкметники минулого часу перевищують 
за продуктивністю дієприкметники теперішнього часу. Відносна продуктивність 
прикметників у них відмінна. В основах французької етимології вищою відносною 
продуктивністю відзначаються модальні прикметники, а в основах латинської 
етимології, навпаки – прикметникові утвори. Співставлення продуктивності типів 
віддієслівної ад’єктивації виявляє ще один незбіг щодо етимологічних класів 
дієслівних вершин. Для дієслів французької етимології дієприкметники теперіш-
нього часу перевищують за продуктивністю обидва типи прикметників. Для латин-
ських основ це твердження справедливе лише відносно модальних прикметників. 
Основні прикметникові утвори від латинських основ щодо продуктивності були 
однаковими з дієприкметниками теперішнього часу, а в окремі хронологічні 
періоди навіть перевищували їх.  

Прикметники та модальні прикметники могли відзначатися спільністю мотива-
ційного дієслова або ж співвідноситись з дієсловом, яке не утворювало відповідного 
протичлена. Взаємна атракція спільнокореневих прикметникових утворів в етимоло-
гічних класах основ була майже протилежною. Якщо у дієслова французької ети-
мології засвідчений спільнокореневий прикметник, то у 60% таких випадків у нього 
був також і модальний віддієслівний прикметник. Проте у цьому ж етимологічному 
класі дієслів засвідчений однокореневий модальний прикметник лише у 35% співвід-
носний зі спільнокореневим прикметником. У дієсловах латинської етимології перша 
із двох згаданих мір атракції становить лише 34%, а друга – 65%. 

Вторинні похідні майже не досліджені у контексті числення категоріальних 
типів, зокрема, щодо процесів мотиваційної реконструкції лексем. Водночас групи 
похідних слів можуть виявити цікаві особливості власної організації завдяки 
більшій увазі до відповідних інтегральних ономасіологічних зв’язок із мотивуючи-
ми їх лексемами. 

Різна продуктивність прикметників та модальних прикметників в адстратних 
масивах дієслів дозволяє припустити, що вища сучасна продуктивність, згідно з 
вимогами природної морфології, співвідносна із, хоча б статистично, глибшою хро-
нологією. У прикметникових парах від дієслів з латинськими етимонами ця гіпотеза 
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справджується. У дієсловах французької етимології бідніші за продуктивністю прик-
метники частіше випереджають модальні прикметники. На цій підставі, мабуть, 
можна припустити, що тут серед прикметників, так само як і в латинізмах, більше 
запозичень порівняно з модальними прикметниками і, навпаки – модальні прикмет-
ники частіше від прикметників виникали у результаті дії словотвірних правил.  

Протичлени прикметникової деривації виявляють співвіднесеність зі спільноко-
реневими дієприкметниками. В обох етимологічних пластах дієслова дієприкмет-
ники теперішнього часу здебільшого комплементарні, дієприкметники ж минулого 
часу – прецедентні. Їхні текстові прототипи частіше, аніж прототипи дієприк-
метників теперішнього часу, випереджають засвідченість самого дієслова, вказуючи 
на власну вищу дієслівність. Зрозуміло, що відповідна різниця часток у французьких 
дієслів надто скромна порівняно з латинськими. Для дієприкметників минулого часу 
в обох етимологічних пластах переважає прецедентність словотвірного прототипу 
стосовно прикметників. Всупереч попередньому випадкові різниця часток тут значно 
суттєвіша для французьких, а не латинських дієслівних етимонів. 

Вторинна похідність від прикметників у корпусі словотвірних гнізд, започат-
кованих дієсловами французького походження, дещо вища порівняно з цим 
показником для масиву дієслів латинської етимології (33% проти 27%). На перший 
погляд такий незбіг досить дивний, адже прикметників від дієслівних латинізмів 
майже у два рази більше, ніж від дієслів французького походження. Проте його 
справжня причина, мабуть, у вищому ступені словотвірної адаптації дієслів 
французької етимології. Адже прикметникові латинізми частіше засвідчені перед 
відповідними дієсловами порівняно із прикметниками, які мотивовані основами 
французької етимології – порівн. 215 проти 830 випадків серед латинізмів та лише 
29 проти 429 випадків з-поміж словотвірних пар, мотивованих дієсловами 
французького походження.  

Різниця між етимологічними класами вершин щодо частки вторинної похідності 
від модальних прикметників (36% проти 28%) навіть суттєвіша порівняно з похід-
ними від прикметників. Така диспропорція узгоджується з вищою дериваційною 
активністю дієслів французької етимології щодо творення модального прикметника.  

Частка дієприкметникових дериватів, які доповнено творенням вторинних 
похідних прислівників або/та іменників, значно нижча порівняно з питомою вагою 
вторинних похідних, мотивованих прикметником. В обох класах дієслівних основ 
при проміжному дієприкметнику теперішнього часу кінцеві іменники зустрічають-
ся головно у поєднанні зі спільнокореневими прислівниками. Та й загалом їх значно 
менше від прислівників. Ці тенденції, хоча й менш виразно, утримуються також у 
ланцюжках із проміжним дієприкметником минулого часу. У масиві дієслів 
французького походження словотвірні ланцюжки, які сягають вторинної деривації, 
торкаються, відповідно, 28,7% дієприкметників теперішнього часу та лише 15,4% 
дієприкметників минулого часу. Серед дієслів латинського походження вторинна 
деривація властива 10,5% дієприкметників теперішнього часу та лише 7,7% 
дієприкметників минулого часу.  

Проте критерій історичної першості дериваційних варіантів при моделюванні 
словотвірного ланцюжка не виключає парасинтезу у частині випадків відприкметни-
кового творення, коли історично первинний прикметник утворено певним суфіксом, 
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а (най)старший з-поміж вторинних утворів прислівникового чи іменникового статусу 
є продовженням словотворення від іншого молодшого прикметникового деривата. 

У масиві французьких основ словотвірні ланцюжки із хронологічно неоднорід-
ними природними (від дієслова до вторинного похідного) датуваннями текстових 
прототипів займають 80% вибірки, у корпусі дієслівних латинізмів – лише 70%. 
Проте у французьких основ кожний п’ятий ланцюжок виявляє величину часового ди-
ференціала текстових прототипів дієслова, (діє)прикметника та вторинного прислів-
ника або іменника, який для відповідних пар конституентів перевищує 100 років. 
Серед латинізмів такий розподіл вікової різниці становить лише 13% відповідних 
ланцюжків. Зрозуміло, що формат подачі матеріалу дозволяє отримати вичерпний 
список ланцюжків із довільним діапазоном вікового диференціала текстових 
прототипів їхніх членів, проте попередній поріг різночасовості у відповідному запиті 
поглинає наступний вищий ступінь хронологічної однорідності.  

У переважаючому сценарії становлення словотвірного ланцюжка, згідно з яким 
за найстарішим за віком дієсловом слідує послідовно розгорнена словотвірна пара 
віддієслівного (діє)прикметника та похідного від нього прислівника або іменника, 
представленість латинських основ дещо нижча від пропорційно очікуваної щодо 
кількості дієслів відповідно. Як у попередніх випадках хронологічної неоднорідності, 
розгортання такого ланцюжка відображає дві події у розширенні лексикону.  

Моделювання величини вікової різниці у відповідних парах конституентів 
вибудовує криві, що відображають частини вибірки у довільно заданій кількості діа-
пазонів значення хронологічної неоднорідності текстових фрагментів.  

Природність розгортання словотвірного ланцюжка виявляє незбіги між масива-
ми етимологічних класів основ щодо міри хронологічної неоднорідності відповідних 
текстових прототипів, що становлять інтерес для ширшої інтерпретативної теорії 
історичного словотвору. 

Зрозуміло, що весь історичний простір текстових прототипів подільний на 
окремі синхронні зрізи. Тоді помічені особливості матеріалу видаються тоншими, 
однак його повноті бракуватиме комплексних словотвірних одиниць, конституенти 
яких належать різним синхронним зрізам. 

У випадку ланцюжків, утворених віддієслівними прикметниками, відмінності в 
обраних параметрах між масивами основ французької та латинської етимології 
значно виразніші у порівнянні з ланцюжками, сформованими дієприкметником.  

Віддієприкметникові ланцюжки відображають усереднений ступінь словотвір-
ної адаптації іншомовних дієслівних проникнень до дериватарію. Відприкметнико-
вим ланцюжкам притаманна вища міра індивідуальної історичності.  

Одноактним щодо формування словотвірним ланцюжкам властива хронологіч-
на збіжність двох конституентів. Комплементарність дієслова стосовно прецедентних 
хронологічно збіжних прикметника/дієприкметника та його похідного зустрічається 
рідко. 

Шкала продуктивності при творенні назв дії від дієслів латинської етимології 
відмінна від параметрів суфіксальної продуктивності, виявлених серед дієслів 
французької етимології. Домінуючим щодо продуктивності виявляється не суфікс  
-ING (1190 утворів), а суфікс романської етимології -TION (1843 деривати). Решта 
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суфіксів романської етимології у масиві дієслівних латинізмів виявляє спадну шкалу 
незначної продуктивності: -MENT (106 утворів), -ANCE (49 дериватів), -TURE 
(26 похідних) та -AGE (лише чотири лексеми), відповідно.  

Отже, назви дії від дієслів французької етимології у понад половині випадків 
етимологічно однорідні, а назви дії від дієслів латинського походження на дві третини 
неоднорідні щодо етимології суфікса та основи. 

У назвах дії спільним дієсловом мотивовано 56% лексем, а у фактитивних імен-
никах – лише 35% дериватів. Загалом мотивованість пар похідних спільною основою 
французької етимології властива 53,6% іменникових утворів проаналізованих суфік-
сальних моделей. У дієслівних латинізмах цей показник становить 45,8%. Пари 
утворів з варіативними суфіксами в етимологічних класах основ можуть виявляти 
суттєві незбіги щодо розподілу вікової різниці між текстовими прототипами.  

У протиставленнях назви дії та фактитивного іменника з неоднорідними щодо 
етимології суфіксами дієслівні латинізми відзначаються низькою словотвірною 
продуктивністю іменника на -ING та доволі високою продуктивністю фактитивних 
іменників із запозиченими суфіксами. У випадках полісемічності похідного катего-
ріальне протиставлення забезпечують відповідні задокументовані текстовими прото-
типами корпусу лексико-семантичні варіанти, хоча полісемічністю може відзначати-
ся лише один з протичленів. 

У деривації від дієслівних латинізмів при етимологічній неоднорідності суфіксів 
фактитивний іменник із формантом романської етимології переважно (з різницею в 
декілька разів) випереджає спільнокореневу назву дії, утворену споконвічним 
суфіксом -ING. У дієсловах французького походження такі випадки займають лише 
третину вибірки. На відміну від латинізмів, у дієсловах французького походження 
назва дії з романським суфіксом у двох із кожних трьох випадків випереджає факти-
тивний іменник із споконвічним суфіксом -ING. В обох групах адстратних основ фак-
титивні іменники на запозичений суфікс значно продуктивніші від фактитивів на 
споконвічний суфікс -ING. У французьких запозиченнях назви дії з романським 
суфіксом згідно з очікуванням природної морфології про більшу хронологічну гли-
бину продуктивнішого словотвірного типу частіше молодші від фактитивних іменни-
ків деривати із суфіксом -ING. 

Агентивний іменник відзначає загалом менша хронологічна глибина (молодший 
вік текстових прототипів) порівняно з фактитивним спільнокореневим іменником. 
Відповідний незбіг часток у корпусах може виявляти навіть трикратну перевагу. 
Спільнокореневі агентивний та фактитивний іменники із романськими суфіксами 
значно характерніші для основ латинського походження. Навпаки, спільнокореневих 
агентивів на -ER та фактитивів на -ING, утворених від дієслівниx основ латинського 
походження, майже немає серед спільнокореневих віддієслівних дериватів. 

В обох етимологічних розрядах адстратних основ агентивні іменники з запози-
ченими суфіксами рідко поєднуються з фактитивними іменниками на -ING. Навпаки, 
фактитивні іменники з романськими суфіксами виявляють широку антецедентну 
комбінаторику зі спільнокореневими агентивами на споконвічний суфікс -ER.  

Комбінаторика агентивних іменників з романським суфіксом  із спільно-
кореневим фактитивним іменником на -ING для романських дієслівних основ  доволі 
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рідкісна. Навпаки, фактитивні іменники з романськими суфіксами виявляють широку 
антецедентну комбінаторику зі спільнокореневими агентивами на споконвічний 
суфікс -ER. 

У спільнокореневих модальних прикметниках та дієприкметниках двократне 
переважання прецедентності дієприкметників минулого часу над комплементарніс-
тю властиве обом етимологічним пластам дієслів. У випадку ж дієприкметників 
теперішнього часу ця різниця мінімальна. 

Основи латинського та французького походження виявляють природну 
співвіднесеність із словотвірними моделями романської етимології. Проте послі-
довність інтерферуючого лексемного ланцюжка переривалася творенням похідних 
споконвічних словотвірних типів: to present 1290 (< OF presenter KED), presentment 
1303, presenter 1340, presentee 1351, [ presented 1592, presentable 1626, presenting 
1802 (adj), presentability 1865, presentive 1871, presentively 1871, presentiveness 1871, 
presentably 1892 to pursue (< AF pursuer AND), pursuing 1380 (n), pursuer 1380, 
pursuant 1390 , [pursuantly 1531, pursuance 1596, pursuing 1603 (adj), pursuable 
1611, pusued 1517, pursuingly 1855]. Повне блокування дериваційних моделей 
споконвічної етимології, при якому відповідні парадигматичні утворення можна 
було б вважати островами, зустрічається дуже рідко: to imparl 1292 (< OF emparler 
AND), imparlment 1450, [imparlee 1565]. Словотвірна валентність романських основ, 
навпаки, актуалізується у суфіксальних моделях споконвічної етимології: to bar 
1300 (< OF barrer KED) barred 1340, barring 1386 (n), [barring 1567 (adj), barrer 1865]; 
to stay 1440 ( < OF ester KED), [staying 1546 (n), stayer 1591, staying 1570 (adj), 
stayingly 1648]; <to retail 1565> (< OF retailler KED), retailing 1365 (n), retailee1444, 
[retailing 1588 (adj), retailed 1611]. Повна гібридизація словотвірної парадигми 
споконвічних основ не спостерігається. При наявності етимологічно гібридних 
похідних словотвірні парадигми споконвічних основ виявляють тенденцію до 
однорідності парадигматичних побудов. Засвоєння романських суфіксальних 
моделей здебільшого слідує за актуалізацією дієсловом частини своєї словотвірної 
потенції. Запозичені основи можуть виявляти етимологічну гібридизацію раніше або 
одночасно з першим дериватом романської конституентності.   

Переплетення інтерферуючих наборів різноетимологічних типів віддієслівного 
словотворення в однокореневій парадигматизації похідних дозволяє відтворити 
тенденції становлення колективної лексичної пам’яті мовців, спричинені процесами 
та результатами взаємодії лексемно-деривативних систем контактуючих мов.  

ВИСНОВКИ 

Дериватологія перебуває на перетині лінгвістичних дисциплін. Ця ситуація 
справедлива і для історичного словотвору англійської мови. Водночас він збагаче-
ний особливостями історичної соціолінгвістики, мовно-культурних адстратів та 
текстових джерел власного середовища. Ці останні створюють конструктивне 
підґрунтя для розширення дослідницького контексту галузі. 

У дисертації запропонована комплексна методика вивчення значного фраг-
мента лексичного рівня англійської мови впродовж її історії після норманського 
завоювання. Описано словотвірні гнізда усіх дієслів, що увійшли до англійської 
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мови внаслідок випадків її контактної взаємодії під час середньоанглійського періо-
ду. Матеріал інтегрований до системного словотвору. Опис функціонування 
сукупного словотвору виявив певне повторення рисунків продуктивності. 

Виявлено чутливість статусних ознак французьких та латинських дієслівних 
проникнень на організацію віддієслівного словотвору. Ступінь цієї чутливості різ-
ниться щодо типів і суфіксальних моделей похідності та ділянок і конфігурацій 
похідних у віддієслівних словотвірних гніздах. Окреслено перспективи подальших 
параметричних досліджень у контактній лексикології та дериватології англійської 
мови.  

Опрацьовану методику можна визнати придатною для виконання дослідни-
цьких завдань з дериватології у широкій діахронії. Вона теж виявилася дієвою у 
прикладній дериватографії. Укладено словник парадигм та реєстр варіативних су-
фіксів, співвіднесений з вичерпним переліком дієслів. Процедура заміни прецедент-
ного суфікса його альтернантом може мати парадигмотвірні ефекти щодо уріз-
номанітнення конфігурацій спільнокореневості та паралельної морфології.  

Частина запропонованого у дисертації дослідницького підходу заснована на 
засадах індуктивної лінгвістики та парадигматичного когнітивного моделювання. 
Цей підхід дає можливість використати раніше недоступні обсяги, рівні деталізації 
та тонкощі змінного параметричного представлення баз фактів та виведення лек-
семно-деривативних конфігурацій. Моделювання відкрите до доповнень з боку 
контекстуального аналізу та альтернативних джерел верифікації.  

Заповнено значну кількість когнітивно-електронних решіток, які параметри-
зують масиви дієслів за етимологічно-контактними ознаками. Відображено части-
номовну та когнітивну структуру відповідних словотвірних гнізд. Звернено увагу 
на суфіксальну заповненість доменів і слотів, виявлено та враховано випадки 
варіативності суфіксів, зокрема для моделювання паралельної морфології.  

Усім фактам словотвірної спорідненості присвоєно відповідні пари датованих 
текстових прототипів за OED. Визнано, що саме цей ресурс найкраще надається для 
завдань широкого діахронного моделювання. Встановлена епістемна цінність 
інших ресурсів. 

Дієслівні проникнення до середньоанглійської мови разом із паспортизацією 
їхнього входження до дериватарію становлять інтерес для типологічного числення 
запозичень. 

Представлене дослідження сприяє збагаченню проблематики історичного 
словотвору англійської мови. Його процедурні та методологічні рішення застосовні 
до інших дослідних об’єктів та завдань словотвору і дериватографії. 
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АНОТАЦІЯ 

Білинська О. О. Інтеграція романського компонента до лексемно-
деривативного складу англійської мови (на матеріалі дієслівних етимонів). – 
На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний університет 
імені Івана Франка. Львів, 2021. 

Дисертацію присвячено історичному словотвору від англійського дієслова. 
Реконструйовано словотвірні відносини у середньоанглійському періоді. До-

сліджено запозичені дієслова та їхні похідні лексеми щодо  імпозиції до англійської 
мови. Ці дані інтегровано до моделі подальшої лексичної еволюції словотвору. 
Реконструкція лексикогенезу базується на текстових прототипах та параметричній 
представленості даних. Враховано інформацію історичних словників, використано 
історичні корпуси. Дієслова французького та латинського походження виявляють 
змінну чутливість до параметрів дериватикону. Апробовано способи виявлення 
контактних змичок у словотвірних гніздах, а також варіативності та часової 
конкуренції суфіксів. Подано вичерпний перелік однокореневих парадигм. 
Застосування когнітивно-електронного конструювання поєднано з інтерпрета-
ційними оцінками сучасних лінгвістичних теорій. 

Вивчено процеси гібридизації у дериватах та їхніх парадигмах. Отримано 
історичні словники похідних лексем від дієслів романського походження у різних 
параметричних конфігураціях, а також списки варіативності суфіксів у спільно-
кореневих словах.  
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Запропоновано способи збереження та унаочнення даних у великих масивах 
фактів історичного словотвору англійського дієслова.  

Ключові слова: запозичення, контактна дериватологія, англійське дієслово, 
неоднорідність, віддієслівні суфікси, контактні змички, розширення лексичного 
складу, реконструкція, текстові прототипи, історична лексикографія, корпуси. 

АННОТАЦИЯ 

Билинская О. Е. Интеграция романского компонента в лексемно-
деривационный состав английского языка. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Львовский национальный 
университет имени Ивана Франко, Львов, 2021. 

Диссертация посвящена историческому словообразованию от английского 
глагола. Реконструированы словообразовательные отношения в среднеанглийский 
период в контекстах контактного взаимодействия лексем с французским языком и 
латынью. Данные интегрированы в модель последующей лексической эволюции 
словопроизводства. Реконструкция лексикогенезиса основана на текстовых про-
тотипах и параметрической представленности данных. Учтена информация исто-
рических словарей, использованы исторические корпусы.  Глаголы французского и 
латинского происхождения изъявляют переменную чувствительность к пара-
метрам дериватикона. Апробированы способы обнаружения контактных смычек в 
словообразовательных гнездах, а также вариативности и временной конкуренции 
суффиксов. Предоставлен исчерпывающий перечень однокорневых парадигм. 
Использование когнитивно-электронного конструирования сочетается с интерпре-
тационными оценками современных лингвистических теорий.  

Изучены процессы гибридизации в дериватах и их парадигмах. Получены 
исторические словники производных лексем от глаголов романского происхожде-
ния в различных параметрических конфигурациях, а также списки вариативности 
суффиксов в однокорневых словах. 

Предложены способы сохранения и визуализации данных в крупных масси-
вах фактов исторического словообразования английского языка.  

Ключевые слова: заимствования, контактная дериватология, английский 
глагол, неоднородность, отглагольные суффиксы, контактные смычки, расширение 
лексического состава, реконструкция, текстовые прототипы, исторические словари, 
корпусы. 

ABSTRACT 

Bilynska O. O. Integration of thе Romance Component to the Lexemic-Deri-
vational Composition of English (on the material of verbal etyma). – A manuscript.  

The dissertation for the scholarly degree of Candidate in Philology in speciality 
10.02.04 – Germanic languages. – Ivan Franko Lviv National University. Lviv, 2021. 

The present thesis is concerned with the historical word-formation from the 
English verb.  
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The derivational relations extant in the Middle English period have been reconst-
ructed in the light of the imposition of verbs from French and Latin. Focused on in this study 
are the peculiarities of Romance etymology verbs in the derivation of English, not so much 
in contrast with the native verbs stock but in juxtaposition of each group to the other. Falling 
back on the complete selection of the OED textual prototypes complemented with that from 
other historical dictionaries, if needed, including the AND and the DMLBS, alongside of other 
supplementary evidence from French and English each of the stock of over 2,500 is assigned 
a set of etymological signals, which together with the contact situation factors contributes to 
the verb status that in some part determines the statistical selective distinctions between 
French and Latinate stems in the derivational system. These are rather subtle though 
outstanding. They have been traced all through the work as well as the system of word 
formation proper. The ME verb-derivative pairs have been regarded as a factor of lexical 
expansion itself incorporated into the common body after Middle English.  

Issues of constituent heterogeneity of deverbal coinages have been raised to reveal 
directionality differences as regards the scope, spread and cognitive morphological loading 
of the respective mental lexicon patterns and their expansion over time.  

It is further suggested that French and Latinate origin verbs tend to be involved in 
patterns of their derivational naturalization in their own ways which may be related to the 
extent of their explicitness in the inter-language cognates – copies transference. All 
patterns of suffix variance in the heterogeneous inputs into shared-root paradigm binding 
have been found. The variant suffixes are swappable with the main formative (based on 
diachronic precedence) filling which proves of relevance for parallel architecture in MAT 
PAT Morphology.  

A series of multi-layer queries to the arrangements of their dated prototypes is of 
consequence for understanding patterns of sequential growth in vocabulary. In the latter 
task a fairly branched bilateral analysis is accompanied and superceded as regards 
relevance by a subtle multifactorial inquiry into the borrowed morphology of English with 
an interplay of morhopragmatic and phoric factors of suffix heterogeneity. The data has 
been incorporated into a model of lexical growth in derivation. The reconstruction of 
lexicogenesis rests on textual prototypes and parametric representation of facts. Taken into 
account was the information contained in the historical dictionaries. The historical corpora 
have also been used. French and Latinate verbs were found to reveal an amount of 
sensitivity to the characteristics of word-formation. A way of revealing contact links in 
word families has been suggested. Variant suffixes attached to the same verb were shown 
in their expansion over time. An exhaustive list of same word paradigms has been 
provided. The application of cognitive-electronic modelling has been combined with the 
interpretative assessments of present-day theories.  

The factors of hybrid formation as regards the inner structure of derivatives and 
their paradigms have been studied. The variedly configured diachronic stocks of de-verbal 
lexemes of Romance origin have been amassed together with the lists of variant suffixes 
in shared-root words.  

Keуwords: loanwords, contact derivatology, the English verb, heterogeneity, de-
verbal suffixes, contact links, lexical growth, reconstruction, textual prototypes, historical 
dictionaries, corpora. 
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