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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Системно-структурні дослідження морфемних явищ постійно перебувають у полі 

зору як українських, так і зарубіжних лінгвістів. Особливим структурним 
компонентом слова є інтерфікси, які характеризуються асиметрією форми і змісту. 
Незважаючи на давню і постійну увагу до цих компонентів, проблема інтерфіксів не 
є вирішеною в сучасному мовознавстві. Одним із найбільш дискусійних питань у 
сучасній морфеміці та словотворі є питання про статус інтерфіксів у системі мови. 
Дискусії щодо інтерфіксів пов’язані із загальними питаннями рівневої організації 

мови, зокрема такої її мікросистеми, як слово, що спричинює неоднозначне 
трактування інтерфіксів як одиниць різних рівнів (або підрівнів) мови – 
морфонології, морфеміки, словотвору. 
Українські мовознавці зазвичай розглядають інтерфікси як явище, супровідне 

процесу словотворення при описі дериваційних і морфемних структур окремих 
частин мови (К. Городенська, В. Ґрещук, А. Грищенко, М. Жовтобрюх, 
Н. Клименко, І. Ковалик, М. Кравченко, М. Плющ, З. Сікорська, І. Яценко). 
Інтерфікси у відтопонімних похідних були предметом аналізу В. Горпинича.  
У контексті загальних морфонологічних закономірностей українського словотворення 
інтерфікси-субморфи схарактеризовано в дисертаційних дослідженнях 
М. Кравченко та М. Федурко. Спеціальний розділ інтерфіксам як особливим 
морфемним одиницям – суфіксальним зв’язкам – присвятила Є. Карпіловська. 
У сучасній лінгвістиці поглиблення знань про систему і структуру мови сприяло 

розмежуванню таких понять, як морфема і словотвірний формант та морфемна 
структура слова і словотвірна структура слова, що відкриває перспективи для 
осмислення парадигматичних зв’язків інтерфіксів із морфемами з урахуванням 
їхньої сумісності в пре- і постпозиційному внутрішньослівному контексті. Основу 
мовного коду, як слушно зазначає З. Оліверіус, створює кількісно обмежений 
інвентар морфем, які відповідно до семантичної сумісності породжують безкінечну 
кількість висловлень. Без цілісного усебічного дослідження інтерфіксів неможливо 
пізнати загальносистемні закономірності формально-семантичної побудови 
інтерфіксальних морфемних структур; виявити синтагматичні й парадигматичні 
зв’язки спільнокореневих інтерфіксальних слів; потенціал окремих інтерфіксів і 
морфемних структур із ними; спрогнозувати тенденції щодо нормалізації слів із 
запозиченими інтерфіксами в сучасній українській мові. Необхідність з’ясування 
цих проблем становить актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження відповідає науковій темі кафедри сучасної української мови Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Актуальні 
проблеми філології” (№ 02БФ044-01). Тема дисертації затверджена Вченою радою 
Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 17 листопада 
2008). 
Мета роботи полягає в комплексному вивченні лінгвістичної сутності інтерфіксів 

з урахуванням їх структурно-фонемної організації та функціонально-семантичної 
відповідності морфемам сучасної української мови. 
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Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: 
1) узагальнено суперечливі погляди лінгвістів на природу інтерфіксів і 

сформульовано вихідні положення щодо прийнятого в дисертаційному дослідженні 
розуміння інтерфіксів; 

2) укладено інвентар і схарактеризовано формально-фонемну структуру інтерфіксів; 
3) систематизовано внутрішньослівні – структурно-морфонологічні й лексико-

семантичні – позиції (право- і лівобічні) інтерфіксів у морфемних структурах 
спільнокореневих слів;  

4) здійснено аналіз функціональної та семантичної специфіки інтерфіксів як 
одиниць морфемної підсистеми української мови; 

5) виявлено внутрішньотипологічні особливості – формальні, функціональні, 
семантичні – інтерфіксів в українській мові;  

6) установлено закономірності функціонування інтерфіксальних морфемних 
структур слів у сучасній українській мові. 
Об’єкт дослідження – інтерфіксальні морфемні структури спільнокореневих 

іменників, прикметників, дієслів і прислівників української мови.  
Предмет дослідження – фонемна структура, морфемна функція, семантика 

інтерфіксів; морфонологічні й лексико-граматичні чинники, що зумовлюють появу 
інтерфіксів у словах сучасної української мови (далі – української мови). 
Матеріалом дослідження слугують морфемні структури спільнокореневих слів, 

– загалом понад 12 тисяч, які отримані шляхом суцільного добору з лексичної бази 
даних автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу української мови 
обсягом 190 тисяч одиниць, що укладена в лабораторії комп’ютерної лінгвістики 
Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Матеріал дослідження доповнено  
з лексикографічних і монографічних джерел. 
Методи дослідження. Усебічне вивчення явища інтерфіксації забезпечили 

лінгвістичні методи: метод опозицій (виокремлення й систематизація інтерфіксів); 
метод моделювання (виявлення структурно-фонемної організації й варіювання 
інтерфіксів); метод дистрибутивного аналізу (з’ясування право- і лівобічної 
синтагматики інтерфіксів, морфонологічних і лексико-семантичних позицій); метод 
компонентного аналізу (інтерпретація значень інтерморфів); описово-аналітичний 
метод (систематизація й аналіз мовних явищ). Лінгвістичний опис супроводжується 
кількісними підрахунками, що допомагають з’ясувати потенціал інтерфіксів, 
передбачити їх виникнення в певних типах морфемних структур. Для встановлення 
походження інтерфіксів використано елементи етимологічного аналізу. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській лінгвістиці: 

а) здійснено вивчення інтерфіксів на основі парадигматичних зв’язків із морфемами; 
б)  комплексно й системно проаналізовано інтерфікси у спільнокореневих словах і 
виявлено їх типологічні особливості за параметрами форми, функції та семантики; 
в) з’ясовано категорійне значення питомих та іншомовних інтерфіксів у системі 
морфем і семантичну актуалізацію  у словах; г) уточнено морфонологічні й лексико-
семантичні чинники, що зумовлюють появу інтерфіксів у спільнокореневих словах; 
ґ) простежено тенденції функціонування морфемних структур з інтерфіксами  
в сучасній українській мові. 
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У роботі набули подальшого розвитку теоретичні засади вивчення 
інтерфіксальних компонентів із урахуванням двобічності морфеми, що стало 
основою для осмислення інтерморфів як варіантів морфем. 
Теоретичне значення. Здійснене наукове дослідження є авторським внеском  

у розвиток загальної теорії морфеми як парадигматичної одиниці мови, яка є 
парадигмою морфів й інтерморфів, уживаних відповідно в сильній і слабкій позиції. 
Здобуті результати поглиблюють загальнотеоретичні питання морфеміки, 
словотвору і морфонології: щодо розмежування різних за природою мовних явищ – 
інтерморфів (варіантів морфем) та інтерфіксів-нарощень (морфонологічного явища); 
щодо розмежування різних за значенням і функціями одиниць – структурно-
семантичних (морфем) і структурно-функціональних (словотвірних формантів). 
Висновки й узагальнення важливі для розуміння закономірностей виникнення, 
функціонування, фонемної організації, семантичного й прагматичного потенціалу 
інтерфіксів у морфемних структурах українських слів. 
Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

фактичного матеріалу й одержаних результатів у лекційних курсах із морфеміки та 
словотвору; у лексикографічній практиці для укладання словників афіксальних 
морфем і морфемних структур слів, тлумачних словників суфіксів; як матеріал для 
довідково-рекомендаційних видань із культури українського мовлення, а також  
у процесі розроблення програм автоматичного морфемного аналізу та синтезу слів. 
Апробація результатів дослідження. Дисертаційне дослідження обговорено на 

засіданні кафедри сучасної української мови Інституту філології КНУ імені Тараса 
Шевченка (протокол № 7 від 23 квітня 2015 року). Основні теоретичні положення та 
практичні результати досліджуваної проблеми викладено в наукових доповідях на 
13 міжнародних і всеукраїнських конференціях, зокрема: Міжнародна наукова 
конференція “Граматичні читання – VI” (Донецьк, 2011); Міжнародна наукова 
конференція “POLYSLAV XVII 2013” (Київ, 2013); Mezinárodní conference VI 
olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy “UCRAINICA VI. 
Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury” (Olomouc, 2014);  
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Журналістика. Філологія. 
Медіаосвіта” (Полтава, 2014); IV Міжнародна наукова конференція “Українська 
мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри” (Кривий Ріг, 
2015). 
Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 10 публікаціях 

загальним обсягом 8,0 дрк. арк., із них п’ять – у виданнях, затверджених ДАК 
України як спеціалізовані з мовознавчих дисциплін, одна – в закордонному 
періодичному виданні (München), одна – в інших виданнях МОН України, три –  
у збірниках матеріалів наукових конференцій. Усі статті одноосібні. 
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури – 274 позиції. Матеріали дослідження 
узагальнено в 15 таблицях. Повний обсяг роботи – 228 сторінок, із них основного 
тексту – 199 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову 
новизну, окреслено теоретичне значення, практичну цінність одержаних 
результатів, подано відомості про апробацію результатів дисертації та публікації. 
У Розділі 1 “Інтерфікси як об’єкт лінгвістичних досліджень” узагальнено 

погляди вітчизняних і зарубіжних мовознавців на особливі – фонемно організовані, 
але, як прийнято вважати, позбавлені значення у структурі простого й складного 
слова – компоненти, що найчастіше називають інтерфіксами; сформульовано 
теоретичні засади, на основі яких проведено дослідження інтерфіксів у простих 
словах. 
У результаті аналізу різних поглядів лінгвістів було сформульовано і перевірено 

теоретичну гіпотезу: двофонемні інтерфікси є морфами суфіксальних морфем – 
і н т ерморфами  (термін К. Ковалік), що реалізуються у слабкій позиції. 
Однофонемні інтерфікси мають іншу – морфонологічну – природу. Цьому явищу 
більше відповідає термін нарощення , що характеризує процес, протилежний 
усіченню. 
Підґрунтям для цієї гіпотези є визнання принципової відмінності суфіксальних 

морфем як структурно-семантичних одиниць від словотвірних формантів як 
структурно-функціональних одиниць, а також те, що подібно до фонем і лексем, 
морфема як одиниця мови має бути схарактеризована через набір диференційних 
ознак, які властиві їй незалежно від того, в якому контексті й, відповідно, 
мовленнєвому варіанті вона функціонує. 
Структурно-семантичний характер диференційних ознак, що забезпечують 

цілісність морфеми і завдяки яким вона протиставляється іншим мовним одиницям, 
зумовлений її основною функцією, яка конституює реальність абстрагованих 
одиниць (О. Реформатський). Основною функцією морфеми вважаємо функцію 
морфемно ї  мотивов ано с т і  (морфосемантичної та морфотактичної, за 
В. Дресслером), а саме – здатність забезпечувати структурно-семантичну 
організацію морфемно мотивованих слів. Морфемна мотивованість – це “формальне 
вираження різновидів епідигматичних відношень, “глибинного” виміру лексики” 
(С. Богданов). Морфема функціонує і як диференційний показник слова, і як 
показник системного (парадигматичного) зв’язку співвідносних за морфемною 
структурою лексичних одиниць. Функціональний потенціал морфеми охоплює 
неосновні її функції: диференційну, інформаційну, стилістичну. 
У слові морфи реалізуються не лише в сильній позиції – позиції словотвірного 

форманта, а й у слабкій – підтвердженій або не підтвердженій попередніми тактами 
похідності. Морфема як пар ади гматичн а  одиниця узагальнює всі варіанти, які 
реалізуються у словоформах однієї лексеми, у словоформах різних лексем, у різних 
внутрішньослівних позиціях – не лише в сильній, а й у слабкій: аломорфи –  
у позиції додаткової дистрибуції, варіоморфи – у позиції вільного варіювання, 
інтерморфи – у слабкій (словотвірно не підтвердженій) позиції. 
Морфема як двоб і чн а  одиниця узагальнює двобічні одиниці – морфи, які 

зводяться в морфему з урахуванням тотожності їхнього значення й форми 
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вираження. Морфи (ало-, варіо- й інтерморфи) є реалізацією морфеми – значеннєвої 
одиниці, а отже, вони також є значеннєвими одиницями. 
Для розуміння статусу інтерфіксів необхідно зважати і на фонемну 

репрезентацію, і на їхні дистрибутивні й кількісні параметри функціонування  
у словах української мови. Функціональна активність інтерфіксів зумовлює 
віднесеність їх до ядрових або периферійних. 
Дистрибутивні параметри інтерфіксів встановлюються шляхом систематизації 

їхніх право- і лівобічних позицій. Поява інтерфіксів у багатьох випадках 
зумовлюється одночасно семантичною (семантико-граматичною, лексико-
семантичною, індивідуально-лексичною) й морфонологічною позицією.  
У дисертації при описі дистрибуції інтерфіксів враховуються обидві позиції – 
морфонологічна й семантична. Морфоноло г і чн а  позиція передбачає фонемну, 
складову й акцентуаційну характеристики пре- або/і постпозитивного щодо 
інтерфікса морфа (основи). Морфонологічно релевантною є позиція, якщо фіналь 
кореневих морфів завершується на голосну (доміношник) чи певну приголосну 
(кн′аз′/жество) або сполуку з кількох приголосних (ротмістр′івс′кий), а також 
позиція після односкладових коренів (ординец′). Морфонологічна позиція, на 
відміну від фонетичної, за свідченням лінгвістів, загалом “менш жорстка”. Тому 
поява інтерфікса в тій самій позиції є не настільки регулярним і передбачуваним 
явищем, як чергування, що зумовлюється фонетичною позицією: амброз′ійний і 
амброз′іал′ний, непманс′кий і непман′івс′кий, арготизм і фіхтеанство. 
Семантико - г р ама тичн а  позиція – це зумовленість інтерфікса морфемами  

з певним граматичним значенням. Так, інтерфікси -ин-/-ін- та -ів-/-ов- пов’язують із 
граматичною характеристикою: -ин-/-ін- – після коренів (основ) іменників 
жіночого/чоловічого роду І відміни (кахетинс′кий, амударйінс′кий); -ів- – після 
коренів (основ) іменників чоловічого/середнього роду ІІ відміни (динамівс′кий, 
пентагон′івс′кий). Лексико - с еман тична  позиція – це зумовленість інтерфікса 
морфемами з певним узагальнено-лексичним значенням. Після коренів на 
позначення тварин передбачуваним є інтерфікс -ат-: ведмежатник, курчатник,  
а зі значенням топонімів – здебільшого -ан-: мексиканка, озерн′анс′кий. 
І н див і д у ал ьно -л ек сична  позиція зумовлює появу одиничних або нетипових 
інтерфіксів для певного класу препозитивних морфем. Лише після кореня -брат- із 
семантико-граматичним значенням чоловічого роду та лексико-семантичним 
значенням ‛особа чоловічої статі’ є інтерфікс -ер-: брат-ер-с′кий, -ство, -н′ій; після 
кореня -уф- із лексико-семантичним значенням ‛назва міста’ – інтерфікс -им-: уф-
им-ец′, -ка, -с′кий; після кореня -перв- – інтерфікс -іс-: перв-іс-ний, -ток. 
У дисертаційному дослідженні принциповим є розрізнення понять функц і я  та 

з н ач ення . Функція і значення морфеми не тотожні функції і значенню 
словотвірного форманта. У морфемній структурі слова значення морфів можуть 
дублюватися або “закреслюватися” залежно від внутрішньослівної позиції. Однак це 
не означає, що вони не мають значення; значення у слові мають усі морфи, усі 
“номінативні морфеми, а не лише морфеми-дериватори” (І. Милославський). Таке 
розуміння інтерфікса є інструментом аналізу й метамови опису в дисертаційному 
дослідженні: йалтинский, корсиканский – значення ‛ознака’ передане двічі: -ин-,  



6 

-ан- і -с′к-; йалтинец, корсиканец – суфікси мають різні значення: -ин-, -ан- – 
‘ознака’, -ец- – категорійне значення ‘предметність’ і конкретне значення ‘особа’. 
У Розділі 2 “Формальні параметри інтерфіксів в сучасній українській мові” 

виконані такі завдання: укладено інвентар інтерфіксів; визначено їхні структурні й 
кількісні параметри; встановлено консонантно-вокалічний склад інтерфіксів; 
схарактеризовано внутрішньомовну формально-структурну та фонемну типологію 
інтерфіксів в українській мові. 
Відомо, що в морфемних структурах спільнокореневих слів той самий інтерфікс 

можливий після того самого кореня у препозиції щодо різних афіксів. Тому 
достатньо описати формальні параметри інтерфіксів у прикметниках, щоб мати 
уявлення про їхнє фонемне вираження у спільнокореневих словах інших частин 
мови. Умовно називаємо їх -ск-і н т е рф і к си , -н-/н-і н т е рф і к си  тощо.  
Аналізуються всі (нормативні й ненормативні, інноваційні й застарілі) зафіксовані 

в лексикографічних, монографічних та інших джерелах лексеми, що містять 
сегменти, які позначені або терміном “інтерфікс”, яким звичайно оперують  
у морфеміці, або терміном “субморф-розширювач”, прийнятим у морфонології. 
Враховується також засвідчена в монографічних працях і словниках неоднакова 
репрезентація інтерфіксів, як: кант-іан-ский, кант-іан-ство (Є. Карпіловська, 
І. Яценко), кант-і-ан-ский (В. Горпинич, М. Федурко) і кант-ійан-ский 
(С. Бевзенко, І. Ковалик) тощо. 
Установлено, що відсоток інтерфіксальних прикметників із різними суфіксами 

неоднаковий: -ен'к- – 37,2%, -ан- – 16,7%; -аст- – 16,7%; -н-/-н'- – 14,8%; -ат- – 
13,5%; -с'к- – 12,4%, -ач- – 11%; -ав- – 6,2%; -уват- – 5,1 %, -к- – 2,9%. Лише 
інтерфіксальні прикметники із суфіксом -ив- численніші за неінтерфіксальні: -ив- – 
92,4%. 
Інтерфікси, їхня варіативність, кількісні параметри зумовлені різними чинниками, 

зокрема, й позицією перед прикметниковим суфіксом. Лише у препозиції щодо двох 
суфіксів виявлено максимальну кількість інтерфіксів: 57 – перед -н-/-н-; 37 – перед 
-ск-. Простежуються як спільні, так і відмінні структурні особливості -н-/-н- і -ск-
інтерфіксів. Інтерфікси представлені десятьма однаковими структурними типами: 
однофонемними Г, П, П; двофонемними ГП, ГП; три- і чотирифонемними ГГП, 
ПГП, ПГП, ГПГП, ГПГП. Структурні типи з кількістю фонем від трьох до п’яти 
можливі перед -н-/-н- (ГГП, ГПГП, ГППГП) і перед -ск- (ГПП, ПГП). 
Довжина інтерфіксів сягає мінімум – однієї, максимум – п’яти фонем. Як правило, 

одно-, три-, чотири- та п’ятифонемні інтерфікси реалізуються в поодиноких словах і 
тому є нерегулярними й непродуктивними. Більшості інтерфіксів (63 із 116) 
властива типова для українських суфіксів двокомпонентна структура “голосна + 
приголосна”. 
Встановлено, що перед -н-/-н- і -ск- можливі однакові за фонемним вираженням 

інтерфікси е, й, ій, ей, ів, ов, ар, ат, ал, які за кількісними показниками є більш 
показовими для одного з них, а саме: ов, ар, ат, ал – для -н-/-н-. Інші інтерфікси 
однозначно “прогнозують” певний суфікс: ів, ан – суфікс -ск-; ич, іч, ив – суфікс  
-н-, а інтерфікс за моделлю /голосна + ш/ – суфікс -н- або -н-. 
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2.1. -СК-інтерфікси. Із 37 -ск-інтерфіксів 19 мають типову двофонемну 
структуру: банківский, махновский, уфимский і уфімский, перуанский, 
кладовишченский, сатанинский, йакобінский, саксонский, виксунский, 
ординарский, братерский, схизматский, персидский, хантийский, епікурейский, 
буддійский, провансалский, генуезкий. Вони є структурним компонентом 84% 
усіх інтерфіксальних -ск-прикметників. Майже у 57,7% слів виявлено всього два 
інтерфікси – ів, ан, чим підтверджується універсальна закономірність: “завжди є 
невелика кількість високочастотних одиниць, за якими тягнеться довгий “хвіст” 
одиниць низької частоти” (В. Перебийніс). 
Інші 10 структурних типів (Г, П, П, ГГП, ГПП, ПГП, ПГП, ПГП, ГПГП, ГПГП) 

представлені 18 інтерфіксами, що функціонують всього у 16% слів, а отже, є 
периферійними. Три- і чотирифонемні інтерфікси індивідуальні за фонемним 
вираженням: адміралтейский, тріполітанский, марсійанский, мавританский, 
неаполітанский, негританский, що підтверджує закон, відкритий Дж. Ципфом: 
фонемне вираження частотних інтерфіксів бідніше, а нечастотних – виразніше. 

2.2. -Н-/-Н-інтерфікси. Із 57 -н-/-н-інтерфіксів типова структура ГП властива 27 
інтерфіксам (45,4% слів): сферичний, перископічний, стато́чний, статечний, 
духовний, задушевний, абортивний, йістівний, буремний, плацентарний, ілузорний, 
буржуазний, гангренозний, дідизний, такезний, первісний, тілесний, славетний, 
добротний, брунатний, новітній, славутний (і славутній), вден'ашн'ій, 
околишній, горішній, неділешній, тамошній; ГП – 5 інтерфіксам (8,3% слів): 
буквалний, смертелний, пр'адил'ний, швейний, житійний. Інтерфікси л' (37,8%), 
іч (20,3%), ич (12,5%), ал' (8%) конституюють 78,6% -н-/-н-прикметників, а отже, 
відповідно до закону переваги, є оптимальними щодо структурно-мотивувальної 
функції. 
Периферійні однофонемні (клатвений, слойоний, купейний, кабаретний, бойазний), 

три- (векторіалний, евентуалний, спиртуозний, тамтешній), чотири- (бітумінозний, 
коматозний, енегретичний) і п’ятифонемні (евфуйістичний, характеристичний) 
інтерфікси разом забезпечують план вираження менше 8,5% слів. 

2.3. В українській мові прикметників із суфіксами -ив-, -ав-, -ан-, -ач-, -ат-, -аст-,  
-енк-, -уват-, -к- значно менше, ніж із -н-/-н'- і -с'к-. Тому список інтерфіксів 
об’єктивно обмежений: у препозиції щодо майже всіх суфіксів, за винятком трьох  
(-ав-, -ив-, -енк-), можливі один або два інтерфікси, які репрезентують п’ять 
структурних типів: П', П, ГП, ГП', ГПП. Однофонемні інтерфікси уніфіковані за 
фонемним вираженням; із них конститутивно вагомі лише л, й, т, ч: кістлавий, 
спокусливий, пухнастий, слухнаний, черепйаний, чуткий, узорчастий, 
зеленкуватий. Перед кількома вокалічними суфіксами засвідчені інтерфікси й 
(перед -ан-, -ач-), ч, н (перед -ат-, -аст-). Корелятивні за палаталізацією сонорні 
можливі лише перед “своїм” суфіксом: л (перед -ав-) і л (перед -ив-). 
Виявлено сім інтерфіксальних комплексів – єдність кількох інтерфіксів: П'-П,  

П-П, ГП-П', ГП-П, П'-ГП-П, ГП-ГП, ГП-ГП'. Інтерфікси в інтерфіксальних 
комплексах П'-П, П-П, ГП-П', ГП-П, П'-ГП-П із приголосними на морфемному шві 
належать різним афіксам: гр-а-й-л/ив-ий, чу-т-л/ив-ий, худ-ор-л'/ав-ий, стар-ов-л/ив-
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ий, сором-йаз-л/ив-ий. Гармонійне поєднання інтерфіксів ГП-ГП і ГП-ГП',  
є лівобічним нарощенням вихідного суфікса: так-енк-ий, так-ес/енк-ий, так-
іс/інк-ий, так-ус/інк-ий, так-іс/ічк-ий. 
Майже всі типові й окремі нетипові інтерфікси за фонемним вираженням подібні 

переважно до іменних суфіксів (17 -с′к-інтерфіксів і 45 -н-/-н′-інтерфіксів): ів, ов, 
ан, ен, ин, ін, ар, ер, ат, ей, ій, іан, йан, ал′, ист, іст і под. 
У Розділі 3 “Дистрибутивно-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній 

українській мові” систематизовано морфонологічні й семантичні позиції, що 
програмують уживаність інтерфіксів і зумовлюють їхню варіативність; виявлено 
внутрішньотипологічні особливості функціонування інтерфіксів у спільнокореневих 
словах із урахуванням походження, продуктивності, регулярності, нормативності; 
з’ясовано морфемний статус інтерфіксів. 
За результатами опрацювання фактичного матеріалу виявлено три групи -ск- і  

-н-/-н- інтерфіксів: 1) інтерфікси – інтерморфи в неосновній сильній позиції, які 
відзначають такти попередньої похідності слова; 2) інтерфікси – інтерморфи, які 
завжди перебувають лише у слабкій позиції; 3) інтерфікси – нарощення як 
морфонологічне явище. 

3.1. -СК-інтерфікси. 
1) Інтерморфи, що відзначають такти попередньої похідності слова. 
Інтерморфи -ан-, -ов- із категорійним значенням ‘о зн а к а ’ : різдванский, 

дніпровский, розм. побутовский. Однаково ймовірною є інтерпретація 
надлишкового статусу -ан-, -ов- і -ск-: -ск- перебуває в сильній позиції фіналі 
основи, але не виражає нового значення, а дублює значення попереднього суфікса, – 
тому є надлишковим; -ан- (-ов-) – у слабкій позиції і його значення 
десемантизоване, тобто він є інтерфіксом. Із такою інтерпретацією -ан- і -ов- не 
можна погодитися. Адже “десемантизований” лише один морф відповідної 
морфеми, яка регулярно представлена в інших дистрибуціях морфеми в сильній 
позиції, наприклад: різдваний, дніпровий, побутовий. 
Інтерморф -ен- із категорійним значенням ‘о зн а к а ’  за дією: біженец, 

виселенец. Після коренів із семантикою ‛процесуальна ознака’ -ен- є інтегральною 
ознакою чотирикомпонентного ряду слів: дієслово – (діє)прикметник на -ен- – 
іменник на -ец- – іменник на -к- – прикметник на -ск-, – безвідносно до їхньої 
словотвірної інтерпретації, їхнього лексичного тлумачення й зафіксованого  
в лексикографічних джерелах (діє)прикметника: *висел-ен-ий (СУМ не фіксував),  
-ец, -ка; а також *біж-ен-ий, -ец, -ка, -ский, -ство, подібно до пересел-ен-ий,  
-ец, -ка, -ский. 
Інтерморфи -ан-/-йан-/-тан- із категорійним значенням ‛п р едме тн і с т ь ’ , 

‛множинна  о соб а ’. Формант -ан-ин- складається з двох морфів, які є 
реалізацією різних морфем: -ан- ‛множинна особа’, -ин- ‛одинична особа’. 
Словотвірну функцію виконує -ан-, що підтверджують новотвори: Скільки століть 
нас ділили: по горизонталі, по вертикалі, на сходян, заходян (В. Яворівський). 
Інтерморфи реалізуються переважно після іменникових коренів (основ) із 
семантикою ‛топонім’, ‛установа’, ‛організація’, ‛абстрактне поняття’: ос′віт′ани, 
ос′віт′анин, ос′віт′анка, ос′віт′анс′кий. Алоінтерморф -йан- з’являється після 
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кореня (основи) на губну: л′вівйанин, л′вівйанка; а -тан- – після /л/: ізрайілтанин, 
ізрайілтанка. 
Інтерморфи з категорійним значенням ‛предметн і с ть ’ : -тел-, -іст-/-ист- – 

‛предметність’, ‛особа’; -ар- ‛предметність’. 
Семантика -іст-/-ист-, -тел-, -ар- виявляється шляхом зіставлення зі словами із 

подібною морфемною структурою, яка в інших похідних корелює зі словотвірною 
структурою: *оказ′іонал′іст – оказ′іонал′істс′кий, *суфражист – суфражистка, 
суфражистс′кий, подібно до абсол′утист – абсол′утистс′кий, реформіст – 
реформістс′кий; *напл′увател′ – напл′увател′с′кий, подібно до старател′ – 
старател′с′кий; *ординар – ординарс′кий, ординарец′, подібно до штукар – 
штукарс′кий. Значення морфів як представників морфем – “постійні й обов’язкові, 
оскільки виводяться шляхом зіставлення системних значень словотвірних 
формантів” (І. Милославський). У морфемній підсистемі -іст-/-ист-, -тел- 
моносемантичні: вони мають категорійне значення ‛предметність’ і конкретне 
значення ‛особа чоловічої статі’; -ар- може мати конкретне значення і ‛особа’, і 
‛предмет’. Однак перед -с′к- морф -ар- сумісний лише зі значенням особи. Ці морфи 
є структурним компонентом слова, водночас вони засвідчують потенційні похідні зі 
значенням особи: *оказіоналіст, *суфражист, ординар подібно до обйективіст, 
субйективіст, аптекар. 

2) Інтерморфи у слабкій позиції. 
Інтерморфи з’являються переважно за аналогією до подібних слів або із 

запозиченими словами. В українській мові під “тиском” ряду морфемних структур із 
подібними афіксами вони набувають усіх ознак цього ряду, а отже, й відповідного 
категорійного значення на основі парадигматичних зв’язків із морфемами. 

-СК-інтерморфи (36 одиниць) характеризуються різною конститутивною 
спроможністю. Вони є інтегральною ознакою спільнокореневих слів у препозиції  
з різними суфіксами – від одного до десяти. Максимальну сполучуваність із 
суфіксами виявляють інтерморфи -ан-/-ан- (10) та -ей- (8) у поєднанні з суспільно 
значущими коренями на позначення континентів (Америка, Африка, Європа): 
африк-ан-ский, -ец, -ка, -іст, -ізм, -ство, -шчина, -ізувати, -ер, -дер; йевроп-ей-
с′кий, -ец′, -ка, -ство, -ізм, -іст, -шчина, -ізувати. 
Регулярними і передбачуваними є п’яти- і чотиричленні ряди слів. П’ятичленні 

ряди слів конституюють інтерморфи -іан-/-йан-/-ійан-/-ан-, іноді -ій-/-ей-, -ин-/-ін-, 
що мають значення ‛ознака’ ~ щодо напряму, течії, вчення, після коренів із 
семантикою ‘особа’ (переважно власна назва): -ск- ‛ознака’ – -ец- ‛особа-
послідовник’ – -к- ‛особа жіночої статі’ – -ізм-/-ств- ‛учення’ (напрям, світогляд) –  
-іст- ‛особа-фахівець’: гегел-йан-ский, -ец, -ка, -ство, -іст; гумбол′дт′-іан-с′кий,  
-ец, -ка, -ство; піфагор-ій-ский, -ец, -ка, піфагор-ей-ізм, -іст; йакоб-ін-ский, -ец, 
-ка, -ізм, -ство. 

Cімнадцять інтерморфів – -ів-/-ов-, -ин-/-ін-, -ен-, -ан-/йан-/-тан-, -ітан-/-итан-/ 
-итан-, -ал-, -ез-/-лез-, -он-, -ат-, -ун-, -им- – мотивують три- і чотиричленні ряди 
слів. Вони сумісні з суфіксами: -с'к- ‘ознака’ – -ец'-/-ин- ‘особа чоловічої статі’ –  
-к- ‘особа жіночої статі’ – -шчин- ‘абстрактна ознака’. Інтерморфи як реалізації 
суфіксальних морфем можуть мати інваріантне значення ‘ознака’ й ‘предметність’. 
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Їхнє значення, продуктивність, регулярність і нормативність визначені 
походженням і семантичною позицією. Їхня фонемна репрезентація й 
алоінтерморфне варіювання зумовлені морфонологічною позицією. 
В аналізованому матеріалі виявлено 117 опозицій інтерморфних/неінтерморфних 

слів. Із-поміж них 47 пар тотожні за значенням лексеми – семантичні дублети. 
Спостережено сучасну мовну тенденцію до витіснення інтерморфних дублетів: 
беркутец і беркутівец, д′іаспорец′, діаспорит і д′іаспор′івец′, д′іаспор′анин. Інша 
тенденція, що простежується в сучасній мові, – це унормування інтерморфів 
відповідно до фонетичних і морфемних норм української мови: натівский, 
натівец (натовский, натовец); ніцшіанский (ніцшеанский). 
Установлено, що українська мова зберігає лише ті інтерморфні структури, у яких 

інтерморф, крім категорійного значення, набуває додаткових семантичних 
компонентів й у такий спосіб слугує для диференціації лексем або окремих лексико-
семантичних варіантів. Інтерморфи -ів- й -іан-/-йан-/-ійан-/-ан-, -ій- 
диференціюють значення 25 пар лексем (семантика кореня ‘власна назва – прізвища, 
імена історичні й релігійні’): ‘ознака належності’ (сос′с′ур′івс′кий, піфагор′івс′кий) і 
‘ознака напряму, течії’ (сос′с′ур′іанс′кий; піфагор′ійс′кий). В інших парах слів 
(усього 45) інтерморфи диференціюють окремі ЛСВ з інтерморфом – без інтерморфа 
(олімпійский і заст. олімпский; провансалский і прованский); із різними 
інтерморфами (фермівский і фермерский). Наприклад, семантику слів формують 
інтерморфи: -ів- ‛належність’: Б’ЮТівський, регіоналівський чи нашівський; -ин- 
‛віднесеність до’: Приморський край для нас хоча і далекий, але “нашинський”; -ен- 
‛свій’: Це вже чисто нашенський Інтернет. 
Системний аналіз інтерморфних слів підтверджує необхідність унормування 

омонімів у словниках. Так, азійський і азіатський у першому значенні є дублетами: 
старий азіатський/азійський світ. Вони мають однакову словотвірну мотивацію, 
але різну морфемну структуру. Упорядкування словникових статей з урахуванням 
їхніх морфемних структур сприяло б розмежуванню омонімії й увиразненню 
семантики: азійа – азійский (не Азіатський банк розвитку, Азіатсько-
тихоокеанська рада, а Азійський банк розвитку, Азійсько-тихоокеанська рада) і 
азійа – азіат, азіатский. Уживання дублетної лексеми азіатський спричинює 
неоднозначні асоціації: Вибори на Тайвані виграла “азіатська Меркель”. 

3) Інтерфікси – морфонологічне нарощення. 
Передбачуваність і регулярність (відносна, обмежена незначною кількістю слів) 

передньої вокалізації суфіксів зближує появу /е/ з чергуванням фонем й 
уможливлює визнання аломорфів -еск- і -еств- морфонологічно релевантними: /е/ 
з’являється перед -ск-, -ств-, якщо фіналь основи завершують шиплячі, що виникли 
внаслідок чергування із задньоязиковими /г/ – /ж/, /к/ – /ч/, /х/ –/ ш/: заст. божеский, 
божество; розм. торгашеский, торгашество; йазический. 

3.2. -Н-/-Н-інтерфікси проаналізовано подібно до -ск-інтерфіксів. 
3.3. -ИВ-, -АВ-, -АН-, -АЧ-, -ЕНК-, -УВАТ-, -К-інтерфікси. 
За результатами семантико-функціонального опрацювання інтерфіксальних слів 

(із суфіксами -ив-, -ав-, -ан-, -ач-, -енк-, -уват-, -к-), виявлено, що -т-,  



11 

-й- є морфами; -н-/-н-, -об-, -ошч-, -ов- – інтерморфами; -л/, -ел/, -л/, -ч/, -к/, -й/,  
-ез/ – компонентами аломорфів. 
Аналіз морфонологічних і семантико-граматичних позицій дає підстави 

кваліфікувати -т- і -й- як дієслівні морфи: -т- – усічений інфінітивний суфікс; -й- – 
суфікс форм неминулого часу. “Збереження” -т-/-т- програмується походженням і 
морфонологією кореня. Усічений -т(и–#) властивий словам з “архаїчним” 
односкладовим відкритим коренем: би-т-ка, -ок, -кий, -ливий, -ва, -елна; й чотирма 
закритими (-йіс-, -пас-, -рос-, -тер-): йіс-т-івн-ий, йіс-т-очки. 
Морф -й- зі значенням ‛неминулий час’ є у структурі стилістично забарвлених 

слів, переважно непродуктивних, нерегулярних прикметників із суфіксами -н- 
(дбайний, мийний); -лив- (грайливий, дбайливий); -ом-/-ем-(незнайомий); іменників 
із суфіксами -л- (купайло), -к- (невмивайка), -чик- (побігайчик). Визнання -й- як 
суфікса зі значенням ‛неминулий час’ підтверджується і функцією морфемної 
мотивації, і функцією словотвірної мотивації (М. Кравченко). 
Помічено, що на рівні загальносистемної закономірності структури слів із 

“мертвими” суфіксами (пухнавий, пухнатий, пухнастий і сватоблив-ий) 
відповідають структурам слів із “живими” суфіксами, що підтверджують слова 
порохнавий, діал. порохнавий і злобливий, жалобливий, співвіднесені з іменниками, 
які мають “живі” суфікси -н-/-н-, -об-: порох-н-а, порох-н-о і зл-об-а, жал-об-а. 
Фонемна й семантична відповідність -н-/-н- і -об- “живим” морфемам уможливлює 
кваліфікацію цих одиниць як морфів із категорійним значенням ‘предметність’, що 
реалізуються у слабкій позиції. 
З’ясовано, що однофонемні сегменти -л/, -л/, -ч/, -к/ не продукують морфемні 

структури спільнокореневих слів, а вживані лише в прикметниках. Їхня функція 
морфонологічна, що полягає у формуванні аломорфів із категорійним значенням 
‛ознака’: -ив-/-лив-/-чив- (злобивий, досадливий, поділчивий), -ав/-лав-/-лав- 
(тужавий, вертлавий писклавий), -уват-/-куват- (зеленуватий і зеленкуватий). 
Вони є препозитивним нарощенням уживаного в позиції після закритого кореня 
(основи) суфікса, який починається на голосну. 
Аналіз морфонологічних і семантичних позицій уможливив по-новому 

інтерпретувати зміни, що відбуваються на межі кореня на губну й суфіксів -ан-, -ач-. 
Із урахуванням синхронного аналізу синтагматичних можливостей звукових 
одиниць сучасної української мови вважаємо не лише -л/ і -л/ (голубливий, 
писклавий), але і -й/ препозитивним нарощенням суфікса (травйаний, жабйачий). 
В українській мові йотований морф графічно “підтримується” апострофом.  
Із погляду сучасної мови неможливо пояснити, чому губні чергуються перед /а/ 
суфіксів -ан-, -ач- і не чергуються перед /а/ суфікса -ав- (кровавий); чому таке 
чергування не фіксується у словах із суфіксом -ив- (вабливий). Із іншого боку, як 
підтверджує проведене дослідження, в українській мові аломорфи прикметникових 
суфіксів виникають у результаті препозитивного нарощення приголосною 
основного морфа: -ив-/-лив-, -ав-/-лав-/-лав-, -ат-/-чат-, -аст-/-част-, уживання 
яких зумовлене різними чинниками – морфонологічними і/або лексико-
семантичними, стилістичними. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Наукова проблема, якій присвячено дисертаційне дослідження, – необхідність 
з’ясування формально-функціональних параметрів інтерфіксів в українській мові – 
була вирішена на основі розрізнення морфеми як одиниці структурно-семантичної 
та словотвірного форманта як одиниці структурно-функціональної, що 
виокремлюються за допомогою різних методів аналізу – морфемного і 
словотвірного. Морфема в такому розумінні є засобом структурно-семантичної 
організації одиниці вищого рівня, що має власний набір диференційних ознак –
функцію, значення і фонемне вираження, які забезпечують її цілісність як 
парадигматичної одиниці морфемної підсистеми мови. Значення як системна 
характеристика морфеми не тотожне її функції. У системі мови морфемі властиве 
категорійне значення, актуалізація якого залежить від різних чинників, зокрема й від 
позиції у слові. Морфема як парадигматична одиниця узагальнює всі свої варіанти, 
які реалізуються не лише в сильній (словотвірні морфи), а й у слабкій (інтерморфи) 
позиції. 

2. Системне дослідження інтерфіксів з урахуванням диференційних ознак 
морфеми підтверджує, що в українській мові ці компоненти слова є явищем 
неоднорідним ні щодо функції, ні щодо форми вираження та значення, ні щодо 
походження, і відповідно – за парадигматичним зв’язком із суфіксальними 
морфемами української мови. Дво-, три-, чотирифонемні й окремі однофонемні 
одиниці є інтерморфами – варіантами суфіксів прикметників, іменників і дієслів, які 
реалізуються у слабкій позиції. Однофонемні питомі й запозичені інтерфікси 
уживані в неоднакових морфонологічних і семантичних позиціях; вони є 
компонентами аломорфів морфем: питомі – переважно суфіксальних морфем, 
запозичені – кореневих морфем. 

3. І питомі, і запозичені дво-, три- і чотирифонемні інтерморфи (так само, як і 
словотвірні морфи) виконують функцію морфемної мотивованості слова. Інтерморф 
виступає інтегрально-диференційною ознакою слова: за інтегральною ознакою він є 
показником системного зв’язку слова зі співвідносними рядами інтерморфних слів – 
спільнокореневих і структурно однакових; за диференційною ознакою – зі 
спільнокореневими рядами неінтерморфних слів-дублетів або слів із іншим 
інтерфіксом. 

4. З’ясовано, що інтерморфні слова створені за певними морфотактичними і 
морфосемантичними правилами, які узгоджуються із законами побудови 
морфемних структур українських слів на рівні загальносистемної закономірності. 
Виявлено, що релевантні з погляду функції морфемної мотивованості інтерморфи 
характеризуються різною конститутивною спроможністю: із-поміж -ск-інтерморфів 
продуктивними є -ів-, -ан-; із-поміж -н-/-н-інтерморфів продуктивними є -л-, -ал-, 
-ич-/іч-, -ив-. 

5. Доведено парадигматичний зв’язок інтерморфів із українськими морфемами. 
Інтерморфам як варіантам суфіксальних морфем властиве системне значення 
безвідносно до їхньої позиції у складі слова: -ск-інтерморфи – мають переважно 
значення ‛ознака’, а -н-/-н-інтерморфи – ‛предметність’, -ти-інтерморфи –
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‛процесуальність’. Окремі іменні інтерморфи (-ан-/-іан-, -лез-/-ез-) зберігають 
генетично недиференційоване значення ‛ознака/предметність’, що характеризує їх 
як іменниково-прикметникові. Конкретне значення інтерморфів залежить від явища 
пресупозиції – “фонду спільних знань співрозмовників, їхньої попередньої 
домовленості” та “правил поєднання значень морфів у словоформі”. 

6. У морфемних структурах слів, утворених шляхом черезступеневого 
словотворення, виокремлюваність інтерморфів -ат-, -іст-/-ист-, -ар-, -ал′- та ін. 
зумовлена “тиском” ряду морфемних структур слів зі словотвірними морфами. Вони 
фіксують морфемні межі потенційно можливих слів і набувають ознак ряду, не 
лише фонемно, а й семантично. У системі мови такі морфемні структури існують  
у загальнограматичному вимірі, вони засвідчують потенційно можливі утворення й 
одночасно відтворюють морфемний код буття української мови. Дво- і трифонемні 
інтерморфи, які за аналогією з’являються в морфемних структурах новотворів, 
семантизуються відповідно до категорійного значення морфеми й індивідуального 
значення – залежно від внутрішньослівного контексту. 

7. Виявлені закономірності функціонування інтерморфів у морфемних структурах 
спільнокореневих слів української мови засвідчують, що у слабкій позиції 
інтерморфи як варіанти суфіксальних морфем мають не лише фонемне вираження, а 
й значення, властиве їм у системі мови. Інтерморфи “десемантизовані” лише  
у проекції на лексичне значення слова, а не на значення морфеми. Інтерморфні 
морфемні структури демонструють не асиметричні відношення між значенням і 
формою вираження морфів (двобічних одиниць) однієї морфеми (двобічної 
одиниці), а асиметричні відношення між кількістю морфів у слові та його 
“несумарним” значенням. 

8. З’ясовано, що фонемне вираження і функціонування інтерморфів у морфемних 
структурах українських слів зумовлені різними чинниками – семантичними, 
морфонологічними, генетичними (запозичення з інших мов, екс-суфікси), 
аналогіями. Ці чинники спричинюють уживання або “закономірних”, або 
“випадкових” інтерморфів. Закономірні інтерморфи зумовлені переважно лексико-
семантичною позицією й тому властиві типовим рядам спільнокореневих слів. Такі 
інтерморфи відповідають і морфемним, і морфонологічним, і фонетичним нормам 
української мови. Незакономірні інтерморфи з’являються в нетипових морфемних 
структурах спільнокореневих слів. Такі інтерморфи увійшли в українську мову 
шляхом запозичення іншомовних основ із ними (-ез-/-лез-, -тей-); або вони є 
наслідком хибної аналогії, переважно під впливом російської мови (-ім-) чи 
рефлексом давньої морфемної структури (-ес-, -іс-). 

9. Виявлено такі тенденції: перша – однофонемні консонантні інтерфікси -й-, -в-, 
-н- у позицій після кореня (основи) на голосну прагнуть набути типової 
двофонемної структури, що простежується у словах із запозиченим коренем; друга – 
унормування інтерморфів відповідно до фонетичних і морфемних норм української 
мови, третя – витіснення семантичних дублетів інтерморфних структур слів. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Жигун Т. В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній 
українській мові. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2016. 
Дисертація є комплексним дослідженням інтерфіксів у сучасній українській мові. 

Встановлено типологічні особливості інтерфіксів за параметрами функції 
морфемної мотивації, фонемної організації, категорійного значення з урахуванням 
парадигматичних зв’язків із суфіксальними морфемами. З’ясовано, що дво-, три- і 
чотирифонемні інтерфікси є інтерморфами – варіантами суфіксів у слабких 
позиціях; однофонемні інтерфікси є компонентами аломорфів. Простежено вплив 
власне мовних і позамовних чинників на функціонування інтерморфних структур 
слів в українські мові, їхню продуктивність і регулярність. Подано рекомендації 
щодо доцільності уживання інтерморфних слів з огляду на норми української мови. 
Ключові слова: інтерфікс, інтерморф, морфема, морфемна структура слова, 

функція морфемної мотивації, фонемна структура, морфонологічна позиція, 
семантична позиція, нарощення. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Жигун Т. В. Формально-функциональные параметры интерфиксов  

в современном украинском языке. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Институт филологии Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко МОНУ. – Киев, 2016. 
Диссертация посвящена комплексному анализу интерфиксов в современном 

украинском языке. С учетом количественных характеристик установлен инвентарь 
интерфиксов, их типологические особенности на основе функции морфемной 
мотивации, фонемной репрезентации, категориального значения; определены их 
регулярность и продуктивность. Исходя из осмысления морфемы как единицы, 
нетождественной словообразовательному форманту, установлено, что двух-, трех- и 
четырехфонемные интерфиксы являются интерморфами – вариантами морфем, 
реализующихся в слабых позициях; однофонемные интерфиксы-наращения не 
имеют статуса морфемы. Описано влияние лингвистических и внелингвистических 
факторов на функционирование интерморфных морфемных структур в украинском 
языке. 
Ключевые слова: интерфикс, интерморф, морфема, морфемная структура слова, 

функция морфемной мотивации, фонемная структура, морфонологическая позиция, 
семантическая позиция, наращение. 
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SUMMARY 
 
Zhygun T. V. Formal-functional parameters of interfixes in Contemporary 

Ukrainian. – Manuscript. 
The thesis for degree of Candidate of Philology, in speciality 10.02.01 – Ukrainian. – 

Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainian 
Ministry of Education and Science. – Kyiv, 2016. 

The thesis deals with the complex analysis of interfixes in modern Ukrainian. The main 
theoretical approaches to definition of interfixes have been analyzed, the system 
description of interfixes taking into account their paradigmatic connection with the 
Ukrainian morphemes and on the basis of judgment of a morpheme as a unit not identical 
with a word-formation formant, and therefore having own distinctive features: morphemic 
function, system value and the phonemic organization is offered. 

The analysis of the interfixal and noninterfixal structures has shown that their 
quantitative ratio is unequal in adjectives with different suffixes: -ив- – 92,4%, -ен'к- – 
37,2%, -ан- – 16,7%; -аст- – 16,7%; -н-/-н'- – 14,8%; -ат- – 13,5%; -с'к- – 12,4%, -ач- 
– 11%; -ав- – 6,2%; -уват- – 5,1 %, -к- – 2,9%. 

Taking into account quantitative characteristics, the inventory of interfixes in 
morphemic structures of words with common root is established, their regularity and 
productivity is determined. The structural-phonemic types of interfixes are described 
according to parameters of length, combinability of vowels and consonants, formal 
variability; phonemic similarity of standard two-phonemic (and some one-phonemic) 
intermorphs with other morphs of the corresponding suffixal morphemes is revealed. The 
tendency when one-phonemic consonant interfixes seek to acquire standard two-phonemic 
structure is studied. 

Proceeding from the function of morphemic motivation (morphosemantic and 
morphotactical motivation) and taking into account their positional distribution, functional 
features of interfixes in the language system and in morphemic structures of words are 
determined. Three groups of interfixes are revealed, they are interfixes-intermorphs in a 
nonbasic strong position defining steps of the previous word derivativeness; interfixes-
intermorphs which always stand only in a weak position; interfixes-components of 
allomorphs (phonemic morphonological accretion). 

Intermorphs as a variant of morpheme has the morphemic motivation function. 
Intermorphs act as an integrated and differential word marker: integrated marker of 

systemic connection of the word with interdependent sequences of intermorphic words; a 
differential marker of linking to words-doublets having general root. 

It is proved that various inventory of intermorphs testify not only about the part-of-
speech and group characteristics of morphemic structures but also about individual ones. 
Functionally relevant intermorphs are characterized by various constituting productivity: 
the minimum productivity constitutes one morphemic structure and the maximum 
productivity constitutes a ten-component sequence of word morphemic structures with 
general root and various suffixes. The comparative analysis of functional productivity of  
-с'к-intermorphs and -н-/-н'-intermorphs is carried out. The characteristic of right-side and 
left-side positions (morphonological, semantic-grammatical, lexical-semantic, individual-
lexical) predetermining emergence of interfixes in word morphemic structures is given. 
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The dependence of morphemic productivity and predictability of intermorphs on their 
semantic-grammatical combinability with a root morpheme is established. 

The formal-functional and semantic analysis of interfixes in morphemic structures of 
words with general roots confirms their various linguistic main points as morphemic units 
and as phenomena of morphemic suture. It is established that two-, three- and four-
phonemic interfixes are intermorphs – morpheme variants which are realized in weak 
positions; one-phonemic interfixes-accretions carry out morphonological function and 
have no status of a morpheme. The systemic – part-of-speech – meaning of morphemes 
not depending on their position in the word is peculiar to intermorphs as morpheme 
variants. Paradigmatic connection of intermophs with suffixal morphemes is established. 
In morphemic structures of words -с'к-intermorphs have mainly the meaning ‘ознака’ -ів-
/-oв-,-ин-/-ін-, -eн-, -іан-/-йaн-/-ійан-/-aн-, -ез'-/-лез'-, and -н-/-н'-intermorphs have 
the meaning ‛предметність’ (-іст-/-ист-, -aр-/-йaр-, -aт-, -ал’-, -ич-/-іч-). The 
intermorphs -ан-/-іан-, -лез'- preserves genetically undifferentiated meaning 
‛ознака/предметність’. Concrete intermorph meaning depends on rules of combinability 
of morph meanings in the word. 

Intermorphs can have following concrete meanings: -ан-, -іст-/-ист- – ‛особа’; -ар-/ 
-йар-, -ат- – ‛особа’ або ‛предмет’; -ів-/-ов-, -ин-/-ін- – ‛присвійна ознака’, ‛відносна 
ознака’, ‛відносно-присвійна ознака’; -ен-, -ан-/-іан-/-йан- – ‛відносна ознака’. 

The emergence of intermorphs in morphemic structures of words having general root is 
caused by action of several factors: linguistic factor (action of analogy), historical 
processes, influence of other languages (borrowing). Influence of extralinguistic factors on 
functioning of the interfixal morphemic structures of words in Ukrainian is shown. The 
tendency, on one hand, to replacement, where it isn't interfered by linguistic factors, of the 
interfixal structures, on another hand, replacement borrowed interfixes, not peculiar to 
Ukrainian, on primordial ones is revealed.The recommendations concerning expediency of 
their use proceeding from modern morphemic and word-formative norms of Ukrainian are 
offered. 

Keywords: interfix, intermorph, morpheme, morphemic structure of the word, 
morphemic motivation function, phonemic structure, variability, morphonological 
position, lexical-grammatical position, lexical-semantic position, individual-lexical 
position, accretion. 
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