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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Феномен аналітизму і синтетизму завжди викликав інтерес у 

науковців-лінгвістів. Особливим поштовхом до вивчення цього явища 

слугували спроби дати еволюційно-типологічну оцінку окремій мові (групі 

споріднених мов) на тлі інших. Однак перші наукові зіставно-типологічні 

дослідження викликали суперечливі думки від схвальних до осудних, що 

вимагало подальшого опрацювання цих явищ. Одна з головних особливостей 

досліджуваного феномену полягає в тому, що він проявляється на різних 

рівнях мови, не лише синтаксичному, а морфемному та лексичному. Такий 

міжрівневий характер вимагає вивчення явища у площині взаємодії 

морфології, словотвору та синтаксису і, відповідно, їхніх категорійних 

підсистем. Двоїсто-полярна природа аналітизму й синтетизму зумовлює 

широку варіативність, багатоаспектність та універсальність його проявів. 

Розкриття особливостей функціонування аналітичних/синтетичних категорій 

мови передбачає їх дослідження в межах функціональної граматики з 

урахуванням структурного підходу. 

Поняттєвий апарат цього напрямку лінгвістики потребує уніфікації. 

Спостерігаємо термінологічну розмитість, суперечливість тверджень  

фахівців і, відповідно, різне трактування мовних процесів і станів, особливо 

коли ці поняття вживаються щодо різних мовних рівнів. 

Теоретичні розробки в цьому напрямкові здійснювали: Адмоні В., 

Аракін В., Баллі Ш. (Bally C.), Гак В., Грінберг Дж (Greenberg J.),    

Гухман М., Комрі Б. (Comrie B.), Крамський І., Мартіне А. (Martinet A.), 

Реформатський О., Сепір Е. (Sapir E.), Серебренников Б., Смирницький О., 

де Сосюр Ф. (de Saussure F.) та інші. Серед праць сучасних українських 

мовознавців, присвячених феномену аналітизму-синтетизму в морфології 

сучасної української мови, виділяємо роботи Вихованця І., Дубової О.,  

Загнітка А., Кислюк Л., Клименко Н., Стародуб К. У працях з морфології 

новогрецької мови це явище розглядають Анастасіаді-Симеоніді А. 

(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α.), Бабінйотис Й. (Μπαμπινιώτης Γ.), Вапулис Л. 

(Βαμπούλης Λ.), Голтон Д. (Holton D.), Клерис Х. (Κλαίρης Χ.), Климeнко Н.,  

Макридж П. (Mackridge P.), Мозер А. (Μόζερ Α.), Тсoпанaкис Й. 

(Τσοπανάκης Γ.), Раллі А. (Ράλλη Α.), Тріандафіллідис М. 

(Τριανταφυλλίδης Μ.), Філіпакі-Ворбуртон І. (Φιλιπάκη-Warburton Ε.), 

Хiла-Маркопулу Д. (Χείλα-Μαρκοπούλου Δ.) та інші.  

У словотворі ці проблеми в теоретичному плані порушували 

Відaнов Є., Докуліл М. (Dokulil M.), Дреслер В. (Dressler W.), Земська Е., 

Клименко Н., Кубрякова Е., Серебренников Б., Фляйшер В. (Fleischer W.). Їх 

висвітлювали також принагідно Азарова Л., Брітікова К., Ґрещук В., 



  

Кaрпіловська Є., Ковалик І., Мислива-Бунько І., Нагель В., Стишов О. та 

інші. У новогрецькій мові це Агатопулу Е. (Agathopoulou E.), Анастасіаді-

Симеоніді А. (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α.), Андріотис Н. (Ανδριώτης Ν.), 

Каліопулу М. (Καλιοπούλου Μ.), Макріді А. (Μακρίδη Α.), Петропулу І. 

(Πετροπούλου Ε.), Раллі А. (Ralli A.). 

Для визначення понять аналітизму/синтетизму відштовхуємося від 

формотворчих особливостей мови. У морфології аналітизм указує на 

граматичне значення, яке реалізується поза межами головного слова 

(допоміжні, службові слова, усталений порядок слів). Синтетизм – реалізація 

граматичного значення в межах однієї форми слова (внутрішні флексії, 

складання, суплетивізм, повтори). У словотворенні це трансформація 

синтаксичних конструкцій, словосполучень у складні слова. 

Актуальність дослідження зумовлено відсутністю комплексних 

наукових праць із морфології та словотвору новогрецької мови з погляду 

розвитку аналітизму/синтетизму на цих мовних рівнях. Актуальність 

дисертаційної теми зумовлено необхідністю розкриття та ґрунтовного 

вивчення тих процесів у мові, які впливають на формотворення, засоби та 

типологічні властивості, що кваліфікуються як аналітичні/синтетичні, а 

також специфіки їх утворення та функціонування. Встановлення тих 

тенденцій, які характерні для неї на сучасному етапі її розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми кафедри 

елліністики Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Українсько-грецькі мовні зв’язки», яка є частиною 

наукової теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність», 

затвердженої Міністерством освіти і науки України, та розробляється 

науковцями Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає в розкритті природи феномену 

морфологічного та словотворчого аналітизму/синтетизму в сучасній 

новогрецькій мові (СНМ). Обʼєктивно представити типологічні 

характеристики новогрецької мови (частково в зіставному аспекті з 

українською) на теперішньому етапі її розвитку. Така мета зумовлює 

виконання низки завдань: 

- формування, уніфікація та дефініція загальноприйнятної 

термінологічно-смислової системи дослідження; 

- простеження та виділення виявів аналітичних/синтетичних утворень 

новогрецької мови; 

- розкриття причин появи таких утворень; 



  

- дослідження структури аналітичних/синтетичних одиниць та 

спостереження за їх функціонуванням у мові; 

- систематизація (класифікація) таких одиниць; 

- констатація стану та окреслення тенденцій розвитку окремих 

підсистем новогрецької мови. 

Об’єктом дослідження є утворення лексико-синтаксичних 

конструкцій, що за формою та змістом кваліфікуються як 

аналітичні/синтетичні, їхні морфологічні та словотвірні категорії, а також їх 

взаємодія із категоріями синтаксичного рівня мови. 

Предмет дослідження становлять процеси утворення таких одиниць та 

їх побутування у сучасній новогрецькій мові. 

Матеріалом для дисертації слугували приклади з електронних 

(зворотний Анастасіаді-Симеоніді А., Тріандафіллідиса М.), друкованих 

тлумачних (Бабінйотиса Г., Кріараса Е.,) та перекладних (Логотетиса В., 

Хорикова І.) й інших словників. Також приклади з текстів новогрецької 

літератури, фольклору, періодичних видань (друкованих та електронних), 

радіопередач та безпосереднього спілкування з носіями мови.  

Дослідження здійснено з використанням таких методів: суцільної 

вибірки – за допомогою якої добирався матеріал для дослідження; описовий – 

для систематизації, класифікації та узагальнення матеріалу; зіставний 

(частково) – для визначення подібностей-розбіжностей в оформленні 

морфологічних та словотвірних категорій в новогрецькій та українській 

мовах; порівняльно-історичний (частково) – для можливості простеження і 

реконструкції ретроспективних типологічних змін та конструкції 

новогрецької мови; дистрибутивний (частково) – для співвіднесення 

складних слів із словосполученнями і встановлення контекстного 

використання аналітичних/синтетичних конструкцій та складних слів; 

кількісний метод – для підрахунку продуктивності складних слів; метод 

трансформаційного аналізу для встановлення семантичного відношення 

основ у складному слові. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

морфологічних та словотвірних категорій новогрецької мови з погляду 

аналітизму/синтетизму. Вперше простежуються особливості утворення слів 

та конструкцій, що кваліфікуються як аналітичні/синтетичні; здійснюється 

класифікація їх типів. Узагальнюються особливості новогрецької мови, що 

виявляються у взаємодії морфології, словотворення та синтаксису на 

сучасному етапі її розвитку. У дослідженні вперше в грецькій та українській 

елліністиці зібрано, систематизовано та проаналізовано мовний матеріал, 

який представляє функціонування аналітичних/синтетичних конструкцій і 



  

слів, а також принагідно визначено специфіку їхньої структури та 

семантичного значення порівняно з українською мовою. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є функціонально-

структурний підхід. На його основі розглядаємо реалізацію морфологічних і 

словотвірних категорій та засоби їх вираження; також аналізуються їхні 

функції відповідно до цих засобів вираження. 

Теоретичне значення дисертації полягає у поглибленні знань із тео-

ретичної та функційно-категорійної граматик новогрецької мови  в 

комплексному підході до явищ аналітизму/синтетизму на різних мовних  

рівнях; у доповненні лінгвістичних досліджень, що стосуються цього 

феномену; в уточненні критеріїв оцінювання мовних явищ та станів. 

Дисертація є матеріалом для подальших типологічних студій та зіставної 

лінгвістики. Дослідження є внеском у розвиток елліністики в Україні. 

Практичне застосування роботи полягає в тому, що матеріали 

дослідження можна використовувати у викладанні теоретичних та 

практичних курсів для підготовки фахівців-елліністів; для написання посіб-

ників, підручників та зіставної граматики української та новогрецької мов;  

матеріали дослідження можуть бути використані для укладання сучасних 

перекладних словників новогрецької мови. 

На захист винесено такі положення: 

1. Аналітизм та синтетизм у вираженні словотвірних категорій тісно 

пов’язаний з синтаксичним рівнем мови. Часто словосполучення є 

мотиваторами складання основ. Отже, тип синтаксичного зв’язку, що існує у 

словосполученні, переноситься й у складне слово. Кваліфікація та 

дослідження цих понять має відбуватися як характеристика окремих мовних 

підсистем. 

2. До проявів аналітизму в системі категорій морфології новогрецької 

мови відносимо: а) наявність артикля, б) скорочення кількості іменникових 

флексій (відмінків), в) функціональне посилення прийменників у вираженні 

відмінкових значень, г) відповідно, збільшення описових конструкцій за їх 

участі, ґ) активне вживання часток і допоміжних дієслів у творенні 

дієслівних часових форм, способів та ступенів порівняння прикметників, 

д) варіативність вживання заперечення з різними частинами мови. 

3. До морфологічних рис синтетизму новогрецької мови зараховуємо: 

а) наявність категорії відмінка, б) часткове використання аугменту в певних 

часових дієслівних формах, в) особове різнооформлене закінчення пасивного 

стану в усіх  особах однини та множини, г) суфіксальне маркування форм 

пасивного стану доконаних часів, ґ) суфіксальне утворення вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників. 



  

4. На рівні словотвору в осново- та словоскладанні тенденції 

синтетизму виявляються у збільшенні кількості складних слів. Ознаками 

яких є сполучний голосний (зазвичай) та наявність певного виду 

синтаксичного зв’язку між складниками.  

5. Афіксоїди суттєво збільшують кількість складних слів 

(прикметників, іменників), повторюючись у ряді слів із однаковим 

значенням. З іншого боку, наявність у мові великої кількості складних 

утворень увиразнює риси її аналітизму. 

6. Тенденції до аналітизму/синтетизму новогрецької мови конкурують і 

взаємодоповнюють одна одну. 

Апробація результатів та основних положень дисертаційної роботи 

здійснювалася на кафедрі елліністики Інституту філології Київського 

національного Університету імені Тараса Шевченка у 2008-2011 роках. 

Також на міжнародній науковій конференції «Рецепція наукової спадщини 

академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології», до 120-річчя від дня 

народження академіка Михайла Яковича Калиновича (17 березня 2009 р., 

м. Київ); всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 80-річному 

ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни «Класичні та сучасні мови 

у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики» (4 грудня 2009 р., 

м. Київ); всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (14 квітня 2010 р., 

м. Київ, м. Київ); міжнародній науковій конференції до 80-річчя від дня 

народження доктора філологічних наук професора С. В. Семчинського 

«Рецепція наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна 

філологія» (19-20 травня 2011 р., м. Київ); всеукраїнській науковій 

конференції за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня 

творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (11 квітня 

2013 р., м. Київ); міжнародній  «он-лайн» конференції елліністів 

«Актуальные проблемы неоэллинистики», присвяченій 20-річчю створення 

кафедри новогрецької філології Кубанського національного університету 

(18-19 листопада 2013 р., м. Краснодар, Росія). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні здобутки 

дисертації відображено в 7 одноосібних наукових статтях, 5 із яких видано у 

фахових виданнях, що увійшли до переліку ВАК України, 1 тезах наукових 

конференцій та 1 у  зарубіжному науковому фаховому виданні. 

Структура та обсяг дисертації.  Робота складається зі вступу, основної 

частини, загальних висновків, списку використаних джерел та одного 

додатку. Загальний обсяг дослідження 206 сторінок, із них 164 – основного 

тексту. Список використаних джерел нараховує 201 позицію, з них 97 – 

іноземними мовами (включно зі словниками). 



  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації на 

сучасному етапі розвитку української елліністики; визначено основні засади, 

що сприяли вибору об’єкта і предмета; сформульовано мету, завдання та 

основні теоретичні положення, що винесені на захист; окреслено матеріал 

дослідження і методи його аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення і цінність роботи; подано дані про апробацію основних 

результатів дослідження та його структури. 

У першому розділі «Співіснування аналітичних і синтетичних 

форм у морфології сучасної новогрецької мови», зокрема у першому 

підрозділі «До передумов типологічних дефініцій. Вступ», критично 

проаналізовано дослідження видатних науковців-лінгвістів, що мали 

стосунок до типологічних (морфологічних) класифікацій. Зокрема праці 

В. фон Гумбольдта та його послідовників. Особливу увагу відведено внескові 

у типологічні студії Е. Сепіра та Дж. Грінберга, що є творцями ступінчастої 

та квантитативної типологій відповідно. Ці вчені доповнюють відомості 

лінгвістів-попередників, однак підходять до питань класифікації мови 

по-новому, досліджуючи різні її рівні. Такі розширені критерії до типології 

дають можливість якісно нової оцінки різним підсистемам мови та її 

структурі в цілому. У другому підрозділі «Співіснування чи конкуренція» 

розглянуто полярну єдність феномену аналітизму/синтетизму та 

запропоновано ввести у дослідження поняття мовного тла. Оскільки кожна 

мова є по-своєму унікальною, для кращого аналізу її структурних 

особливостей порівнюємо її з іншою мовою, що є більш аналітичною чи 

синтетичною. Визначення  цих понять відбувається у вузькому розумінні з 

урахуванням особливостей різних мовних підсистем. Проаналізувавши два 

типи мовного вираження, встановлено, що вони перебувають у безпосередній 

взаємодії, інколи конкуренції. У наступному підрозділі «До термінологічних 

визначень дослідження» сформовано та уніфіковано термінологічний апарат 

дослідження, а також окреслено критерії, за якими виокремлюються 

аналітичні та синтетичні морфологічні форми. Поняття мовний тип 

визначено як сукупність структурно-функціональних ознак певної мови. 

Синтетизм трактується в дослідженні як зв’язки між словами, виражені в 

межах форми самого слова (наприклад, за допомогою афіксів). Відповідно, 

явища аналітизму визначаємо такими, коли подібні відношення реалізуються 

роздільно, поза межами слова (іншими лексемами, 

допоміжними/службовими словами), наприклад: τυρόπιτα – пиріг із сиром, 



  

καφεκοπτείο – магазин продажу свіжозмеленої кави, κρεαταγορά – магазин 

мʼяса. У випадку морфологічних форм, ними можуть слугувати  класичні 

«однослівні» та «багатослівні» часові форми: (ΕΝΣ) διαβάζω – читаю, (ΑΟΡ) 

δίαβασα – прочитав, (ΥΠΡ) είχα διαβάσει – був читав (Εξ. Μελλ.) θα διαβάζω 

– буду читати (= читатиму). 

Необхідно обмежитися колом аналізованого матеріалу. Проаналізовано 

особливості оформлення феномену аналітизму та синтетизму на прикладі 

трьох частин мови: іменника, прикметника та дієслова. Для повноти 

розкриття поставлених задач розглядається роль артикля (як частини мови) 

та словотвір прислівників (частково). 

Серед особливостей СНМ виділяємо наявність артикля, існування 

якого увиразнює риси її аналітизму. Проаналізувавши його функції, зокрема 

участь у словотворенні, з’ясовано, що основна функція неозначеного артикля 

забезпечення функціонування категорії означеності/неозначеності в мові: 

υπήρχε κάποτε ένας άνθρωπος που... – жив колись один чоловік, який... і 

εκείνος ο άνθρωπος λέει ψέματα – той чоловік говорить неправду. Така 

вказівка на учасників дії встановлює відношення у ставленні висловлювання 

– той, котрийсь (нам невідомий)  цей, конкретний (нам відомий). Тому 

артикль визначаємо як дейктик. Окрім цього, він забезпечує функціонування 

категорії роду та утворення описових ступенів порівняння в СНМ. Він 

активно виступає учасником конверсії (субстантивація), що спостерігається 

на прикладі всіх частин мови: ευχαριστώ – дякувати  => το ευχαριστώ – 

подяка; παρακείμενος – поблизький, прилеглий => ο παρακείμενος – минулий 

доконаний час, δυο – два => το δύο – двійка, μείον – менше => τα μείον – 

недоліки. Ця функція проявляється і на синтаксичному рівні, коли артикль 

субстантивує словосполучення (зазвичай у середньому роді): το πολύ το 

[Κύριε ελέησον] βαριέται ο παπάς – забагато «Господи, помилуй», то 

знудиться і панотець (пор. що занадто, то нездорово). 

У наступному розділі «Аналітизація іменникових категорій 

новогрецької мови» розглянуто категорію відмінка, яка нині є 

чотириграмемною. З’ясовано, для вираження граматичних значень відмінків, 

що зникли, усе частіше використовуються прислівники, які є 

поліфункціональними. Серед них найактивніше використовуються такі три: 

με, σε, από. Доведено, що з прислівниками вони втрачають предметне 

первісне значення та набирають абстрактного значення разом із 

синтаксичним зв’язком, що встановлюється з іменником. 

Для розкриття категорій дієслова розпочинаємо з категорії часу, яка є 

восьмиграмемною: три часи утворюються однослівно (ΕΝΣ, ΠΡΤ, ΑΟΡ) – 

відповідно п’ять багатослівно, за допомогою службових слів, часток (έχω, 

θα), (ΠΡΚ, ΥΠΡ, Εξ. Μελλ., Στ. Μελλ., Συντ. Μελλ.). Проаналізовано випадки 



  

вживання та контекст використання таких часів. Доведено, нині аугмент, що 

ситуативно вживається для утворення минулих часів (ΠΡΚ, ΑΟΡ), втрачає 

виключно темпоральне значення і використовується радше як додатковий 

склад у двоскладових дієсловах. У ході дослідження слід виокремити 

категорію заперечення та частки (що активно використовуються у різних 

часах та способах новогрецької мови), яким присвячено окремі підрозділи. 

Зокрема проаналізовано три види заперечень – δεν, όχι, μη(ν), контексти їх 

уживання і доведено, що така варіативність цієї категорії збільшує рівень 

аналітизму мови. Проаналізовано та досліджено також три частки – θα, να, 

ας, що активно використовуються в мові не тільки для утворення описових 

часів, а й для забезпечення деяких способів дієслова. Кваліфікуємо ці частки, 

як «порожні слова», адже самостійно вони не вживаються і виконують лише 

допоміжну граматичну функцію: θα σας πω τι θα γίνει- я вам скажу, що 

станеться, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο – спробуймо інший варіант, να το 

κάνετε, παρακαλώ – зробіть це, будь-ласка, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση 

– нам необхідно знайти інше рішення. 

Серед категорій прикметників, що є виразниками 

аналітичних/синтетичних тенденцій багато повторюються іменникових. 

Звернуто увагу на прислівники, що утворюються описовою конструкцією  

артикль + ім. у род. відм.: του σταθμού – станційний; του μέλους – членський, 

των καπέλλων – шапковий, του σκακιού – шаховий; а також конструкції з 

прийменником με + ім. у знах. відм.: με μουστάκια – вусатий. Зафіксовано 

поодинокі випадки прикметників, що утворені за допомогою інших 

прийменників у поєднанні з іменниками: από νεαργύρο – мельхіоровий, 

με/από μπισκότα – бісквітний, σε έξαρση – екзальтований.  

Розглянуто прикметники, дієприкметники та деякі іменники, у формах 

яких приймає заперечення μη (що вживається в наказовому способі дієслів): 

αναπτυγμένος – розвинутий => μη αναπτυγμένος – нерозвинутий (країна); 

προνομιούχος – привілейований => μη προνομιούχος – непривілейований, ο 

φιλελεύθερος – свободолюбива особа => ο μη φιλελεύθερος – 

несвободолюбива особа, η επέμβαση – втручання, інтервенція => η μη 

επέμβαση – невтручання. 

Проаналізовано види утворення порівнянь прикметників різних 

закінчень. Встановлено, що декотрі не можуть утворювати однослівні форми 

вищого та найвищого ступенів порівняння.  До таких належать прикметники 

із закінченнями на -ης, -ια, -ικο, -ας, -ου, -αδικο , -ων, -ουσα, -ον, -ων, -ων, -ον, 

-μενος, -η, -ο. Розглянуто порівняльні конструкції з використанням вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників, зокрема: вищий ступінь + από 

ό, τι + наз. відм.; вищий ступінь + από όσο + наз. відм.; вищий ступінь + παρά 



  

+ наз. відм.; вищий ступінь + род. відм. У ході аналізу також розглянуто 

ступені порівняння прислівника. 

 

У другому розділі «Осново- і словоскладання новогрецької мови та їх 

роль у процесах номінації на сучасному етапі розвитку мови» проводиться 

детальний аналіз складних слів, утворених за типом осново- та 

словоскладання на прикладі трьох частин мови: іменник, дієслово, прик-

метник. У Вступі до розділу визначено місце словотвору в лінгвістиці та його 

зв’язок із іншими галузями мовознавчих студій. Окреслено напрямки 

підходів у дослідженні словотвірних феноменів з погляду синхронії та 

діахронії; уніфіковано термінологічний апарат. Зокрема показано, що 

словотвірні типи, які були розповсюдженими в старогрецькій мові – у СНМ 

непродуктивні і навпаки. 

Відомо, основоскладання є одним із найдавніших видів словотворення, 

засвідчений впродовж усього розвитку лексики індоєвропейських мов. 

Грецька мова демонструє неабиякі здатності до об’єднання основ для 

утворення нової лексеми. Помічено, у фахово-термінологічних підсистемах, 

перевага надається основам старогрецького походження: οφθαλμολογία, а не 

ματολογία, ιπποδρόμος, а не αλογόδρομος, χοιροτροφία, а не γουρουνοτροφία 

υδραγωγείο, а не νεραγωγείο. Для «поточної» номінації вживаються як 

«давньогрецькі», так і «новогрецькі» основи. 

У наступному підрозділі продемонстровано, що всі складові граматики 

перебувають у певному взаємозв’язку. Доведено, для успішного аналізу 

складних слів (СС) необхідно дотримуватися бісинхронного підходу. Отже, 

класичне протиставлення синхроніядіахронія в дослідженні фактично 

усувається. Словотвір традиційно розділяють на а) деривацію та 

б) складання. Друга група має два підвиди б,і) основоскладання та 

б,іі) словоскладання, які є предметом нашого дослідження. 

У підрозділі «До визначень» окреслено термінологічний апарат. 

Композиція реалізує в мові тип основоскладання, який визначаємо як 

структурну і семантичну здатність основ поєднуватися у нову лексему. 

Відповідно, словоскладання – це спосіб словотворення дво- або 

кількакореневих похідних (юкстапозитів), шляхом поєднання окремих слів 

чи їх словоформ. Серед складних слів новогрецької мови виділено чотири 

моделі: а) осн. + осн., б) осн. + слово, в) слово + осн., г) слово + слово. 

Найпродуктивнішими серед яких є перші два.  

Зауважено, що велика кількість серед нових складних лексем є 

неологізмами. Неологізм - це нове слово чи окреме його значення, що 

з’явилося у мові на окремому етапі її розвитку. Такі слова часто слугують для 

підсилення експресивності, тобто є пейоративами. Також введено в 



  

дослідження термін можливе (потенційне) слово, яке визначаємо як складну 

лексему, утворену за дійсними морфологічними канонами мови, семантичне 

значення якої незавжди можна розпізнати. 

Найчастіше новогрецькі композити є двокомпонентними: η αιμοδοσία 

– забір крові, ο δημοσιογράφος – журналіст. Однак є три- та 

чотирикомпонентні композити: ο σπιτονοικοκύρης – власник будинку, 

η μεγαλοαγροτοδανειοδότηση – видача позики для крупних аграріїв. 

СС новогрецької мови характеризуємо наявністю єднального елементу 

та синтаксичного зв’язку між складниками. Єднальний елемент (сполучний 

голосний) – це голосна, що забезпечує поєднання основ. Зазвичай нею є 

літера -о-, що є тематичним голосним, який походить зі старогрецької мови. 

Відомі випадки безсполучникової композиції, однак такий вид є 

непродуктивним. Доведено, що основоскладання типу η ονειρούπολη – місто 

мрій, де другим компонентом є словом місто, належить до 

безсполучникового типу. У цю категорію віднесено також поодинокі слова, 

де другим складником є афіксоїди: στεφανηφόρος – хто носить вінок. 

Показано, що у новогрецькій та українській мовах спостерігається 

накладання основ, коли функцію сполучного голосного на стикові морфем 

виконує кінцевий голосний першого чи перший другого складника. 

Синтаксичний зв’язок між елементами СС визначаємо внутрішнім 

синтаксисом, який може бути двох видів а) субординація та б) координація. 

У кожному випадку виділено два підвиди а,і) залежності – νυχτοπούλι – 

нічний птах, а,іі) атрибуції – χαζοκόριτσο – дівчинка-ґава; б,і) додавання – 

κωφόλαλος - глухонімий, б,іі) прикладки - ταξίδι-αστραπή  - подорож-

блискавка. Встановлено, переважна більшість СС має сурядний 

синтаксичний зв’язок. 

В ході аналізу з’ясовано, що графічна єдність для СС новогрецької 

мови не є визначальною. Відомі випадки, декількаслівних одиниць типу 

ім.+ім. чи ім.+ім. у род. відм. Отож, словоскладання підтримується 

основоскладанням: αυτοκίνητο-ψυγείο – автівка-холодильник, οίκος ανοχής – 

дім терпимості, прикм.+ім.: παιδική χαρά – дитсадок, καρδιά πέτρα – 

твердосердий, θαύμα παιδί – вундеркінд. Показано, що такі декількаслівні 

лексеми часто є перекладними з інших європейських мов. Встановлено, що 

юкстапозитів серед іменників новогрецької мови зафіксовано мало. 

Враховуючи такі особливості СС, у яких зосереджено інтереси 

словотвору, морфології та синтаксису, запропоновано чотириступінчату 

класифікацію складних слів СНМ, що бере за основу 

частиномовнорозподільний критерій, за яким групує СС на іменники, 

прикметники та дієслова. Далі розподіляє їх на дві групи: а) ті, що утворені 

шляхом основоскладання, та б) утворені шляхом словоскладання. На 



  

наступному рівні застосовується синтаксичний критерій, що виділяє два 

основні види синтаксичного зв’язку між складниками СС: сурядний та 

підрядний. Насамкінець, вдаємося до структурного критерію (з можливістю 

застосування морфологічного), визначаючи, з яких елементів складається СС 

– основи, прості слова чи афіксоїди та яку позицію вони займають у слові. 

Серед іменникових композитів переважають такі (за частиномовним 

критерієм): ім.+дієсл. - ο εικονολήπτης - режисер; займ.+ім. - η ετεροδοξία – 

єресь; займ.+прикм. ο εγωκεντρισμός – егоцентризм; дієсл.+ім. – 

ο μισάνθρωπος - людиноненависник; числ.+дієсл. - η δευτερόγεννη – 

що народила двічі (тварина); числ.+ім. - η πενταφωνία - п’ятиголосся; 

присл.+ім. - το κατώγειο – підвал, погріб. Встановлено, найпродуктивнішими 

серед наведених типів основоскладання є перші три. Показано, що залежно 

від цього можна виокремлювати певні тематичні групи, наприклад: 

композити на позначення утримання чи життя тварин (диких та свійських) із 

другим складником -φωλια, -τρυπα, -τροφειο, чи групу композитів на 

позначення матеріалу з якого виготовлено предмет/продукт із другими 

складниками -δερμ, -γουνα, -μαλλο, -γαλα. Таким чином забезпечується 

функціонування лексико-семантичних полів. 

Підтверджено тезу науковців, що здатність основ легко сполучатися 

між собою пояснюється відсутністю у новогрецькій мові розряду присвійних 

прикметників. Така ситуація є причиною активного вживання у мові 

перифрастичних конструкцій ім. (наз. відм.)+ім.(род. відм.): капітанів намір 

– η πρόθεση του καπετάνιου; індиче м’ясо – κρέας της γαλοπούλας. 

Особливий інтерес становлять проміжні морфеми, що входять до 

складу СС, які кваліфікуємо як афіксоїди. Здебільшого вони співвідносяться 

з повнозначним словом чи його основою, яка повторюється в ряді лексем із 

одним значенням. Афіксоїди розподіляються на а) префіксоїди (вживаються 

у позиції префікса), б) суфіксоїди (другі елементи складних слів). Якщо 

префіксоїди притаманні переважно іменникам, то суфіксоїди властиві як 

іменникам, так і прикметникам. Композити із афіксоїдами відносимо до типу 

основоскладання. 

Проаналізовано ряд афіксоїдів, що найчастіше вживаються в процесі 

номінації на сьогодні. Серед них: -αρχ- (від άρχω) – реалізує значення 

першості, керувати чимось, бути головним: ο δασάρχη – лісник, πλοιαρχώ – 

керувати кораблем; -βατ- (від βαίνω) – реалізує значення ходити: 

ο υπνοβάτης – сновида, ο ορειβάτης – альпініст, турист; -βολ- (від βάλλω) – 

реалізує значення кидати щось, рухатися: η ακτινοβολία – рентген, 

η πυροβόληση – стрілянина; -γον- (від γίγνομαι) – реалізує значення 

народження, походження: νοσογόνος -  хворобливий; -γραφ- (від γράφω) – 

реалізує значення писати: ο βιβλιογράφος - бібліограф, ο σεναριογράφος – 



  

сценарист; -θετ- (від τίθημι) – реалізує значення встановлювати, визначати: 

ο νομοθέτης законодавець, νομοθετώ – установлювати закон; -κομ- (від 

κομέω) - реалізує значення займатися чимось, піклуватися про когось/щось: 

ο τραπεζοκόμος – офіціант; βρεφοκομώ – доглядати немовлят; -κρατ- (від 

κρατάω) – реалізує значення тримати щось, володіти чимось: η ατομοκρατία 

– індивідуалізм; -λογ- (від λέγω) реалізує значення говорити, повчати, 

представник певної галузі науки: η εθνολογία – етнологія; -μαν- (від μαίνω) – 

реалізує значення неспокою, нездорової прив’язаності: ο μεγαλομανής – 

людина з манією до величності; -νομ- (від νέμω) - реалізує значення володіти, 

охороняти, пильнувати: ο δασονόμος – лісник; -ουργ- (від το έργον) – реалізує 

значення особи, що виконує роботу, місця, де така робота виконується: η 

τεχνουργία – майстерність, η ξυλουργία – теслярство; -ουχ- (від έχω) - 

реалізує значення мати щось, володіти чимось: γαλακτούχος – що містить 

молоко; -παθ- (від πάσχω) - реалізує значення страждати, мучитися: 

καρδιοπαθής – людина з хворим серцем, ψυχοπαθής – психопат; -ποι- (від 

ποιέω) - реалізує значення робити: θεοποιώ - обожнювати, η κονσερβοποιία 

– виробництво консервів; -σκοπ- (від σκοπέω) – реалізує значення дивитися: 

το ζεσεοσκόπιο – ебулоскоп, το στηθοσκόπιο – стетоскоп; -τοκ- (від τίκτω) – 

реалізує значення народження: η ζωοτοκία – живонародження, νεότοκος – 

новонароджений; -τροφ- (від τρέφω) – реалізує значення годувати, 

утримувати, культивувати: ο/η ζωοτρόφος – тваринник; -φιλ- (від φιλέω) – 

реалізує значення любити, цінувати: ελληνόφιλος – грекофіл, 

ο ποδоσφαιρόφιλος – любитель футболу. 

Порівняно також афіксоїд – ειδης (від το είδος), що в українській мові 

має відповідник –подібний і демонструє високу продуктивність: τραγοειδής – 

козлоподібний, ψαλιδοειδής – ножицеподібний. 

Вперше афіксоїди як особливий вид морфем був 

помічений Тріандафіллідисом М. і описаний у «Граматиці новогрецької 

мови». Науковець звернув увагу на особливий статус таких морфем і ввів їх у 

науковий обіг елліністики, що стало поштовхом для їх подальшого фахового 

дослідження. Він також зауважив, що переважно вони мають давньогрецьке 

походження (віддієслівне). 

Префіксоїдів у СНМ зустрічається менше. Серед проаналізованих 

суфіксоїдів зустрічаються ті самі, що виступають у ролі префіксоїдів:  αρχ-, 

γραφ-, φιλ-. Доведено, що основа ευρω- також є афіксоїдом. На сучасному 

етапі розвитку новогрецької мови спостерігається тенденція до збільшення 

кількості афіксоїдів. Припускається, що й надалі кількість таких утворень 

зростатиме. 

 

 



  

ВИСНОВКИ 

 

Аналітизм та синтетизм є полярними поняттями єдиної лінгвістичної 

парадигми, що виявляються на різних мовних рівнях. Поява великої кількості 

нових слів мотивує необхідність їх аналізу, класифікації, розгляду їхніх 

категоріальних значень, моделей творення та продуктивності. Саме такі 

моделі вчені розглядають як аналітичні у мові. Тривалий час увага 

приділялася опису лише аналітичних особливостей мови, тоді як синтетичні 

ознаки не мали належного наукового відображення в наукових дослідженнях. 

З одного боку, новогрецька мова належить до мов, що виявляє тенденції до 

розвитку як аналітичних, так і синтетичних форм (на словотвірному та 

морфологічному). З другого, вона продовжує залишатися мовою-донором 

для інших мов світу. Її основи входять до складу композитів та юкстапозитів, 

що стали інтернаціоналізмами. Це посилює аналітичні тенденції цих мов. 

Синтез поглядів учених на явища аналітизму/синтетизму дозволяє нам 

прийняти кілька вихідних положень. Межі морфології, словотвору та 

синтаксису сучасної новогрецької мови не є чітко усталеними. У своїй роботі 

апелюємо до взаємодії цієї граматичної тріади. Виокремлюючи та 

досліджуючи прояви, процеси, що кваліфікуємо як аналітичні/синтетичні, 

часто на межі перетину морфології, словотвору та синтаксису, спростовуємо 

твердження деяких науковців, наприклад М. М. Кочергана, про аналітичний 

лад новогрецької мови. Хоча СНМ є аналітичнішою, ніж сучасна українська, 

однак вона проявляє виразні риси синтетизму і є мовою синтетичного ладу. 

Проведене нами дослідження феномену аналітизму/синтетизму 

морфології та словотворення СНМ дозволяє зробити такі висновки. 

Основним недоліком морфологічної класифікації мов вважаємо її оцінний 

характер, спрощений підхід через обмежену кількість критеріїв. 

Констатуємо, пізніші класифікації не мали такого оцінного характеру, адже 

застосовували ширшу систему критеріїв дослідження. Результатом таких 

поступів стала можливість установити тип мови як суму систем її категорій. 

З огляду на це використовуємо терміни аналітизм/синтетизм у вузькому 

значенні дефініції, тобто для характеристики окремих особливостей мовних 

підсистем. Вживаючи ці поняття, маємо на увазі, що мова лише виявляє 

тенденції до того чи іншого типу граматичного вираження. 

Рисами аналітизму в мові називаємо граматичні значення, що 

реалізуються поза межами слова (службові, допоміжні слова, частки). 

Граматичні значення, що виражені в межах слова (афіксами), розглядаємо як 

прояв синтетизму. 

Наявність у мові артикля зараховуємо до ознак аналітизму (на відміну від 

української). Констатуємо широке  функціональне навантаження артикля, 



  

основним призначенням якого є забезпечення функціонування категорії 

означеності/неозначеності. За його допомогою визначається ставлення до 

предмета чи особи, тобто його роль як дейктика. У новогрецькій мові він 

розподіляє іменники за статтю, тобто працює на збереження родової 

диференціації у випадках, коли від слів чоловічого роду не утворюються 

суфіксальні похідні іменники жіночого роду: ο σκιέρ – лижник, η σκιέρ – 

лижниця (жінка-лижник), η σταρ – кінозірка (жінка), ο σταρ – кінозірка 

(чоловік). Особливо це стосується запозичень. 

Артикль СНМ виконує провідну роль у конверсії різних частин мови: 

πρέπει – необхідно => τα πρέπει – необхідності; πνευματικός, -η, -ο – 

інтелектуальний, духовний => ο πνευματικός – духівник; μείον – менше => 

τα μείον – недоліки. Бере активну участь в утворенні вищого та найвищого 

ступенів порівняння прикметників (описові форми): а) ο πιο όμορφος та 

б) ο ομορφότερος. Перевага в уживанні надається першому типові (а), де 

форма прикметника не змінюється, лише препозиційно додаються частка та 

артикль. Це можливо пояснюється простішою формою утворення і 

безперечно увиразнює аналітичні тенденції мови.  

Аналітичні процеси в системі категорій іменника спостерігаємо на 

прикладі скорочення відмінкової системи (що є чотириграмемною). Також на 

семантично-функціональному посиленні прийменникових конструкцій.  

Категоріальна система дієслова також виразно фіксує аналітизаційні 

зміщення. Це утворення описових часів за допомогою службового дієслова 

έχω і частки θα, які виражають граматичні значення повнозначних дієслів; 

збільшення кількості описових конструкцій з частками θα, να, ας, що 

пояснюється  відмиранням інфінітиву та зникненням оптативу, що призвело 

до уніфікації окремооформлених закінчень умовного способу із закінченнями 

дійсного способу. 

Риси аналітизму фіксуємо й у лексико-граматичній категорії заперечення, 

де нараховується три види заперечення: δεν, μην, όχι, кожне з яких 

вживається у певних випадках. 

Пасивні описові конструкції на зразок από + знах. відм. та με + знах. відм. 

також кваліфікуємо як вияви аналітичних тенденцій, оскільки в таких 

випадках вживаються слова-частки. 

В той же час у новогрецькі мові фіксуємо високий рівень синтетизму в 

системі дієслова, де кожна особа однини та множини пасивного стану має 

окремі закінчення, що протиставляються закінченням активного стану. 

Подібний феномен рідко зустрічається в індоєвропейських мовах. 

До синтетичних рис дієслова зараховуємо аугмент, за допомогою якого 

утворюються деякі форми минулого доконаного часу (ΑΟΡ): κάνω - роблю 

=> έκανα - зробив, φτάνω - прибуваю => έφτασα – прибув. 



  

Система прикметника обопільно виявляє риси як аналітизму, так і 

синтетизму. Ступені порівняння (вищий та найвищий) використовують 

форми, утворені як однослівно (суфіксально), так і описово, аналітично (за 

допомогою допоміжних слів). Перевага в уживанні надається аналітичним 

формам, оскільки серед них немає винятків і сама форма є простішою для 

утворення. Аналітичні риси увиразнено формами род. відм. іменника, які 

часто збігаються за значенням з прикметниками: του σταθμού – станційний; 

του μέλους – членський; του σκόρδου – часниковий, пор. зі звичними 

(однослівними) формами: γλωσσικός, -ή, -ό = της γλώσσας – мовний; 

βρεφικός, -ή, -ό = του βρεφοκομείου – ясельний. Така подвійність значення 

залежить від контексту їх уживання. 

У словотворенні риси аналітизму/синтетизму виявляються в осново- та 

словоскладанні, де комбінаторика основ, слів суттєво різниться від 

української мови. Це пояснюється синтаксичними особливостями іменників 

та дієслів як центральних мовних одиниць. Синтаксичні зв’язки цих частин 

мови з іншими частинами в словосполученнях безпосередньо впливають на 

можливість комбінації основ та утворення нових лексем. Основоскладання 

іменника новогрецької мови конкурує з афіксальним словотворенням (що 

особливо помітно в категорії номінації жіночих професій). Дієслівне 

основоскладання показує розбіжності в словотворенні порівняно з 

українською мовою, що пояснюється відмінною категорійною організацією 

системи, а також синтаксичними особливостями цієї частини мови. На думку 

дослідників, словотворчому потенціалові мови сприяють також валентність 

дієслова, тобто його здатність бути перехідним/неперехідним, а також 

багатофункціональність знахідного відмінка, що може бути прийменниковим 

чи безприйменниковим. Досліджено низку ознак, які характеризують складне 

слово. Найперше – це сполучний голосний (зазвичай  -о-, рідко -α-, нечасті 

випадки використання  голосної -υ- в ролі такої, коли відбувається 

морфологічне накладання основ). Інколи на морфемному шві у ролі 

сполучної голосної виступає кінцевий голосний першого складника (ним 

може виступати й перший голосний другого складника композита). 

Синтаксичні зв’язки між основами розподіляємо на два типи  а) сурядний та 

б) підрядний. Кожен із них може мати підтипи, виражаючи певні відтінки 

значення, наприклад: сурядний залежності, сурядний атрибуції, підрядний 

прикладки, підрядний додавання. 

Осново- і словоскладання іменників і дієслів належать до 

продуктивних типів словотворення. Юкстапозиція у СНМ використовується 

переважно для уточнення професій: ο καρδιολόγος-χειρουργός – кардіолог-

хірург, ο χειρουργός-οδοντίατρος – хірург-стоматолог, ο συντάκτης-

αρθρογράφος – редактор-письменник, ο ντιζάινερ-σχεδιαστής – дизайнер-



  

проектувальник чи для вказівки, що жінка обіймає певну посаду: η γυναίκα-

ψυχολόγος – жінка-психолог; η γυναίκα- βουλευτής – жінка-депутат. Однак 

вона властива і словам з оцінними значеннями, розширюючи їхню образну 

основу: γλώσσα σπαθί - гострий язик, θαύμα παιδί – вундеркінд, καρδιά 

πέτρα – серце камінь. 

Окрім аналітичних видів словотворення, у СНМ активно розвивається 

суфіксальне словотворення, зростає кількість похідних на позначення 

«дружина посадовців», утворених від іменників чоловічого роду: 

ο βουλευτής => η βουλευτίνα – жінка депутата, ο γιατρός => η γιάτρισσα – 

жінка лікаря (лікарка). Одночасно спостерігаємо й суфіксальні похідні: 

ο αρχιτέκτονας => η αρχιτεκτόνισσα – архітекторка. Ці два види 

словотворення можуть конкурувати поміж собою, хоча нині помітна 

тенденція до вживання афіксальних утворень. 

За частиномовним критерієм до найбільш наповнених груп 

іменникових композитів належать: [І+І] - το ποδόσφαιρο – футбол; [І+П] – 

η ολιγολογία – малослів’я; [І+Д] ο χρηματοδότης - фінансувальник; дієслівних 

такими: [І+Д] - ηχολογώ – лунати, [П+Д] - συχνορωτώ – часто запитувати; 

прикметникових: [П+І] – ανοιχτοχέρης – щедрий, [І+Д] – θαυματουργός – 

чудотворець, [П+Д] – φρεσκοβαμμένος – свіжопофарбований (відсутність у 

новогрецькій мові розряду присвійних прикметників також активізує 

згортання словосполучення у композит). 

Характерною особливістю СНМ є композитні дієслова з двома 

дієслівними основами, які розподіляємо на дві групи а) основи, що мають 

синонімічне значення - στριφογυρίζω – крутитися, τρωγοπίνω – гуляти, та 

б) основи, що мають антонімічне значення: ανοιγοκλείνω – кліпати, 

відчиняти-зачиняти, ανεβοκατεβαίνω – підніматися-опускатися. В 

українській мові дієслівного основоскладання в межах одного слова такі 

похідні не фіксують. Натомість, широкорозповсюджене вживання 

юкстапозитів типу: горіти-палати, сміятися-плакати. 

Активним засобом творення іменникових, дієслівних та 

прикметникових композитів є афіксоїди. Вони становлять проміжну ланку 

морфем і співвідносяться з повнозначним словом чи його основою, 

повторюючись у ряді слів із одним значенням. Афіксоїди розподіляємо на 

а) префіксоїди та б) суфіксоїди. В СНМ зазвичай такі утворення є 

давньогрецькими (віддієслівними). Більшість із них є суфіксоїдами, тобто 

займають  другу позицію у складному слові.  До таких відносимо наприклад: 

-αγος, -αρχος, -γραφος, -δοτης, -κομος, -κρατης, -κομος, -λογος, -νομος, 

-παθης, -ποιος, -τομος, -τροφος, -φιλος; до префіксоїдів: αρχ- , φιλ-, γραφ-. 

Деякі з них мають українські відповідники, що конкурують із запозиченими 



  

грецькими основами, наприклад: -φιλος = -люб (-філ), -φαγος = -їд, -жер 

(-фагос). Найчастіше вони зустрічаються в прикметникових композитах. 

Не зважаючи на посилення аналітичних тенденцій на різних рівнях 

системи, новогрецька мова залишається мовою флективною (синтетичною). 

Аналітичні вияви, притаманні їй нині, не дають достатніх підстав для 

констатації її типологічного переродження.  

Наше дослідження доводить перспективність вивчення намічених, 

прогнозованих виявів і процесів феномену аналітизму/синтетизму, а також 

двостороннього впливу між двома мовами (новогрецькаукраїнська). 

Зокрема можливими розвідками можуть стати окремі праці, присвячені 

феномену артикля (його граматичним функціям), а також зіставне вивчення 

певних словотвірних категорій двох мов. 
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АНОТАЦІЯ 

Косицький М. М. Аналітизм та синтетизм у морфології та 

словотворенні сучасної новогрецької мови. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови 

(новогрецька). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

МОН України. – Київ, 2015. 

 

Дисертація є комплексним дослідженням виявів 

аналітичних/синтетичних тенденцій новогрецької мови на морфологічному 

та словотвірному рівнях. Уперше в вітчизняній елліністиці феномен 

оформлення морфологічних на словотворчих категорій досліджується 

комплексно в функціонально-категорійному вимірі. Зібрано та 

проаналізовано мовний матеріал, на ґрунті чого уточнено структурні 

особливості сучасної новогрецької мови (частково в порівнянні з 

українською). Встановлено основні тенденції у вираженні 

аналітизму/синтетизму (морфологічний рівень) у системі категорій іменника, 

прикметника, дієслова, які проявляються через а) артикль, б) посилення 

описових прийменниково-синтаксичних конструкцій, в) посилення ролі 

часток і службових слів у вираженні дієслівних категорій. Показано, що в 

словотворенні тенденції до аналітизму/синтетизму перебувають у взаємодії 

та інколи конкуренції, наприклад іменники на позначення назв жіночих 

професій. Проаналізовано особливості дієслівного основоскладання. 

Досліджено афіксоїди у складі композитних прикметників, що кількісно 

перевищують українські відповідники. Афіксоїди систематизовано за місцем, 

яке вони займають у композиті, та їх функціональним використанням. 

Ключові слова: аналітизм, синтетизм, морфологія, словотвір, 

синтаксичний зв’язок, основоскладання, словоскладання, морфологічна 

категорія, словотвірна категорія. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

Косицкий Н. Н. Аналитизм и синтетизм в морфологии и 

словообразовании современного новогреческого языка. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.14 – классические языки. Отдельные 

индоевропейские языки (новогреческий). – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2015. 

 

Диссертация является комплексным исследованием проявлений 

аналитических/синтетических тенденций в новогреческом языке на 

морфологическом и словообразовательном уровнях. Впервые в 

отечественной эллинистике феномен оформления морфологических и 

словообразовательных категорий исследуется совместно (в функционально-

категориальном измерении). Собран и проанализирован языковой материал, 

на основе которого уточняются некоторые структурные особенности 

современного новогреческого языка (частично в сопоставлении с 

украинским). 

На морфологическом уровне основные тенденции в выражении 

аналитических/синтетических категорий наблюдаем в системе категорий 

существительного, глагола и прилагательного. Эти тенденции проявляются в 

употреблении а) артикля, б) усилениеи роли наречия в описательных 

синтаксических конструкциях, в) усилении роли частиц и вспомогательных 

глаголов в глагольной категориальной системе. Показано, что тенденции к 

аналитизму/синтетизму в новогреческом языке на уровне словообразования 

находятся во взаимодействии, иногда конкуренции (существительные, 

называющие женские профессии). Проанализированы особенности 

глагольного основосложения. Исследованы аффиксоиды в составе сложных 

прилагательных, которые количественно превосходят украинские аналоги. 

Аффиксоиды систематизированы по месту, которое они занимают в 

композите и по сфере употребления. 

Исследование доказывает перспективность изучения намеченных 

процессов феномена аналитизма/синтетизма, а также двустороннего 

взаимодействия новогреческого и украинского языков. 

Ключевые слова: аналитизм, синтетизм, морфология, 

словообразование, синтаксическая связь, основосложение, словосложение, 

морфологическая категория, словообразовательная категория. 

 

SUMMARY 

Kosytskyy M. M. Analytical and synthetical tendencies in morphology 

and compounding of the Modern Greek language. – Manuscript. 



  

Thesis for Degree of Philosophy Doctor, speciality 10.02.14 – Classical 

Languages.  Certain Indo-European Languages (Modern Greek). – National 

University of Taras Shevchenko in Kyiv.  – Kyiv, 2015. 

 

The thesis is focused on tendencies of analytical and synthetical peculiarities 

of the Modern Greek language on morphological and word-formative level. For the 

first time in the Greek and native Hellenic studies phenomenon of analyticity and 

syntheticity is analysed on integrated approach with the base on functional and 

categorical grammar. The results of the thesis specify structure of the Modern 

Greek language. They are based on data from the Modern Greek literature, 

different types of dictionaries (printed and electronic as well), direct 

communication with native speakers, publications (print media and some issues on 

the Internet). 

In the thesis also partially is examined syntactic categorical system due to its 

close interrelation to morphology and compounding. For instance, often a phrase 

can be motivator to the stems' unification. Or in morphology, as an example, very 

significant is to retrace some syntactic function of the article. That is why, we state 

a fact that the scopes of morphology, syntax and compounding in the Modern 

Greek language are not clearly defined.  

In the first chapter "Coexistence of the analytical and synthetical forms in 

morphology of the Modern Greek language" is retraced the main tendencies of 

analycity and synthecity of noun, verb and adjective categorical system. At the end 

is paid little attention to the adverb as well. In the first case tendencies become 

apparent through a) existence of the article and its different functions in language, 

b) strengthening of analytical syntactical constructions with adverbs who can 

express some cases which already disappeared (e.g. instrumental or dative), c) 

reinforcement role of particles as θα, να, ας to express some of the moods as 

imperative, subjunctive, conditional, d) strengthening of auxiliaries and particles as 

έχω and θα in creation of some past and future tenses, e) active usage analytical 

forms of degrees of comparison with the particle πιο and/or articles ο, η, το, 

f) variation usage of negation (δεν, μην, όχι) what depends on the mood or part of 

speech. 

It must be noticed that the synthetic features of Modern Greek appear in 

existence of a) category system case, b) partially usage of augment in some past 

tenses (e.g. κάνω > έκανα), c) different personal endings in past tense passive 

voice in singular and plural forms, d) all passive past forms of the verb have suffix 

-θη-, e) formation degrees of comparison with suffixes -τερ- (comparative degree) 

and -τατ- (superlative degree). It is must said that preference is given to the 

analytical forms of the adjectives due to they do not have exceptions in the forms.   



  

In the second chapter "Stem compounding and word compounding in 

Modern Greek and their role of the process on nominalization nowadays" is 

analyzed synthetic and analytic features of the Greek compounds.  

On the one hand, in compounds which belong to sublingual terminological 

level, preference is given to the stems who have ancient origin. On the other hand, 

today in the Modern Greek nominalization both kind of the stems are in use the 

"new" ones and the "ancient" as well. Many of the new compounds are 

neologisms. Often the new lexemes are created accordingly to the morphological 

rules but their semantic meaning is not easy readable. Such kind of compounds is 

defined as potential word. In the thesis is used bisynchronous approach to the all 

occurrences in compounding. 

Stem compound is defined as composition and means semantic ability of 

two or more stems in combining into one new lexeme. In that way word compound 

is defined as juxtaposition and has a meaning of ability to unification of two (or 

more) derivative forms or words in one new lexeme. In Modern Greek language is 

observed four compounds types which have different "formulas" in combining 

stems and words: a) stem + stem, b) stem + word, c) word + stem, d) word + word. 

The most productive among them are first two types. 

Usually stems unite by means of linking element -o- which is thematic 

vowel who originates from Ancient Greek. Seldom do the stems unite without 

linking vowel. In this case we deal with "stems' attaching". Thus, in the role of 

linking element comes out the last vowel of the first constituent or the first of the 

second. 

In the Greek language one of the component of compound can be an 

affixoid. Affixoids are mostly derived from Ancient Greek verbs and divide by the 

place in compound into a) prefixoids and b) suffixoids. Mainly they use to create 

nouns and adjectives and repeat in the different lexemes having the same meaning. 

Some of them have the exact analogs in the Ukrainian language. The 

analytical/sythetical tendencies in the verb system reveal in compounding adverbs 

with verbs.  

The phenomenon of analycity and synthesity becomes apparent on the 

different levels of the language in the different ways. The thesis shows outlooks for 

the future researches of the marked process of this phenomenon and close 

interaction between the Modern Greek language and Ukrainian as well. 

Key words: analycity, synthecity, morphology, word formation, syntactic 

connection, word compounding, stem compounding, morphological category, word 

formation category. 

 


