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У статті розроблено основні положення теорії гармонійної побудови 

багатокомпонентних (трикомпонентних і чотирикомпонентних) складних слів 
в українській мові на засадах концепції «золотої» пропорції. Висунуто гіпо-
тезу про їхню гармонійність на структурному рівні і відповідно до цього уста-
новлено особливості побудови багатокомпонентних складних одиниць. Запро-
поновано лінгво-інформаційний підхід як критерій оцінювання гармонійності 
побудови згаданих складних номінацій.  
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Постановка проблеми. За порівняно короткий час лінгвістика збагати-

лася новими й оригінальними прийомами та методами вивчення словотвірної 

структури й семантики, ґрунтовними описами дериваційних систем слов’ян-

ських мов. Помітне місце в цій царині посідає дослідження складних слів, 

творення яких у зв’язку з комп’ютеризацією та інформатизацією суспільства, 

зумовленими бурхливим розвитком електронної і електротехнічної промис-

ловості, а також системи Інтернет, що перетворилася в найважливіший фак-

тор глобалізації світової економіки, значно активізувалося.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення складних слів в 

українському мовознавстві активізувалося в 40-х рр. ХХ ст. Об’єктом уваги 

науковців поставали проблеми їхнього морфемного складу, словотвірної струк-

тури, написання. Історії виникнення іменників-композитів присвятили свої праці 

М. Плющ, П. Плющ, С. Самійленко, І. Тараненко. Словотвірну структуру й 

семантику складних слів у сучасній українській мові вивчала Н. Клименко. 

Процеси утворення складних слів на синтаксичній основі розглядала К. Горо-

денська. У працях Є. Рудницького, І. Ковалика, В. Русанівського, Н. Родзевич, 

В. Горпинича, А. Грищенка та інших утворення композитів витлумачено як 

наслідок лексикалізації назв понять, виражених словосполученнями, що супро-

воджуються зміною форми (структури) та семантики одиниць, які є компо-

нентами композитів. Питання про складні терміни порушено в працях М. Бо- 
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гуцької, А. Бурячка, Л. Гончаренка, В. Марченка, В. Овчаренка та ін. Струк-

турну організацію складних слів в концепції «золотої» пропорції досліджу-

вала Л. Азарова [2; 3; 4; 5; 6]. 

У ХХ ст. помітно зросла кількість багатокомпонентних складних слів у 

різних мовах взагалі і в українській зокрема. Це пов’язано з потребою ущіль-

нення інформації, що міститься в декількох поняттях або назвах об’єктів, об’єд-

нанням компонентів в одному слові. Саме такий підхід дає можливість роз-

ширити мовний інформаційний простір, уникаючи істотного збільшення одно-

компонентних слів, оскільки розвиток різноманітних галузей знань може приз-

вести до лавиноподібного потоку появи нових однокомпонентних слів, що, 

своєю чергою, ускладнює сприйняття різноманітних текстів галузевого спря-

мування. 

Безумовно, структурна організація складних слів не може бути хаотичною, 

інакше це не дасть можливості обмежити кількість появи вже нових багато-

компонентних слів. У зв’язку з цим виникає потреба пошуку закономірностей 

структурної організації цих слів на системному рівні. Відсутність на сьогодні 

в україністиці такого вивчення й зумовлює актуальність обраної теми статті. 

Оскільки сама мова і її елементи-слова є продуктом розумової діяльності 

мовця, то природно, що сприйняття людиною гармонії на рівні абстрактного 

мислення, її почуттів, безперечно, відіб’ється на побудові складних номінацій 

у формі гармонійності пропорцій і співвідношень між цілим словом і його ком-

понентом. Механізм роботи людського мозку істотно впливає на процес фор-

мування й розвитку мови як засобу людського спілкування й появи новоутво-

рень у мові [10, 45 – 68]. 

Мета дослідження – виявлення й систематизація закономірностей струк-

турної організації багатокомпонентних складних слів на засадах методології 

«золотої» пропорції в сучасній українській мові. Для досягнення цієї мети 

здійснено: 

 вибір критерію гармонійності структурної організації багатокомпонент-

них складних слів у концепції «золотої» пропорції та визначення складу як 

базової одиниці «вимірювання» цієї гармонійності; 

 огляд числових послідовностей, зокрема Р- і S- чисел Фібоначчі, які 

пов’язані із «золотими» Р- і S- пропорціями і можуть слугувати для оцінюва-

ння гармонійності структурної побудови багатокомпонентних складних слів; 

 аналіз запропонованого методу оцінювання гармонійності структури 

багатокомпонентного складного слова на основі базового показника – пропор-

ції П, яка є співвідношенням між «довжиною» слова й великим компонентом; 

 систематизація складних три-, чотирикомпонентних слів за критеріями 

гармонійності їхніх пропорцій у межах сімей Р- і S- чисел Фібоначчі. 

Ми пропонуємо як базову форму дослідження словотвору використову-

вати лінгво-інформаційний підхід, який ґрунтується на поєднанні як традицій-

них лінгвістичних методів та прийомів словотвору, так і запозичених прийомів 

інформаційних технологій [3, 13]. Засадничі принципи цього підходу потвер-
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джують слова великого Луї Пастера, що науки тільки виграють, якщо вико-

ристовують запозичені одна в одної методи й факти [9, 75]. 

У багатьох галузях науки і техніки, мистецтві, об’єктах живої й неживої 

природи застосовується таке поняття, як «гармонійність» [8, 5]. Критеріями 

гармонійності є відповідність вимірюваних показників «золотій» пропорції. 

Водночас у випадку застосування за одиницю вимірювання довжини слова і 

його компонентів – неподільної частини слова – складу пропорція П є відно-

шенням цілих чисел (за кількістю складів), і значення цього відношення не буде 

точно дорівнювати, наприклад, класичній «золотій» пропорції ά ≈1,618. Звід-

си постає питання: які числові показники П у нашому випадку можуть від-

повідати критеріям гармонійності? При цьому слід згадати, що в математиці є 

множини числових послідовностей, зокрема Р- і S- чисел Фібоначчі, числа Люка 

[7, 5], а границі відношення таких сусідніх чисел зі зростанням їхніх номерів 

наближаються до значень відповідних «золотих» Р- і S- пропорцій. 

Пропорцію побудови складних багатокомпонентних слів на структурному 

рівні доцільно представляти як відношення довжини багатокомпонентного 

слова у складах до довжини великого компонента у складах: 

 

  довжина багатокомпонентного слова (у складах) 

   довжина великого компонента (у складах) 

 

Послідовності Р-чисел Фібоначчі залежно від параметрів Р- є такими: 

р=0;   1, 2, 4, 8, 16, … 

р=1;  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

р=2;   1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, … 

р=3;   1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, … 

р=4;   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20, … 

р=5;   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, … 

 

Числа Люка є послідовністю: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, … 

S-числа Фібоначчі залежно від S являють собою такі ряди: 

 

S=2;  1, 2, 4, 7, 13, 24, … 

S=3;  1, 2, 4, 8, 15, 29, … 

 

Слід зазначити, що при S=1 ряд збігається з класичною послідовністю 

Фібоначчі. Значення пропорцій для Р-чисел Фібоначчі наведено в таблиці 1, а 

для S-чисел Фібоначчі – у таблиці 2.  

Скориставшись таблицями 1 і 2, можна оцінити пропорції масивів склад-

них багатокомпонентних слів, вибраних зі словників, а потім з’ясувати належ-

ність кожного слова до тієї чи іншої сім’ї гармонійних «золотих» Р- чи S-про-

порцій. 

П

==
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Багатокомпонентні складні слова, зокрема три- і чотирикомпонентні но-

мінації, на відміну від двокомпонентних композитів і юкстапозитів, мають свою 

специфіку і потребують окремого дослідження на структурному рівні. 

 

Таблиця 1 

 
Р Пропорції Р-чисел Фібоначчі (П) άР 

0 2/1=0;  4/2=2,0;  8/4=2;  16/8=2 2,0 

1 3/2=1,5;  5/3≈1,67;  8/5≈1,6;  13/8≈1,625;  21/13≈1,615 1,618 

2 4/3≈1,33;  6/4=1,5;  9/6=1,5;  13/9≈1,44;  19/13≈1,46 1,465 

3 7/5=1,4;  10/7≈1,43; 14/10=1,4;  19/4≈1,357 1,380 

4 8/6=1,33;  11/8≈1,375;  15/11≈1,363 1,324 

5 10/8=1,25;  13/10=1,3;  17/13≈1,308 1,285 

Р Пропорції чисел Люка άР 

– 7/4=1,75;  11/7≈1,57;  18/11≈1,636 1,618 

 

Таблиця 2 

 
Р Пропорції S-чисел Фібоначчі ά 

2 7/4=1,75;  13/7≈1,857;  24/13≈1,846 1,839 

3 15/8=1,875;  1,933 1,928 

 

Три- та багатокомпонентні композити виникають на основі одно- та 

двокомпонентних унаслідок їхнього поширення новим визначальним компо-

нентом; перша основа трикомпонентного складного слова здебільшого є видо-

вою щодо відповідного двокомпонентного слова. Для багатокомпонентних слів 

актуальним є питання складання моделі побудови складної лексеми. Насам-

перед сюди треба віднести виділення опорного компонента, а також складників, 

що мають відтінки атрибутивних або об’єктних відношень щодо опорного ком-

понента. 

Проведений аналіз три- і чотирикомпонентних складних слів дав змогу 

виділити дві моделі. Перша модель об’єднує композити, утворені приєднанням 

до вже наявного складного слова, що містить дві основи, ще однієї основи у 

функції його початкової або кінцевої частини. У таких композитах перший 

компонент є диференціатором домінанти. Другий складник композита виконує 

роль домінанти і вживається як уточнена, диференційована назва вживаної 

галузі чи дії. Наприклад, у словах авіамоторобудування, судноприладобуду-

вання, автомашинобудування перші компоненти авіа-, судно- авто- перебу-

вають у препозиції і означають видове поняття щодо опорних компонентів 

моторобудування, приладобудування, машинобудування, які утворилися з часто 

вживаних у ситуаційному спілкуванні словосполучень: будування моторів, 

будування приладів, будування машин. Опорним компонентом у них є віддіє-
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слівні іменники, що співвідносяться з перехідними дієсловами і зберігають 

властивість мати при собі об’єкт. Залежні іменники з конкретно предметним 

значенням при таких основах перехідних дієслів виконують роль прямого до-

датка в реченні. Під час утворення багатокомпонентних слів незалежно від 

кількості твірних основ тільки одна з них сприймається як стрижневе слово. 

Найбільшу групу становлять ті, що мають складник із відтінком атрибутив-

них відношень, які передані в структурі композита позиційно і виявляють у 

складній новій основі відчутніші диференційні семантичні відтінки [1, 157]. 

Останнім часом розширюється освоєння іншомовних морфем, які на на-

ціональному ґрунті дістали значну словотвірну активність. Їхнє широке вико-

ристання створює нову структуру слова. Втративши морфологічний зв’язок зі 

своєю мовною основою, іншомовні елементи стають базою для створення цілих 

серій нових слів: агроґрунтознавство, агробіологія, агрометеорологія, агрозоо-

техніка; автобіографія, автогеліотерапія, автогемотерапія; фотограмметрія, 

фотогеліограф. Така модель словотвору буде виявлятися в усіх словах, у яких 

опорним компонентом є лексема, виражена складним словом, утвореним із 

двох або більше компонентів, і вживається паралельно з новоутворюваним сло-

вом як окрема одиниця. До цієї моделі належать такі слова: автомотоклуб 

(від авто... мотоклуб), автосеротерапія (від авто... і серотерапія), агрокліма-

тологія (від агро… і кліматологія), аерогеліотерапія (від аеро... і геліотерапія), 

фотограмметрія (від фото... і грамметрія). 

Друга модель охоплює композити, побудовані приєднанням до однієї 

іменникової основи (у складному слові така основа завжди кінцева) відразу 

двох інших іменникових основ, напр.: газоводопровід, агрозоотехніка, агролі-

сомеліорація, льоноконюшинотерка, соломосилосорізка, бавовнолісовоз, гідро-

аеромеханіка, світловодолікарня, термогідродинаміка. У словах подібного типу 

наявний структурний організаційний центр та визначальна група [1, 158]. 

Аналіз гармонії побудови трикомпонентних складних слів іншомовного 

походження, що належать до першої моделі, на структурному рівні виявив такі 

показники в сім’ї дихотомії: 

 

П=6/3 радіотелеграф (6:3), радіотелескоп (6:3), палеогеограф (6:3) 

         3 | 3                3 | 3               3 | 3    

У сім’ї «золотої» 1-пропорції наявні три групи слів із такими кількіс-

ними показниками: 

П=5/3: астроспектрограф (5:3); П=7/4: відеомагнітофон (7:4); 

          2 | 3                        3 | 4  

П=8/5: магнітокардіограма (8:5), радіобіологія (8:5). 

           3 | 5                  3 | 5 

Сім’ю «золотої» 2-пропорції утворюють дві групи з такими показниками: 

П=6/4: телестереоскоп (6:4), геомагнітофон (6:4); імуногематологія (9:6). 

         2 | 4              2 | 4                  3 | 6 
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У сім’ї «золотої» 3-пропорції об’єднані в три групи з такими кількісними 

показниками: 

П=5/4: трихлорометан (5:4); П=7/5: сейсмогеологія (7:5); 

        1 | 4                         2 | 5  

П=10/7: електроенцефалографія (10:7), радіометеорологія (10:7).  

             3 | 7                      3 | 7  

У складі сім’ї «золотої» 4-пропорції наявні дві групи з такими показниками: 

П=8/6: психофармакологія (8:6); П=11/8: радіоаеронавігація (11:8). 

          2 | 6                           3 | 8   

Слова у сім’ї «золотої» 5-пропорції мають лише показник П=9/7: 

автогеліотерапія (9:7), агролісомеліоратор (9:7), ехоенцефалографія (9:7). 

  2 | 7                 2 | 7                 2 | 7  

До сім’ї «золотої» 6-пропорції належить одне слово з показником  

П=10/8: кінофотолабораторія (10:8). 

          2 | 8 

Закономірності побудови трикомпонентних композитів, що належать до 

другої моделі, є такими. У сім’ї дихотомії вони мають показники:  

П=8/4: теплогазопостачання (8:4), теплогідродинаміка (8:4) 

              4 | 4                      4 | 4  

У сім’ї «золотої» 1-пропорції наявні слова з такими показниками: 

П=8/5: аерофотоапарат (8:5); П=7/4: агрозоотехніка (7:4).  

             5 | 3                     4 | 3 

П=10/6: аерогеліотерапія (10:6). 

              6 | 4 

Сім’ю «золотої» 2-пропорції представляє одне слово з кількісним показ-

ником П=6/4: газоводопровід (6:4). 

                  4 | 2 

Сім’я «золотої» 3-пропорції налічує двоє слів із кількісним показником 

П=5/4:астрофотометр (5:4), мотовелоспорт (5:4). 

              4 | 1               4 | 1 

У сім’ї «золотої» 5-пропорції лише одне слово з кількісним показником 

П=7/6: гальваностереотип (7:6). 

                  6 | 1 

Чотирикомпонентні композити іншомовного й власне українського поход-

ження в сім’ї дихотомії мають показники: 

П=10/5: палеогеоморфологія (10:5), остеоартропатологія (10:5). 

             5 | 5                       5 | 5 

У сім’ї «золотої» 1-пропорції наявне одне слово з кількісним показником 

П=8/5: електросфігмоманометр (8:5). 

            3 | 5 

Слова у сім’ї «золотої» 2-пропорції об’єднує кількісний показник 

П=9/6: аерофотограмметрія (9:6), стереофотограмметрія (9:6). 

         3 | 6                      3 | 6 
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Сім’ю «золотої» 3-пропорції утворюють слова з такими кількісними по-

казниками: 

П=7/5: телеспектрофотометр (7:5), мікроінтерферометр (7:5);  

         2 | 5                      2 | 5 

П=10/7: стереовекторкардіограма (10:7), кардіоінтервалографія (10:7). 

            3 | 7                         3 | 7 

Сім’ю «золотої» 4-пропорції сформували слова з двома кількісними показ-

никами: 

П=8/6: стодвадцятип’ятиріччя (8:6);  

                     6 | 2                      

П=11/8: кардіогемодинамографія (11:8). 

            3 | 8                     

У сім’ї «золотої» 5-пропорції наявні слова з такими кількісними показ-

никами:  

П=7/6: трихлорометілсірка (7:6); П=9/7: телеелектрокардіограф (9:7); 

       1 | 6                          2 | 7                   

П=12/9: гепатохолецистогастростомія (12:9). 

            3 | 9                                

Сім’я «золотої» 6-пропорції має слова з такими кількісними показниками: 

П=10/8: езофагоаортографія (10:8), векторелектрокардіограма (10:8);  

         2 | 8                        2 | 8                   

П=13/10: гепатохолецистоентеростомія (13:10).  

             3 | 10     

У сім’ю «золотої» 7-пропорції ввійшли слова з кількісним показником:  

П=13/10: векторелектрокардіографія (11:9), електроретинографія (11:9). 

             2 | 9                            2 | 9 

До аналізу на структурному рівні було залучено 403 трикомпонентних 

композити. Між сім’ями вони розподілилися так: у сім’ї дихотомії – 24 слова; 

у сім’ях «золотих» Р-пропорцій: Р=1 – 131 слово; Р=2 – 75 слів; Р= 3 – 100 

слів; Р=2 – 54 слова; Р=5 –18 слів; Р = 6 – 1 слово [1, 158]. 

Співвідношення розподілів трикомпонентних складних слів на структур-

ному рівні подано в таблиці 3 і на рисунках 1, 2. 

Серед чотирикомпонентних слів виявлено в сім’ї дихотомії – 2 слова, 

сім’ї «золотої» 1-пропорції – 1 слово, «золотої» 2-пропорції – 3 слова; «зо-

лотої» 3-пропорції – 8 слів; «золотої» 4-пропорції – 13 слів; «золотої» 5-про-

порції – 20 слів; «золотої» 6-пропорції – 6 слів; «золотої» 7-пропорції – 5 слів. 

Усього досліджено 58 чотирикомпонентних композитів. 

Порівнявши співвідношення розподілів на структурному рівні дво-, три- 

і чотирикомпонентних композитів, констатуємо, що зростання кількості ком-

позитів у них зумовлює зсування кількісних показників гармонії до більших 

значень Р. Спираючись на лінгво-інформаційний підхід, це можна пояснити 

тим, що побудова складного слова з більшої кількості компонентів вимагає 

введення вищого ступеня мовної надлишковості.  
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Таблиця 3 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Трикомпонентні композити іншомовного походження 
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Рис. 2. Співвідношення розподілів трикомпонентних слів на структурному рівні 

 

Висновки. Отже, гармонійну побудову три- і чотирикомпонентних склад-

них слів презентують кількісні показники дихотомії і сімей «золотої» Р-про-

порції. Систематизовано співвідношення розподілів три- і чотирикомпонент-

них складних одиниць. Збільшення кількості компонентів у структурі склад-

них слів спричиняє те, що їхні кількісні показники набувають більших зна-

чень Р. За такими показниками гармонії у трикомпонентних складних словах 

переважають «золоті» 1, 2, 3-пропорції, а в чотирикомпонентних – «золоті» 

пропорції з Р=2, 3, 4 і більше. Композити в сучасній українській мові є пере-

важно двокомпонентними, рідше – трикомпонентними і зовсім рідко – чоти-

рикомпонентними утвореннями. 
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Азарова Лариса. Закономерности структурной организации много-

компонентных сложных слов в концепции «золотой» пропорции. В статье 

разработаны основные положения теории гармоничного построения много-

компонентных (трѐхкомпонентных и четырѐхкомпонентных) сложных слов 

в украинском языке на основе концепции «золотой» пропорции. Выдвинута 

гипотеза об их гармоничности на структурном уровне. Предложен лингво-

информационный подход в качестве критерия оценивания гармоничного пос-

троения упомянутых сложных номинаций. Установлены особенности гармо-

ничного построения многокомпонентных сложных единиц. 

Ключевые слова: многокомпонентные композиты, «золотая» пропорция, 

лингво-информационный подход, гармоничное построение, структурный уровень. 

 

Azarova Larysa. Laws of structural organization of multicomponent complex 

words in the concept of the «golden» proportion. The article developed the main 

provisions of the theory of the harmonious construction of multicomponent (ternary 

and quaternary) complex words in the Russian language based on the concept of 

«golden» proportions. The author hypothesized of their harmony at the structural 

level. Harmonious constructions evaluate these nominations using complex linguistic-

information approach. Installed features a harmonious multi-building complex units.  

Keywords: multicomponent composites «golden» proportion, linguistic-

information approach, harmonic construction, structural level. 

 


