
• Derivation plays an important 

role not only in the grammar of 

English, but in lexicology, 

phonetics and other linguistic 

sciences. 

The aim of the work is to study 

and disclose both theoretical and 

practical questions: what is the 

cuts that his main and secondary 

mechanisms and their functioning, 

defining characteristics. 
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Скорочення – це частина слова, що вжи-

вається після втрати його окремих елеме-

нтів. Пропущення якоїсь частини слова 

походить від явища узагальнення і відно-

ситься до факторів мовної економії. Біль-

шість скорочень, які ми вживаємо, утворе-

ні від повних аналогій і добре знайомі 

мовцям.  

This work covers both theoretical and 

practical aspects of the question: what is a 

derivation as linguistic science, which is the 

subject of it research  Олешинська ЗОШ  
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 Термін „словотвір” має два основних зна-

чення, які потрібно чітко розрізняти. В пер-

шому значенні він використовується для 

вираження постійного процесу творення 

нових слів у мові. Мова знаходиться в стані 

постійного розвитку, який складається з 

окремих мовних процесів, в тому числі і 

процес творення нових слів. Цей процес має 

назву „словотвір”. 

В другому значенні, термін „словотвір” озна-

чає розділ науки, яка займається вивченням 

процесу творення нових лексичних оди-

ниць. 

Предметом дослідження словотвору є ви-

вчення процесу творення нових лексичних 

одиниць та засобів, за допомогою яких цей 

процес відбувається (суфіксів, префіксів, 

інфіксів тощо). 

У своїй сукупності слова складають лексичні 

підвалини мови. Слова змінюються у мов-

ленні за граматичними законами. Визначень 

слова, як одиниці мови, багато – в залежнос-

ті від критеріїв, підходу, точок зору. У лекси-

чному розумінні воно визначається як оди-

ниця називання, що має лексико-семантичне 

наповнення і може виражати сформульоване 

поняття. У цьому відношенні слово має ши-

рокий лексико-граматичний діапазон: части-

ни слова можуть змінюватись, варіюючи 

при цьому значення самого слова, а окремі 

форми його це значення зберігають, напр.: 

night – nightly (ніч – щоночно).  
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