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Анотація. Статтю присвячено дослідженню словотвірних аспектів денумеральних утворень в ан-
гломовній спортивній лексиці. Проаналізовано вибірку англомовних спортивних термінів із друкованих 
джерел та Інтернет -ресурсів. Описовим, зіставним та методом структурного аналізу досліджено та визна-
чено основні аспекти словотворення денумеральних компонентів спортивних термінів в англійській мові. 
Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень у галузі квантитативної лексики спорту. 
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Постанова проблеми. Мова – найважливіше знаряддя мислення, засіб категоризації ко-

гнітивних пошуків. Це стосується й категорії кількості. Ще Бодуен де Куртене відзначав, що 
виявлення та вербалізація кількісних відношень у всіх галузях мовного мислення мають ве-
лике значення. Вимірювання відіграє важливу роль у житті соціуму. Д. І. Менделєєв ствер-
джував, що будь-яка наука починається з вимірювання, а точні науки взагалі неможливі без 
міри [1]. 

Аналіз літературних джерел показує, що дослідженням кількісного аспекту мовлення 
займалися багато українських та зарубіжних дослідників (М. М. Покровський, Ф. П. Філін, 
Н. С. Бондарчук, І. В. Арнольд, М. Л. Худаш, В. С. Шах-Назарова, З. Патридж, Г. Бредлі, О. Ес-
персен, Б. Уорф, С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюх та 
ін.). Однак, незважаючи на стрімке зростання популярності спорту в житті сучасного суспіль-
ства, таке важливе питання квантитативної лексики, як денумеральні утворення у спортивних, 
зокрема англомовних, терміносполуках досі залишається маловивченим. 

Тому, зважаючи на актуальність вивчення квантитативної лексики спорту та відсут-
ність детальної розвідки словотвірних характеристик денумеральних утворень цього фаху в 
англійській мові, мету нашої роботи вбачаємо в дослідженні словотвірних аспектів денуме-
ральних утворень в англомовній спортивній лексиці. 

Завдання нашого дослідження передбачає визначення та порівняння основних аспектів 
словотворення денумеральних компонентів спортивних термінів в англійській мові. 

Об’єктом даного дослідження є англомовна спортивна лексика. 
Предметом дослідження обрано словотвірні аспекти денумеральних утворень у спо-

ртивній лексиці англійської мови. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, описовий метод, зіставний метод, 

метод структурного аналізу. 
Фактичним матеріалом нашого дослідження слугувала вибірка англомовної спортив-

ної лексики із друкованих джерел [2; 3; 4] та інтернет -ресурсів [5; 6]. 
В англійській мові кількісну визначеність предметів відображають морфологічними, 

лексичними, словотвірними та синтаксичними засобами, які тісно пов’язані та взаємообумов-
лені та пронизують усю систему англійської мови. 

Кожне слово – самостійне чи службове – знаходиться в постійному русі. Не є винятком і 
числівники, що належить до одиниць високої абстракції, номінацій числа [7]. Числівники як 
частина мови наділені словотвірними потенціями. Здатність числівників конструювати нові 
лексичні одиниці сприяє розширенню словникового складу мови. 

Одним із проявів словотворчої активності числівників англійської мови є утворення де-
нумеративів – вторинних утворень за межами однієї частини мови. Денумеративи розуміємо 
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як секондарні конструювання, вихідною морфемою яких є коренева основа числівників [1]. 
Серед денумеративів С. О. Швачко виокремлює адвербіальні, ад’єктивні, субстантивні та слу-
жбові слова. Аналіз фактичного матеріалу нашої розвідки свідчить про наявність у спортив-
ній лексиці таких основних груп денумеративів: 

 ад’єктивні – 64,3% (double axel (ice skating), double-leg tackle (wrestling), eighteen-yard 
box (association football), five-minute suspension (handball), four-minute mile (athletics), four-point 
landing (skiing), nine-metre line (handball), one-day cricket (cricket), one-horse race (general), se-
ven-metre throw (handball), six-day race (cycling), six-yard area (association football), ten-foot rule 
(ice hockey), ten-man rugby (rugby union), third-ball attack (table tennis), three-point goal (basket-
ball), three-step and three-second rule (handball), triple jump (athletics), twenty-meter line (field 
hockey), two-hand pass (handball), two-minute warning (American football), etc.); 

 субстантивні – 33,4% (autumn double (horse racing), biathlon (Olympics), centurion 
(cricket), decathlon (Olympics), eightsman (rowing), figure of eight (general), fivesome (golf), foursome 
(golf), hang five (surfing), mixed doubles (tennis), modern pentathlon (Olympics), one-dayer (cricket), 
one-timer (ice hockey), plus fours (golf), plus twos (golf), sevens (rugby union), tetrathlon (general), 
three-pointer (basketball), threesome (golf), triathlon (Olympics), two-bagger (baseball), etc.); 

 службові слова – 2,3% (between the flags (horse racing), between the posts (association 
football), between the sticks (association football), etc.). 

Таке співвідношення свідчить про чисельну перевагу ад’єктивних та субстантивних де-
нумеративів серед англомовних спортивних термінів, тим самим підтверджуючи думку бага-
тьох науковців про те, що денумеральні прикметники та іменники є одними з найпоширені-
ших квантитативних одиниць англійської мови [8; 9]. Однак, на відміну від художніх текстів, 
де найбільшу групу серед денумеративних утворень становлять прислівники [8], у проаналі-
зованій спортивній лексиці адвербіальних денумеративів не виявлено. 

Серед денумеральних дериватів розрізняють прості, складні та складно похідні утво-
рення [9]. У досліджуваній вибірці спортивної лексики виявлено усі три типи денумеративів: 

 прості – 59,2% (back three (rugby union), back nine (golf), coxed four (rowing), coxless 
four (rowing), figure eight (equestrianism), figure of eight (general), fourth official (association foot-
ball), fourth umpire (cricket), front five (rugby union), front four (American football), front nine 
(golf), give a ten (rowing), hang five (surfing), hole in one (golf), number eight (rugby union), one 
short (cricket), plus fours (golf), plus twos (golf), set one (squash), set two (squash), sevens (rugby 
union), sixth man (basketball), sixth tackle (rugby league), three positions (shooting), tight five (rug-
by union), twelfth man (association football), twelve men (association football), etc.); 

 складні – 35,2% (eight-count (boxing), five-love (tennis), five-yard line (rugby union), four-
minute mile (athletics), four-point landing (skiing), love-thirty (tennis), nine-hole (golf), nine-metre 
line (handball), one-base (baseball), one-design (sailing), one-hand pass (handball), one-touch (as-
sociation football), seven-metre line (handball), six-day race (cycling), ten-man rugby (rugby union), 
three-ball (golf), three-cushion (billiards), three-step and three-second rule (handball), two-minute 
warning (American football), etc.); 

 складно похідні – 5,6% (one-dayer (cricket), one-timer (ice hockey), three-pointer (bas-
ketball), two-bagger (baseball), two-eyed stance (cricket), two-fisted (tennis), two-footed (association 
football), etc.). 

Як бачимо, найуживанішими серед спортивних терміносполук англійської мови є прості 
денумеративи, що зумовлено основними вимогами до терміна – його точністю та стислістю. 

Складні та складно похідні денумеральні утворення представлені у досліджуваній ви-
бірці такими основними моделями: 

 Num+N – 87,6% (five-love (tennis), four-point landing (skiing), nine-metre line (handball), 
eight-count (boxing), five-yard line (rugby union), four-minute mile (athletics), nine-hole (golf), one-
base (baseball), one-design (sailing), one-hand pass (handball), one-touch (association football), 
seven-metre line (handball), six-day race (cycling), ten-man rugby (rugby union), three-cushion (bil-
liards), two-minute warning (American football), three-ball (golf), three-step and three-second rule 
(handball), etc.); 
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 Num+N-er – 4,9% (one-dayer (cricket), one-timer (ice hockey), three-pointer (basketball), 
two-bagger (baseball), etc.); 

 Num+N-ed – 3,8% (two-eyed stance (cricket), two-fisted (tennis), two-footed (association 
football), etc.); 

 N+Num – 3,7% (love-five (tennis), love-forty (tennis), etc.). 
Найбільш продуктивною є модель Num+N, нумеральний препозитивний елемент якої 

вказує на кількісні ознаки субстантивного компонента. Таку яскраво виражену продуктив-
ність субстантивного компонента в денумеральних утвореннях спортивних терміносполук 
пояснює той факт, що іменник як носій значення предметності є однією з найпоширеніших 
частин мови будь-якої фахової лексики та спортивної термінології зокрема. 

Згідно з С. О. Швачко, розширення нумеральної основи числівників в англійській мові 
відбувається шляхом трьох ступенів похідності [8]. Для основи денумеральних утворень спо-
ртивних термінів найвластивішими є: 

 перший ступінь похідності – 10,8% (fourth official (association football), fivesome (golf), 
foursome (golf), fourth umpire (cricket), plus fours (golf), plus twos (golf), sevens (rugby union), 
sixth man (basketball), sixth tackle (rugby league), threesome (golf), twelfth man (association foot-
ball), etc.); 

 вільні нумеральні морфеми – 37,2% (back nine (golf), coxless four (rowing), figure eight 
(equestrianism), five-meter line (rugby union), front five (rugby union), one-day cricket (cricket), one 
short (cricket), set one (squash), six-yard area (association football), ten-man rugby (rugby union), 
tight five (rugby union), twelve men (association football), two-eyed stance (cricket), two-minute su-
spension (handball), etc.). 

Другий ступінь (типу four-th-ly) та третій ступінь похідності (типу multi-million-air-ism) 
виявлено невластивими для англомовної спортивної лексики. 

До продуктивних моделей першого ступеня похідності аналізованого фактичного мате-
ріалу належать: 

 Num+-th – 57,2% (fourth umpire (cricket), nineteenth hole (golf), sixth man (basketball), 
sixth tackle (rugby league), twelfth man (association football), etc.); 

 Num+-some – 21,4% (fivesome (golf), foursome (golf), threesome (golf), etc.); 
 Num+-s – 21,4% (plus fours (golf), plus twos (golf), sevens (rugby union), etc.). 
Найбільшу продуктивність моделі Num+-th пояснює той факт, що морфема –th вказує 

на місце та порядок розміщення предмета, що своєю чергою має важливе значення для спо-
ртивної термінології. 

Висновки. 
1. Англомовним спортивним терміносполукам властиві денумеративи трьох основних 

груп: ад’єктивні, субстантивні та службові слова. Денумеральні прикметники (64,3%) та 
іменники (33,4%) є найпоширенішими квантитативними одиницями спортивної лексики ан-
глійської мови. 

2. Серед денумеральних дериватів досліджуваної вибірки англомовної спортивної ле-
ксики виявлено прості, складні та складно похідні утворення, найуживанішими з яких є прості 
денумеративи (59,2%), що зумовлено основною потребою терміна в точності та лаконічності. 

3. Найпродуктивнішою у складних та складно похідних денумеральних утвореннях 
аналізованого фактичного матеріялу є модель Num+N (87,6%), яскраво виражену продуктив-
ність субстантивного компонента якої пояснює той факт, що іменник як носій значення пред-
метності є однією з найпоширеніших частин мови в термінологічному пласті фахової лекси-
ки, зокрема спортивної. 

4. Для основи денумеральних утворень англомовних спортивних термінів властивими є 
перший ступінь похідності та вільні нумеральні морфеми, другий та третій ступені похідності 
у вибірці не виявлено.  

5. Серед продуктивних моделей першого ступеня похідності англомовної спортивної 
лексики основною є модель Num+-th (57,2%), високу продуктивність якої зумовлює морфема 
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–th, яка, вказуючи на місце та порядок розміщення предмета, відіграє важливу роль у термі-
нології спорту. 

Перспективу вбачаємо у подальшій ґрунтовній розвідці явища денумеральних утво-
рень спортивної лексики та їх порівняльному аналізі в англійській та українській мовах. 
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