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АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ НА -ОК В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сіроштан Т. В.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

У статті простежено динаміку лексико-словотвірних типів абстрактних іменників на -ок в історії укра-
їнської мови, визначено продуктивність суфікса від прасловʼянської доби до сьогодні. 

Установлено, що абстрактна лексика з’являється на найвищому рівні розвитку мислення і позначає 
поняття, що не мають реального втілення, тобто вказують на стан, почуття, процес, якість, риси харак-
теру, різні вияви інтелектуального рівня людини, відносини між особами, народами, поняття етикету, є нау-
ковими та виробничими термінами (думка, спів, злість, фарбування, малювання, ясність, дрімота). Частина 
іменників з абстрактним значенням має у словотвірній структурі формант -ок, що зумовлює інтерес до 
історії лексико-словотвірних типів таких абстрактів. 

Висвітлено походження суфікса -ок, зокрема особливості функціонування в індоєвропейській 
і прасловʼянській мові, його основне призначення – оформлювати словотвірну структуру демінутивних 
понять та субстантивованих прикметників і числівників. Зʼясовано, що перші іменники з абстрактним 
значенням на -ок зʼявилися ще в дописемний період. Це переважно віддієслівні утворення на позначення 
узагальненої дії (*datúkú, *kladúkú). У давній русько-українській мові ХІ–ХІІІ ст. зафіксовано перші 
десубстантиви (брhзокú) та конфіксальні утворення (недостатúкú). Визначено процеси формуван-
ня основних лексико-словотвірних типів абстрактів протягом середньоукраїнської доби ХІV–ХVІІ ст., 
установлено склад таких дериватів (достатúкú, оучинокú). Проаналізовано абстракти в новій україн-
ській мові з кінця ХVІІІ ст., коли виразно окреслюється група іменників на позначення короткотривалої 
результативної дії (ковток, стрибок) та узагальненої опредметненої дії (збиток, відпочинок). Зауваже-
но, що в ХІХ – на початку ХХІ ст. такі абстракти не стали поширеним явищем української мови, вони 
зберігають тенденцію до позначення нетривалої результативної дії, а валентність суфікса -ок обмеж-
ується переважно дієслівними основами.

Ключові слова: історичний словотвір, абстрактний іменник, лексико-словотвірний тип, словотвірна 
структура, суфікс -ок.

Siroshtan T. V. Abstract nouns with suffix -ок in the history of the Ukrainian language. The article traces 
the dynamics of lexical and word-forming types of abstract nouns with suffix -ок in the history of the Ukrainian 
language, determines the productivity of the suffix from the Ancient Slavonic period to the present day. 

It was established that abstract vocabulary appeared at the highest level of development of thinking and denotes 
concepts that have no real embodiment, they indicate the state, feelings, process, quality, character traits, various 
manifestations of the intellectual level of man, relations between individuals, peoples, concepts etiquette, are scientific 
and production terms (думка, спів, злість, фарбування, малювання, ясність, дрімота). Some nouns with abstract 
meaning have the formant -ок in the word-building structure, which determines the interest in the history of lexical 
and word-forming types of such abstracts. 

The origin of the suffix -ок is highlighted, in particular the peculiarities of its functioning in the Indo-European 
and Ancient Slavonic language, its main purpose is to formalize the word-building structure of diminutive 
concepts and substantivized adjectives and numerals. It was found out, that the first nouns with an abstract 
meaning winh suffix -ок appeared in the pre-writing period. These were mostly verb formations to denote 
a generalized action (*datúkú, *kladúkú). In the Old Russian-Ukrainian language of the XI–XIII centuries 
the first desubstantives (брhзокú) and confixal formations (недостатúкú) were recorded. During the Middle 
Ukrainian period of the XIV–XVII centuries there were processes of formation of the main lexical and word-
forming types of abstracts with the analyzed formant, the composition of such derivatives was actively replenished 
with innovations (достатúкú, оучинокú). In the New Ukrainian language from the end of the XVIII century 
a group of nouns is clearly outlined to denote short-term productive action (ковток, стрибок) and generalized 
objectified action (збиток, відпочинок). Names with different semantics are less common. In the XIX – early  
XXI century such abstracts have not become a common phenomenon of the Ukrainian language, but retain 
a tendency to denote short-term productive action.

Key words: historical word-formation, abstract noun, lexical and word-forming type, word-building structure, 
suffix -ок.
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Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Абстрактна лексика 
з’являється на найвищому рівні розвитку мислення, 
коли все «вчинене, усвідомлене і узагальнене стає 
поняттям, яке втілюється у відповідній назві» [5, 3]. 
Такі слова відображають систему світоглядних цін-
ностей, уявлень людини про світ, про себе, про став-
лення до іншої людини, до добра і зла, тобто познача-
ють найважливіші процеси, явища, стани, уявлення 
духовної, інтелектуальної та емоційної сфери  
[8, 18]. У сучасному мовознавстві абстрактними вва-
жають іменники, які називають поняття, що не мають 
реального втілення [4, 7–8]. Вивчення абстрактної 
лексики в контексті історії української мови на сьо-
годні становить значний науковий інтерес, оскільки 
сприяє усвідомленню загальних тенденцій розвит- 
ку лексичної і словотвірної системи, встановленню 
особливостей формування мовної картини світу 
українців упродовж багатьох століть.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти категорії абстрактності висвітлювалися 
в працях Л. Полюги (українська абстрактна лек-
сика ХІV – першої половини ХVІІ ст.), О. Микитюк 
(місце абстрактів у загальновживаній і термінологіч-
ній лексиці української мови), Н. Томи (особливості 
функціонування таких слів у творах Петра Могили) 
та ін. У дослідженнях дериватологів П. Білоусенка, 
І. Ковалика, В. Ліпич, О. Меркулової розглядалися 
похідні абстракти на різних етапах розвитку укра-
їнської мови. Абстрактні іменники були предметом 
вивчення польської дослідниці М. Войтили-Свіжов-
ської, яка проаналізувала слова з такою семантикою 
в словотвірній системі праслов’янської мови і вста-
новила, що в дописемний період абстракти стано-
вили величезний за обсягом, складний і різноманіт-
ний матеріал [10, 7].

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
статті – простежити динаміку лексико-словотвірних 
типів абстрактних іменників на -ок в українській 
мові від дописемного періоду до початку ХХІ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суфікс -ок активно функціонував уже 
в прасловʼянській мові, проте своїм походженням 
сягає давнішого періоду, зокрема повʼязаний з індо-
європейським формантом -ko. Початковий голо-
сний -úkú первинно належав до твірних основ [2, 
118; 1, 44]. У прасловʼянський період суфікс викону-
вав демінутивну функцію та слугував засобом суб-
стантивації прикметників і порядкових числівників 
[9, І, 96], деякі утворення із цим формантом мали 
абстрактне значення [6]. 

У дописемний період лексико-словотвірні 
типи абстрактних іменників з аналізованим фор-
мантом перебувають на стадії формування: 
*bol’etъkъ (ЭССЯ 2, 191) 'хвороба, біль, болячка' 
від *bol’eti; *dаtъkъ (4, 196) 'податок; подарунок, 
винагорода'(*dаtі); *dostаtъkъ (5, 84) 'достатня кіль-
кість; багатство, заможність' (*dostаtі); *klаdъkъ  
(9, 179) 'збір, податок; основа' від *klаsti, *klаdǫ або 
від іменника *klаdъ, *klаdа [7, 180].

Джерела давньої руськоукраїнської мови ХІ–
ХІІІ ст. фіксують невелику кількість абстрактів 
на -ок, утворених від дієслівних основ, що позна-

чали опредметнену, переважно результативну дію, 
наприклад: и "ша вси и нас rтиша с< и вьз<ша 
избrтúкr оукроухú сєдмь кошь исполнь (1164 
ДЄ, 199), избrтúкú (1076 СДЯ ІІІ, 461; Ср І, 
1036) 'надлишок; достаток, багатство' (избrти 
або бrти); то бо ~сть начатокú вс<кому добру 
(п. ХІ/1377 Повч, 30), начатúкú (ХІ СДЯ, 216; Ср 
ІІ, 350) 'початок, основа; початковий період чого-
небудь; першопричина' (начати), пор. начатокú 
(1057 СлРЯ Х, 311; ТимчМат І, 474) 'початок; діло, 
справа; управління, керування'; изú домовú на вся-
кое лhто от всего прибrтка и от лова княжа и 
от стад (ХІ–ХІІ УВ, 224), прїбrтокú (ХV ССУМ 
ІІ, 253) 'прибуток' (прибrти); початúкú (к. ХІІ 
СДЯ VІІ, 396), початокú (Б-Н, 296) 'початок чого-
небудь' (почати); дополнокú, дополонокú (1137/
ХІІІ СлРЯ ІV, 319) 'доповнення, добавка' (допо-
лнити); зачатокú (ХІІІ/1406 СлРЯ V, 337) 'початок' 
(зачати).

Для найменування часового поняття функціонує 
відіменниковий дериват брhзокú (ХІІ Ср І, 186) 'кві-
тень', походження якого повʼязують зі словом береза 
(ЕСУМ І, 172).

У словотвірній структурі деяких десубстанти-
вів виокремлюються конфікси із другим компонен-
том -ок, наприклад: послhдúкú (ХІІ СДЯ VІІ, 263) 
'недостача, убогість, потреба' (слhд); подhлúкú (ХІ 
СлРЯ ХV, 255) 'заняття, обовʼязок, справа, робота, 
виконувані після головної справи, обовʼязків' (дhло). 

Від дієслівних основ у зазначений період за 
допомогою конфіксів творяться такі абстракти: 
недостатúкú (ХІ СДЯ V, 256; СлРЯ ХІ, 96; Ср ІІ, 
376; ССУМ ІІ, 35) 'нестача чого-небудь, потреба' від 
стати (ЕСУМ V, 399–400), пор. нестатúкú (1073 
Ср ІІ, 425), нестатокú (до 1656 ТимчМат І, 503) 
'позбавлення чогось, нестача', недостанúкú (ХІІІ 
Ср ІІ, 376) 'те саме'.

У середньоукраїнській мові ХІV – початку 
ХVІІ ст. кількість абстрактних назв поступово зрос-
тає. Продовжують функціонувати як давні віддієс-
лівні похідні, так і нові утворення із різноманітною 
семантикою, наприклад: достатúкú (к. ХІV СДЯ ІІІ, 
64), достатокú (до 1656 ТимчМат І, 227) 'достатня 
кількість чого-небудь, запас' (достати або стати); 
оужитокú (1378 ССУМ ІІ, 467) 'користь, вигода, 
зиск' (оужити); добитокú (1401 І, 305) 'цінність, 
вартість' (добити); оучинокú (1439 ІІ, 495) 'вчинок, 
діло, справа', пор. тотú учинокú мhли (1655 ЛРК, 
38), вчинокú, учинокú (Б-Н, 87) 'вчинок, злочин' від 
вчинити; замятокú (1508 ТимчМат І, 277) 'безлад, 
розлад, сумʼяття' (замяти); взятокú, вз<токú (1533 
СУМ ХVІ 4, 44) 'одержання грошової плати' (взяти); 
заступокú (1572 10, 228) 'захист, допомога' (засту-
пити); отпочинокú, одпочинокú, отпочивокú 
(к. ХVІ ТимчМат ІІ, 68) 'відпочинок' (отпочинати, 
одпочинати, отпочивати), пор. відпочинок, відпо-
чивок (СУМ І, 622), опочинок (V, 725), спочивок (ІХ, 
584), перепочивок (VІ, 259); звязокú (1621 Тимч Мат 
І, 311) 'звʼязок; змова' (звязати); проробокú (1653 ІІ, 
246) 'розчищення лісу' (проробити); падокú (до 1656 
ІІ, 79) 'занепад' (падати) тощо.

На стан людини, її почуття вказує такий давній 
іменник: Тhмú поісти(н)нh бhда и горɛ убогимú: 
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жɛ завшɛ облrваютú смутко(м) с< прɛмноги(мú) 
(КЗ, 77), подhляли смуток и радість під hх низкими 
стрhхами (1837 РусДн, Х), смутокú (1561 Тимч 
Мат ІІ, 336; Б-Н, 334), смуток (СУМ ІХ, 420; Гуц-
Мат, 179) 'обурення, сумʼяття, повстання, хвилю-
вання; печаль, скорбота, стурбованість', повʼязаний 
із прасловʼянським дієсловом *súmǫtiti 'збурити, 
скаламутити' (ЕСУМ V, 331), пор. змутокú (Б-Н, 
157) 'збентеження'. До цієї ж групи за семантикою 
належить слово насrтокú (1653 ТимчМат І, 471) 
'насичення, задоволення' (насrтити).

На позначення часового поняття вживається кон-
фіксальний десубстантив понєдhлокú (1396 ССУМ 
ІІ, 192), понеділок (Гр ІІІ, 14; СУМ VІІ, 157) 'назва 
першого дня тижня (після неділі)' (неділя). До віді-
менникових похідних належать також іменники 
посрhдокú (1447–1492 ССУМ ІІ, 206) 'засіб, спосіб 
(для здійснення чогось); посередництво', співвід-
носний із середина (ЕСУМ V, 218); политокú (до 
1656 ТимчМат ІІ, 159) 'сприятлива погода' (лито); 
безценокú (1649 СУМ ХVІ 2, 64), безцінок (СУМ І, 
153) 'безцінь' (цена, ціна).

Абстрактна семантика дериватів із суфіксом -ок 
зберігається і в подальші періоди розвитку української 
мови. Наприкінці ХVІІ ст. писемні памʼятки фіксують 
велику групу девербативів зі значенням опредметненої 
дії: А мнh w жа(д)номú припа(д)ку своɛ(м) на себе нɛ 
мови(л) (1653 ЛРК, 20), в(ú) такихú моихú тяжúкихú 
припа(д)кахú и напастяхú (1711 ПЛ, 18), припадокú 
(1621 ТимчМат ІІ, 230; Б-Н, 300), припадок (ГуцМат, 
155) 'пригода, випадкова, несподівана', імовірно, від 
припадати; А у wстат(т)ку … пре(д) нами при(з)
нала (1655 ЛРК, 43), остаток (СУМ V, 785) 'зали-
шок'; Іюда познавши сво(и) про(с)тупо(к) вдавилúс< 
(КЗ, 44), за вашɛціну проступку с͠на моɛго Трофима 
жɛ (1724 ПЛ, 39), проступокú (до 1656 ТимчМат ІІ, 
251), проступок (СУМ VІІІ, 306) 'вчинок, що порушує 
які-небудь норми, правила поведінки, загальноприй-
нятий порядок; провина' (проступити або ступити); 
Една(к) пrтаю васú що з(ú) того за пожrто(к): 
в ма(р)котности з мало вɛсɛлі< прибито(к) (КЗ, 47), 
пожитокú (1556–1561 ТимчМат ІІ, 146) 'користь, 
вигода, прибуток', пор. пожиток (ГуцМат, 146) 
'здоровʼя; прожиток' (пожити або жити), пор. також 
спожиток (181) 'споживання'; наскокú (1653 Тим-
чМат І, 469) 'наскок, набіг' (наскочити); перестанокú  
(ХVІІ–ХVІІІ ІІ, 100), перестанок (ГуцМат, 136) 
'зупинка, відпочинок' від перестати або перестан 
[3, 26]; поступокú (1653 ТимчМат ІІ, 188) 'хід, про-
цес, перебіг; вчинок' (поступити), пор. всh поступки 
ніякого(с) кгранадɛ(р)ского Роппова полку капи-
тана Количова (1722 ДДГ, 53); примирокú (ХVІІ–
ХVІІІ ТимчМат ІІ, 227) 'мир' від примирити або кон-
фіксальне від мирú; спочивокú (351) 'відпочинок'  
(спочивати).

До конфіксальних похідних варто зарахувати 
абстракт ущербокú (451) 'збиток, шкода' від щер-
бити або щерба (ЕСУМ VІ, 505–506).

У ХVІІІ ст. новотворів трапляється не дуже 
багато. Раніше зафіксований іменник датокú 
(1703 ТимчМат І, 200) вживається зі значенням 
'віддача' (дати), хоча в сучасній українській мові 
він набув більш конкретного, предметного зна-

чення даток (СУМ ІІ, 214) 'те, що підноситься як 
дар, пожертвування'.

Віддієслівні похідні представлені такими утво-
реннями: дабr чрɛ(з) бɛзко(р)мицю нɛ бrло якого 
в(ú) то(м) ста(т)ку убr(т)ку (1730 ПЛ, 50) від 
убrти, пор. збитокú (Б-Н, 150) 'збитки', збитки 
(СУМ ІІІ, 437) 'матеріальні втрати; (розмовне) зло, 
шкода' (збити або бити).

Творення абстрактів від іменникових основ за 
допомогою суфікса -ок не стало поширеним яви-
щем. Серед десубстантивів трапляються конфік-
сальні похідні, наприклад: слушни(м) поря(д)комú 
состоитс< и(х) дhлɛ(н)ɛ (1730 ПЛ, 50), во врɛмя 
того шɛствія для наблюданія цɛрɛмоніялного 
порядка и смотрɛнія дабr всякая свита поодаль 
одна о(д) другой йхала для о(т)личности (1751 ДДГ, 
62), порадокú (ХVІІ–ХVІІІ ТимчМат ІІ, 173) 'поря-
док, устрій', пор. порядок (СУМ VІІ, 302), пор'идок 
(ГуцМат, 151) 'стан коли де-небудь чисто прибрано, 
всі речі на своїх місцях; чистота, лад; стан, коли 
все робиться, виконується так, як слід, відповідно 
до певних вимог, правил; упорядкованість, лад; 
певна послідовність, черговість чого-небудь; спосіб 
виконання, метод здійснення чого-небудь' від ряд  
(Огієнко ІV, 96).

У джерелах ХІХ ст. функціонують іменники на 
позначення переважно короткотривалої, результа-
тивної дії, наприклад: вrступокú (Б-Н, 90) 'вчинок, 
злочин, поведінка' (вrступити); ковтокú (Б-Н, 
187) 'ковток' (ковтати); упадокú (365) 'вчинок, про-
вина, злочин; втрата, збитки' (упадати).

Назви опредметненої абстрактної дії в цей період, 
за нашими даними, доволі поширені: одпочинокú 
(Б-Н, 259) 'відпочинок' від одпочити 'відпочивати, 
спати', пор. відпочинок, відпочивок (СУМ І, 622), 
вітпочивок (ГуцМат, 27), припочивок (155) 'віднов-
лення сил після втоми припиненням дії, руху; про-
ведення часу на дозвіллі, без праці; коротка пере-
рва під час праці, якоїсь дії; перепочинок'; починок 
(Б-Н, 296; СМШ ІІ, 141) 'початок' (починати або 
починú); заробіток (СМШ ІІ, 491; СУМ ІІІ, 293) 
'(переважно в множині) праця, на яку наймається 
хто-небудь з метою заробити' (заробити), пор. зарі-
бок (БукГов ІІІ, 34), пор. заробокú (1645 СУМ ХVІ 
10, 184) '(плата за працю) заробіток'.

Найменування результатів інтелектуальної та 
мовленнєвої діяльності людини трапляються рідко: 
приповидокú (Б-Н, 300) 'прислівʼя' (приповидати).

Іменник затишок (СМШ І, 265) з перенос-
ним значенням 'спокій, тиша' твориться, певно, від 
тиша, пор. затишок (СУМ ІІІ, 351) 'відсутність 
звуків, шумів, руху, метушні; наявні де-небудь спо-
кій, порядок, зручність; про стан душевного спокою, 
тихої втіхи; те саме, що затишшя'.

Писемні джерела ХХ – початку ХХІ ст. продо-
вжують фіксувати абстракти на -ок, що називають, 
як правило, короткотривалу, результативну дію: гре-
бок (СУМ ІІ, 163) 'змах і удар весел по воді при гре-
блі' (гребти); зівок (ІІІ, 570) розмовне 'дія за значен-
ням позіхати' (зівати); кивок (ІV, 146) 'нахилення 
голови на знак вітання, згоди; одноразовий рух голо-
вою, рукою, пальцем, яким кличуть когось або вка-
зують на когось, щось' (кивати); кидок (146) 'одно-
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кратна дія за значенням кидати і кидатися; швидке 
пересування кого-, чого-небудь, яке здійснюється 
за один раз' (кидати); клювок (192) 'удар дзьобом' 
(клювати); мазок (595) 'накладання фарби (гриму, 
клею) коротким рухом, ледве торкаючись пензлем' 
(мазати); ривок (VІІІ, 531) 'короткий, різкий, порив-
частий рух кого-, чого-небудь' (рвати); смішок  
(ІХ, 413) 'нетривалий, короткочасний сміх' (смішити 
або сміх); стрибок (765) 'швидке переміщення тіла 
відштовхуванням ніг від точки опори; (переносне) 
різка, нерівномірна, без плавних, поступових пере-
ходів зміна в чому-небудь, у розвитку чогось' (стри-
бати); товчок (СУМ Х, 169; Арк ІІ, 203) 'різкий 
рух, поштовх' (товкати); шльопок (СУМ ХІ, 497) 
'удар чимсь мʼяким, еластичним по чому-небудь' 
(шльопати); щипок (585) 'дія за значенням щипати 
і щипнути'; скачок (Арк ІІ, 149) 'те саме' (скакати, 
скочити); россипок (ГуцМат, 167) 'розлад, розпад' 
(россипати) тощо.

Інші найменування позначають узагальнену 
опредметнену дію і функціонують переважно в діа-
лектному мовленні, наприклад: забуток (Гр ІІ, 11; 
ГуцМат, 58) 'забуття' (забути); підняток (Гр ІІІ, 173) 
'підняття' (підняти); занепадок (СУМ ІІІ, 229) заста-
ріле 'занепад' (занепадати); збуток (БукГов ІІІ, 52) 
'збит' (збути); розривок (Арк ІІ, 126) 'відпочинок з 
веселощами після якоїсь роботи' (розривати); ощи-
док (ГуцМат, 130) 'бережливість; економія' (оща-
дити); підмивок (139) 'підмивання' (підмивати); 
пітсівок (140) 'пересівання' (пітсівати); пошані-
вок (153) 'пошана; похвала' (пошанувати або шану-
вати); пробуток (157) 'перебування; проживання' 
(пробути або бути) тощо.

На позначення результатів розумової та інтелек-
туальної діяльності людини вживаються такі імен-
ники: поголосок (СУМ VІ, 718) рідко 'чутка, віро-

гідність якої не встановлено; звістка, повідомлення 
про кого-, що-небудь' (поголосити, голосити або 
голос), пор. оголосок (ГуцМат, 123) 'оголошення; 
повідомлення (про весілля)' (оголосити); осудок 
(129) 'засудження когось' (осудити); споминок (182) 
'згадка про померлих, панахида; спомин про минуле' 
(споминати) та ін.

Окремі девербативи мають конфіксальну струк-
туру: завзяток (Гр ІІ, 15; СУМ ІІІ, 45) 'злість' 
(взяти), пор. завз'иток (ГуцМат, 58) 'завзяття,  
ненависть'.

Творення абстрактів за допомогою суфікса -ок 
від іменникових основ у ХХ ст. не стало пошире-
ним явищем: обр'идок (ГуцМат, 122) 'звичай, обряд; 
порядок' від обр'ид 'те саме'.

Конфіксальні десубстантиви в сучасній україн-
ській мові трапляються, за нашими даними, частіше: 
заліток (Гр ІІ, 60) 'літній випас худоби' (літо); при-
бідок (ІІІ, 406) 'додаток до біди, нещастя, що сталось 
одразу ж після великої біди' (біда); зазимок (СУМ ІІІ, 
127) 'приморозок' (зима); присьваток (Арк ІІ, 90), 
присьвиток (ГуцМат, 156) 'невелике (нерокове) 
свято' (свято); нидоладок (116) 'безладдя; нелад' 
(лад); прислівок (156) 'прислівʼя' (слово) тощо.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Абстрактні найменування 
на -ок відомі ще з прасловʼянського періоду. Про-
тягом ХІ–ХVІІ ст. формуються лексико-словотвірні 
типи назв опредметненої узагальненої дії та найме-
нувань результативної, нетривалої дії. У ХІХ – на 
початку ХХІ ст. такі абстракти не стали поширеним 
явищем української мови, проте зберігають тенден-
цію до позначення нетривалої результативної дії. 
Відіменникові деривати трапляються в обстежених 
джерелах у незначній кількості і не оформлюють 
виразних лексико-словотвірних типів.
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