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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ    ԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐ    
ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ    ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻ    ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    

Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե        
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Բառաբարդում, բառածանցում, կենսունակ մոդել, 
ակտիվ մոդել, փոխառական բառեր, բառակազմիչ տարր, նորագոյացություն, 
ձևույթ, խոսակցական բառաշերտ,ինքնավար ածանց, սոցիալական արժեք, հա-
մահարաբերական: 

 
Լեզվում բառակազմական համակարգը իր զարգացման ընթացքում են-

թարկվում է տարբեր փոփոխությունների. նրանում երևան են գալիս նոր բառա-
կազմական եղանակներ. արդեն գոյություն ունեցողները կարող են պահպանել 
իրենց բառակազմական ակտիվությունը կամ զրկվել դրանից: Բառակազմական 
տարրերը ձեռք են բերում նոր նշանակություն, որոնցում նրանք առավել արդյու-
նավետ են դրսևորվում: Այսպիսով, լեզվի զարգացման ամեն փուլ ունենում է բա-
ռակազմական եղանակների որոշակի քանակ, բառերի և բառակազմական տար-
րերի տեսակներ, որոնց օգնությամբ էլ կայանում է նորաբանությունների ստեղ-
ծումը: 

Ժամանակակից անգլերենի զարգացման տվյալ փուլում բառածանցման և 
բառաբարդման մեջ` նորաբանությունների ստեղծման հիմնական եղանակնե-
րում, առանձնանում են բառաստեղծման նոր մոդելներ: Դրանց կողքին առկա են 
նախածանցների և վերջածանցների որոշակի քանակ և բառակազմական այլ 
տարրեր: Հոդվածում քննարկվում են համեմատաբար կենսունակ բառակազմա-
կան տեսակներն ու եղանակները, որոնք էական նշանակություն ունեն լեզվի 
զարգացման համակարգի համար: 

Լեզվի զարգացման արդի փուլում անգլերենի բառածանցման համար բնորոշ 
են հետևյալ առանձնահատկությունները. 

1. Նոր արդյունավետ բառակազմական նախածանցների երևան գալը. 
2. որոշակի արդյունավետ բառակազմական մոդելների և նախածանցների 

առկայությունը.  
3. գոյություն ունեցող բառակազմական տարրերի նոր նշանակության 

երևան գալը: 
Ի տարբերություն վերջածանցի` նախածանցը ավելի ինքնավար է, ազատ. 

այն անկախ է թեքման ազդեցությունից և տեղեկություն չի պարունակում բառի 
քերականական հատկության մասին: [1,34] 

Ռուսերենում նախածանցի միացումը բառին չի փոխում բառի պատկանե-
լությունը որևէ խոսքի մասի, իսկ վերջածանցային միացումը կարող    է թողնել 
բառը նույն խոսքի մասի սահմաններում: Նախածանցների համար պարտադիր չէ 
միևնույն խոսքի մասին սերտորեն կապված լինելը: Կան նախածանցներ, որոնք 
կարող են կապվել տարբեր խոսքի մասերի` պահպանելով նույն "ունիվերսալ" 
իմաստը: [1,34] Օր. антимир, антивоенный. 

Նույնը կարելի է ասել անգլերենում antiantiantianti---- նախածանցի` և' գոյականների, և' 
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ածականների վրա դրվելու մասին: Իր բարձր արդյունավետության շնորհիվ այս 
նախածանցը նոր նշանակություններ է ձեռք բերում: Օր. antiworld, antielectron, 
antiscientific, և այլն: AntiAntiAntiAnti---- նախածանցը մեծ արդյունավետություն ունի «ժխտող, 
հերքող» ավանդական իմաստով, և «դեմ արտահայտվող» իմաստով: Այս իմաս-
տով լայն տարածում են գտել հետևյալ կազմավորումները, օրինակ, anti-art - ժա-
մանակակից արվեստում ժխտման ավանդական ձև, anti-hero – հերոսի ավանդա-
կան պատկերացմանը հակառակ՝ հակահերոս, գործողություն, բնույթ. anti-
theater-թատրոն` նոր, մոդեռն ներկայացումներով. anti-european-Եվրոպայի սո-
ցիալական, տնտեսական և մշակութային միավորման դեմ դուրս եկող: anti-world 
– հիպոթետիկ աշխարհ, որը կազմված է անտիմատերիայից: AntiAntiAntiAnti---- նախածանցը 
բառին տալիս է նրբիմաստային տարբերակում: 

1. antiantiantianti---- դեմ, հակա. Օր. antiwar (հակապատերազմական. eg. antiwar 
protesters), antitank (հակատանկային), anti-aircraft (հակաօդային, հակազենիթա-
յին), anticlerical (հակակղերական), antipathy (հակակրանք), anticlockwise (ժամա-
ցույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ): 

2. 2. 2. 2. antiantiantianti----    հակառակ հատկանիշներ ունեցող. Օր. anti-hero (հակահերոս), 
anticyclone (հակացիկլոն), antipodes (բևեռային հակադրություն), antipodal (տրա-
մագծորեն հակառակ), antisocial (1. անհաղորդասեր, անմարդամոտ, անսիրալիր 
eg. antisocial person. 2. հակահասարակական. eg. antisocial activities), anticlimax 
(հիասթափություն, հուսախաբություն). antithesis (անտիթեզ, հակաթեզիս, հա-
կադրույթ) 

3. . . . antiantiantianti---- հակա, կանխող, բուժող. օր. antibacterial (հակամարմին), antiseptic 
(հականեխիչ միջոց), antifreeze (հակասառուցիչ նյութ, անտիֆրիզ), antidepressant 
(հակադեպրեսանտ), antibiotic (հակաբիոտիկ, անտիբիոտիկ), antibody (հա-
կամարմին), antitoxic (հակատոքսիկ), antidote (1. հակաթույն 2. որևէ վատ բանի 
ազդեցությունը թուլացնող` բարելավող միջոց. eg. The game was a welcome antidote 
to the day's worries.) 

Նույնը կարելի է ասել և հայերենի մասին: Դիտարկենք նախածանցների 
խոսքիմասային պատկանելությունը. Նախածանցների մի մասի միացումը փո-
խում է բառի պատկանելությունը այս կամ այն խոսքի մասին: Դրանցից են՝ նախնախնախնախ – 
գոյականներ - նախածանց, նախերգ, նախաբան, բայցև՝ - նախօրոք (մակբայ), 
նախընթաց (ածական), նախադաս (ածական). համհամհամհամ – գոյականներ – համակարգ, 
համագումար, համազարկ, բայցև՝ - ածականներ - համախառն, համախոհ, հա-
մածին, համերկրացի: 

Ժամանակակից անգլերենում լայն կիրառություն ունեն miniminiminimini----, maxi, maxi, maxi, maxi----, midi, midi, midi, midi---- 
նախածանցները:    MiniMiniMiniMini- նախածանցը ունի հետևյալ իմաստները. 

1. շատ փոքր չափի, աննշան, օր. minicrisis (ոչ մեծ ճգնաժամ), minidose (փոքր 
դոզա, դեղաչափ), minibus (12 տեղանոց միկրոավտոբուս), miniseries (հեռուստա-
ներկայացում, որ բաժանված է մի քանի մասի և ցուցադրվում է որոշակի օրերի), 
minibar (խմիչքի փոքր պահարան), minivan (8 տեղանոց միկրոավտոբուս), 
minicomputer (փոքր համակարգիչ), minicab (կանչով տաքսի), minipark (փոքր 
այգի), minnow (փոքր, ոչ կարևոր սպորտային թիմ կամ ընկերություն): 
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2. ծնկներից վեր, շատ կարճ, օր. minicoat (կարճ վերարկու), minishorts (կարճ 
տաբատ), miniskirt (կարճ կիսաշրջազգեստ).  

 MaxiMaxiMaxiMaxi---- նախածանցը (maximum - բառի կրճատ ձևը) ունի հետևյալ իմաստները.  
1. շատ երկար, օր. maxi-coat (երկար վերարկու), maxi-dress (երկար զգեստ) 
2. շատ մեծ, օր. maxi-order (շատ մեծ պատվեր), maximize (verb) (հնարավո-

րինս շատացնել), maximum (adj. / noun) (շատ, հնարավոր ամենամեծ քանակը), 
maximal (adj.) (որքան հնարավոր է մեծ, շատ).  

MidiMidiMidiMidi---- նախածանցը, որն առաջացել է midmidmidmid---- միջին իմաստից, կազմվում է miniminiminimini---- 
ի հոմանշությամբ և ունի «միջին երկարություն» իմաստը: Օր. midi-skirt (միջին 
երկարության կիսաշրջազգեստ), midi-dress (միջին երկարության զգեստ): 

NonNonNonNon-նախածանցը ժամանակակից բառօգտագործման մեջ իր ավանդական 
նշանակությամբ ձեռք է բերել հաղորդման, քննադատության, ինչ-որ բանի նկատ-
մամբ բացասական վերաբերմունքի նրբերանգ: Օր. non-nuclear - միջուկային զենք 
չունեցող, սովորական, non-candidate - մարդ, որը պաշտոնի ընտրության հավա-
նականություն չունի, non- aligned - մեծ տերության հետ քաղաքական միության 
մեջ մտնելու դեմ դուրս եկող, non-aggression - հարաբերություն երկու երկրների 
միջև, որոնք ունեն միմյանց վրա չհարձակվելու համաձայնություն, non-alcaholic - 
ոչ ալկոհոլային խմիչք, non-appearance (n)-չլինել, չհայտնվել այն վայրում որտեղ 
մարդիկ ակնկալում են տեսնել քեզ 

non-attendence - չգնալ ինչ-որ տեղ, ուր սպասվում է, որ պետք է գնաս (eg. 
We must discuss the problem of children's non-attendance at school.) 

non-citizen (Am. E) - մեկը այլ երկրից կամ հասարակությունից, օտար 
non -committal - կարծիք չարտահայտող, երբ ցույց չես տալիս, թե բանավի-

ճող կողմերից որին ես սատարում 
non-compliance - կանոնին չենթարկվելը (eg. There are penalties for non-

compliance with the fire regulation.) 
non-conformist -մարդ, որը չի հետևում վարքի և մտածելակերպի ընդունված 

ձևերին,  
non-descript (Am.E) - անհետաքրքիր, չունենալով անսովոր, աչքի ընկնող 

հատկանիշներ կամ որակներ 
non-cooperation - որպես բողոքի նշան ղեկավարության պահանջը չկատա-

րելը (eg. A strike is unlikely, but some forms of non-cooperation are being considered.) 
non-custodial - պատիժ առանց բանտում գտնվելու ժամանակահատվածի 
(eg. a non-custodial sentence / penalty, a non-custodial parent - երեխային 

չպատժող ծնող) 
non-dairy - պատրաստված առանց կաթնամթերքի: 
Իր ակտիվությամբ առանձնանում է նաև dededede---- նախածանցը: Ունի հետևյալ 

իմաստները.  
1. հանդես բերել հակառակ գործողություն 
deisolate - վերջ տալ մեկուսացմանը 
demistify - պարզ, հասկանալի բառերով բացատրել բարդ, առեղծվածային 

երևույթը կամ միտքը 
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depollute - մաքրել կեղտից, աղտոտումից 
decry (sb./sth.)- հրապարակայնորեն խիստ քննադատել  
debunk - ցույց տալ, որ գաղափարը, հավատքը կեղծ է, ճիշտ չէ (eg. His 

theories have been debunked by recent research.) 
decouple - վերջ դնել հարաբերություններին, կապին 
defame - վնասել մեկին՝ նրա մասին վատ կամ սուտ բաներ տարածելով 
2. պակասեցնել  
debase - արժեզրկել, կորցնել հարգանքը (eg. Sport is being debased by 

commercial sponsorship.) 
debug - գտնել և վերացնել համակարգչային ծրագրի թերությունները 
deforestation - անտառահատում 
defraud (sb. of sth.)- փող կորզել մեկից, կամ կազմակերպությունից՝ խաբելով:  
Նորակազմության համար լայնորեն օգտագործվում են նաև բառակազմիչ 

տարրերը, որոնք վերջածանց չեն համարվում, այլ բառ կամ բառի մաս: Դի-
տարկենք դրանցից մի քանիսը: Բառակազմիչ տարր է    biobiobiobio-ն. այն մասնակից է 
դառնում շատ բառերի ձևավորմանը, որոնք երևան են եկել ոչ վաղուց` նոր հաս-
կացություններ արտահայտելու համար: Կարող է ցույց տալ բառեր՝  

1)կապված կենսաբանության հետ. օր. bioengineering - ինժեներական կեն-
սաբանություն, biomathematition - կենսաբանական գործընթացներ ուսումնաս-
իրող մաթեմատիկայի ոլորտի մասնագետ, bioscience - գիտության բնագավառ, 
որն ուսումնասիրում է կենսաբանական երևույթներ երկրի մթնոլորտից դուրս, 
տիեզերքում.  

2) կապված մարդկային կյանքի, կենսաբազմաձևության հետ. օրինակ.  
biography - կենսագրություն,  
biopic (AmE) - կինոնկար կոնկրետ մարդու մասին 
biodiversity (AmE) - տարբեր կենդանիների և բույսերի գոյությունը, որը կազ-

մում է հավասարակշռված շրջակա միջավայր (բալանս - հաշվեկշիռ) 
biosphere (AmE) - երկրի մակերևույթի և մթնոլորտի այն ոլորտը, որտեղ կա-

րող են ապրել կենդանիներ և բույսեր. 
biotechnology (AmE) - կենդանի բջիջների և մանրէների կիրառությունը արդ-

յունաբերական և գիտական գործընթացներում (կենսատեխնոլոգիա) 
biological warfare - վնասակար բակտերիաների օգտագործումը որպես ռազ-

մական զենք: 
Անգլերենի բառակազմական համակարգը իր ազդեցությունն է թողնում փո-

խառությունների վրա: Եվ հաճախ փոխառված բառերը ատաղձ են դառնում նոր 
բառերի ստեղծման համար: CosmoCosmoCosmoCosmo- բառակազմական տարրը փոխառված է ռու-
սերենից, իսկ անգլերենի -niknikniknik վերջածանցը մտնում է ռռւսերեն բառի կազմության 
մեջ, այնուհետև դառնում է արդյունավետ վերջածանց: -niknikniknik վերջածանցը օգտա-
գործվել է «beatnik» բառի կազմման համար: Այն հետագայում դարձել է բառակազ-
մական մոդել` ստեղծելու «մարդ», որը ժխտում է գոյություն ունեցող սոցիալա-
կան արժեքները, ինչ-որ գաղափարի, ուղղության, կենսափորձի հետևորդ, կողմ-
նակից, ինչ-որ բանի սիրահար: Օրինակներ. 
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falknik - ժողովրդական երգերի տարածող 
filmnik - կինոյի սիրահար 
protestnik - բողոքական  
peacenik - խաղաղության մարտիկ 
citynik - քաղաքի բնակիչ: 
Բառերի այս տեսակը պատկանում է խոսակցական շերտին: Դրանցից շա-

տերը հուզական երանգավորում ունեն: 
CosmoCosmoCosmoCosmo---- բառաստեղծական տարրը փոքր-ինչ փոխել է իր հին իմաստը 

(բնակչություն, աշխարհ) և ձեռք է բերել նոր իմաստ ռուսերենի փոխկապակցու-
թյան շնորհիվ` «տիեզերք, տիեզերական թռիչք» և ընդհանրապես տիեզերական 
թռիչքի հետ կապված երևույթ: [2, 108] Օրինակ` cosmodog - շուն տիեզերանա-
վում, cosmonette - կին տիեզերագնաց, cosmology - տիեզերագիտություն, cosmos - 
տիեզերք, cosmodrome - տիեզերակայան: 

Գիտության բուռն զարգացման հետ շրջակա միջավայրում, նրա աղտոտվա-
ծությամբ պայմանավորված, երևան են եկել շատ բառեր` ecoecoecoeco---- բառակազմական 
տարրով բաղադրված և նոր նշանակությամբ` «բնությանը վերաբերող», «բնության 
պահպանություն», էկոհամակարգ. Օրինակներ` ecosystem - բոլոր բույսերը և կեն-
դանի էակները որոշակի տարածքում, ֆիզիկական միջավայրում, eco-warriors / eco-
activists – մարդիկ, ովքեր պայքարում են շրջակա միջավայրին հասցրած վնասների 
դեմ, eco-friendly - շրջակա միջավայրը չվնասող, բնապահպանական, eco-tourism - 
էկոտուրիզմ, շրջակա միջավայրին քիչ վնաս պատճառող տուրիստական երթուղի-
ներ. eco-crisis - էկոճգնաժամ, միջավայրի ոչնչացման վիճակ, eco- catastrophe - 
շրջակա միջավայրի աղետ` բնության աղտոտվածություն: 

Առավել լայն կիրառություն է ստանում բառակազմական micro micro micro micro ---- տարրը` 
շատ փոքր, մանրագույն, մանրատարր իմաստով: Օրինակ. microbook - շատ 
փոքր գիրք, որը կարդացվում է խոշորացույցով կամ խոշորացնող ապակիով, 
microculture - միկրոմշակույթ, ոչ մեծ միջավայր, microecology - միկրոէկոլոգիա, 
ոչ մեծ տարածքի բնության պաշտպանություն, microlight(AmE) - փոքրամասշ-
տաբ, թեթև ինքնաթիռ 1-2 մարդու համար, microfilm (AmE)- միկրոժապավեն՛ որի 
վրա պահվում է շատ մանր տառերով տեղեկատվություն, microchip - միկրոչիպ, 
microcosm - միկրոաշխարհ , microorganism - միկրոօրգանիզմ, մանրէ, microscope - 
մանրադիտակ, microwave oven - միկրոալիքային վառարան: 

Գոյություն ունի նաև paraparaparapara---- բառակազմական տարրը` ինչ-որ բանի վերաբե-
րող, ենթակա, լեզվի հետ կապված գործոններին պատկանող, բայց նրա մասը 
չհանդիսացող: ParaParaParaPara---- բառակազմական տարրը ձեռք է բերել նոր իմաստ` ինչ-որ 
բանի կողքին, ինչ-որ բանի մոտ, և այս նշանակության բառերը դարձել են շատ 
արդյունավետ: Օրինակներ. Para-academic - ակադեմիական, ուսումնական հաս-
տատությանը մոտիկ, para-governmental - կառավարությանը մոտ, կիսակառավա-
րական, para-professional - աշխատանքում արհեստավարժներին օգնող, թերի 
կրթություն ունեցող օգնական, paramilitary - կիսառազմականացված, paratroops - 
ինքնքթիռից պարաշյուտով թռչող զինվորներ, paramedic - մարդ, որի աշխատան-
քը հիվանդ, վիրավոր մարդկանց օգնելն է, բայց նա բժիշկ չէ, paranormal - չի կա-
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րող բացատրվել կամ պատճառաբանվել գիտության կողմից և ունի առեղծվածա-
յին ուժ, պարականոն, paralegal -փաստաբանի օգնական. 

Brain Brain Brain Brain բառով կազմված բարդ բառեր, օրինակ, brain teaser - լուծելու համար 
դժվար, բայց հաճելի խնդիր. brain wave - անսպասելի լավ միտք, գաղափար, to 
brain wash (AmE) - մեկին ստիպել ընդունել քո գաղափարները, հավատքը՝ այդ 
մասին բազմիցս խոսելով (ուղեղը լվանալ): 

Նոր գործածություն է ստացել inininin---- նախդիրը, որն սկսել է գործածվել որպես 
նախածանցային մաս: Նրա նշանակությունը չի փոխվել, օրինակ, passengers-in-
city - քաղաքային ուղևորներ, in-career education - աշխատանքի ընթացքում 
ուսումնառություն, in-country activities - երկրի ներսում գործունեություն: 

Անգլերենի բառաբարդման համակարգում նոր բառերի կազմավորման մեջ 
մեծ ակտիվություն է ստանում բարդ գոյականի տեսակը` կազմավորված "բայի 
հիմք + մակբայի հիմք" կառուցվածքով: Օրինակ` check-up - զննում, ստուգում, 
hide-out - ապաստարան, թաքստոց, to hide out - թաքնվել, աներևութանալ:  

Այսպիսի գոյականները շատ դեպքերում ձևավորվում են համապատասխան 
բայական կապակցությունից՝ «իմաստով մոտ» նշանակությամբ: Այսպիսով, անգ-
լերենում գոյություն ունեն կազմությամբ «բաղադրյալ բայ» - «բարդ գոյական»: 
Սակայն այսպիսի բարդ գոյականը միշտ չէ, որ կազմավորվում է բաղադրյալ գո-
յականից: Որոշ բարդ գոյականներ կազմվում են բառակազմական մոդելներին 
համապատասխան և չունեն համապատասխան բայական համահարաբերական:  

Նման կազմություն է` to break down (verb) - կոտրել, քանդել, վատթարանալ, 
անհաջողություն ունենալ. break-down (noun) - վթար, քայքայում, փլուզում, ան-
կում: Բառակազմական այսպիսի մոդելներ են նաև be-in - երիտասարդների հան-
դիպում հասարակական վայրում, միասին ժամանցի նպատակով, lean-to -ծածկ, 
սարայ: Այս տիպի բառերում առանձնանում են inininin բաղադրիչով բառերի խումբ, 
որոնք իրենց նշանակությամբ նորաստեղծ են համարվում` բողոքի ցույց, հանդի-
պում, մի խումբ մարդկանց հավաքույթ իմաստներով: [2,222] Օրնակ` lie-in - բո-
ղոքի տեսակ, որի դեպքում բողոքողները պառկում են գետնին` կասեցնելու հա-
մար տրանսպորտի ընթացքը, կամ հետիոտներին. teach-in - հավաքույթ, դասա-
խոսների և ուսանողների ցույց. sleep-in - բողոքի ձև, որի դեպքում բողոքողները 
հավաքվում են եկեղեցիներում և քարոզ են լսում. beed-in - անվճար սննդի բաժա-
նում հացադուլավորներին. laugh-in - ուրախ հանդիպում: Բաղադրված բայերը 
հիմք են հանդիսանում ոչ միայն բարդ գոյականների, այլև բարդ ածականների 
համար: Վերջիններս ներկայանում են "ածական / դերբայ + մակբայ" կառուցված-
քով: Օրինակ`  

to tear up - պատռել, torn-up - պատառոտված, բզկտված.  
to bomb out - ռումբով պայթեցնել, bombed-out (streets, houses) պայթեցված, 

ռմբակոծված (տներ, փողոցներ). 
to think out - լավ մտածել, thought out - մտածված.  
Բաղադրված բայի բազմիմաստությունը իր արտացոլումն է գտնում նաև 

ածականում: Այսպես, to make up բաղադրյալ բայը ունի հետևյալ իմաստները. 1. 
կազմել, տեղադրել 2. հորինել 3. շպարվել. Նրան համապատասխան բարդ ածա-
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կանը` mademademademade----upupupup ունի հետևյալ իմաստները:  
1. հավաքված, պատրաստված, (made-in rules /made-in medicine) 
2. հորինված, մտացածին, (made-up story / incident) 
3. ներկված, շպարված, (Made-up face / eyes) 
Այս տիպի բարդ ածականները աչքի են ընկնում իրենց արդյունավետությամբ: 
Խոսելով բառաբարդման մասին` պետք է նշել նաև երկու և ավելի գոյական-

ների հիմքից կազմված բառերը. օրինակ` night-school, book-shop, time-table. Այս 
եղանակը նոր չէ անգլերենում և մնում է շատ արդյունավետ, անընդհատ կազմա-
վորվում են մեծ քանակի նոր բառեր, ինչպիսիք են` moon walk - ելք լուսնի մակե-
րես, spacewoman - կին տիեզերագնաց, energycrisis - էներգոճգնաժամ, satellite 
town - նոր քաղաք, քաղաք արբանյակ: Այս եղանակի արդյունավետությունը 
բարձր է այնքանով, որ շատ այսպիսի կազմավորումներ իմաստային առումով քիչ 
են տարբերվում համապատասխան համադրական կապակցումներից և հոմանիշ 
են նրանց: Օրինակ` At the Paris energy conference the problems of oil prices were 
discussed. (Փարիզյան համագումարում էներգետիկ խնդիրների շրջանակներում 
քննարկվեց նավթի գնի հարցը:) 

Բարդ գոյականների այլ տիպեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց արդյունավե-
տությամբ, հանդիսանում են բարդ ածանցավոր գոյականների կազմությունները՝ 
----er er er er վերջածանցով: Այն միանում է բարդ հիմքին` նրանից կազմելով ածական և 
գոյական, բայ կամ բառակապակցություն: Օրինակ`  

world-lifer - մարդ, որ հանդես է գալիս բնության պահպանության և վայրի 
կենդանիների պաշտպանության հարցերով.  

peace compaigner - խաղաղության պաշտպանության կողմնակից 
sky-jacker - ինքնքթիռ առևանգող, ահաբեկիչ 
left-winger - քաղաքականության մեջ ձախ թևի ներկայացուցիչ 
sit-downer - նստացույցի մասնակից: 
«Գործիչ» իմաստով ----erererer վերջածանցը ամենաարդյունավետ գոյականակերտ 

վերջածանցներից է: Նրա բարձր արդյունավետությունը բացատրվում է լեզվա-
կան պահանջմունքով` նշանակելու ինչպես բազում գործիչների, մարդկանց, այն-
պես էլ տարբեր մեքենաներ, մեխանիզմներ և ուղղակի առարկաներ: Այդպիսի 
բառերի օրինակներ են հանդիսանում՝ biker - մոտոցիկլիստ, knocker - իր ապ-
րանքը առաջարկող առևտրական, որն անցնում է տնից-տուն, blusher - կոսմետիկ 
միջոց, որը մաշկին վարդագույն երանգ է հաղորդում: 

Բարձր ակտիվություն ունեցող վերջածանցներից առանձնանում են ----istististist և ----
manmanmanman վերջածանցները: -manmanmanman վերջածանցը հոմանիշ է ----er er er er վերջածանցին` այն տար-
բերությամբ, որ այդ վերջածանցի օգնությամբ են բացատրվում մարդ-գործիչները, 
ոչ միայն մեքենաներն ու մեխանիզմները.  

computerman - համակարգչի գիտակ 
advanceman - մարդ, որը միտինգ է կազմակերպում ինչ որ թեկնածուի օգտին 
Renaissanceman - լայն ճանաչողական ընդունակություններով օժտված մարդ 

գիտության և արվեստի բնագավառում. 
----istististist վերջածանցը նորագոյացություններում հիմնականում պահպանում է իր 
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նշանակությունը՝ «ինչ-որ տեսության, ուսմունքի, դոկտրինայի կողմնակից», օրի-
նակ` leftist - ձախ, ձախ շարժման կողմնակից. nationalist - ազգայնամոլ. 
protectionist - բնության պահպանության կողմնակից. environomentalist - շրջակա 
միջավայրի պահպանման խնդրի կողմնակից: 

Վերացական վերջածանցներից ամենաարդյունավետը կարելի է համարել ----
ismismismism վերջածանցը, որը կոչված է նշանակելու ինչ-որ տեսություն, ուսմունք, դոկտ-
րինա: Օրինակ`  

ultimatism - անփոխզիջումային հարաբերություն 
sexizm - աշխատանքում, հասարակական կյանքում կանանց խտրականու-

թյուն 
nuclearism - դոկտրինա, որը հաստատում է, որ միջուկային զենքի միջոցով 

կարելի է կանխել պատերազմը, հասնել քաղաքական կամ տնտեսական բավա-
րար զիջումների: 

Վերացական գոյականներ կերտող վերջածանցներից ----ionionionion -ը ցույց է տալիս 
գործողության, պրոցեսի որոշակի վիճակ: Իմաստային պլանում այդ գոյա-
կանները համընկնում են բայերի հետ, որոնցից կազմված են: Օրինակ` 
culturalizationculturalizationculturalizationculturalization - մշակութային սովորույթների ձեռքբերման գործընթաց. 
computerizationcomputerizationcomputerizationcomputerization - աշխատանքի մեքենայացում համակարգչի օգնությամբ: 

Բայական վերջածանցների շրջանում իրենց արդյունավետությամբ առանձ-
նանում է ----izeizeizeize վերջածանցը, որի օգնությամբ ձևավորվում են նոր բայեր, օրինակ` 
iconize - պաշտամունք դարձնել, պաշտել, cosmeticize - ավելի գրավիչ դարձնել, 
pedestrianize - փողոցը ազատել տրանսպորտից, vietnamize - վերահսկողության 
տակ պահել վիետնամական իշխանությունները, կառավարությունը: 

Համեմատաբար ակտիվ են համարվում այսպես կոչված փոքրացուցիչ գոյա-
կանական վերջածանցները` ----let, let, let, let, ----ie:ie:ie:ie: Այս վերջածանցներով ձևավորված բառերը 
հուզական երանգ ունեն և պատկանում են խոսակցական շերտին: օրինակ` 
filmlet - ոչ մեծ ֆիլմ, bomblet - ոչ մեծ արկ, groupie - դեռահաս, որն ամենուր 
հետևում է նշանավոր մարդկանց, auntie - մորաքույր /հորաքույր, folkie - ժողո-
վրդական երգերն օգտագործող, nudie - ֆիլմ կամ ներկայացում, որում որոշ ար-
տիստներ հանդես են գալիս մերկ:  

Այսպիսով, անգլերենում, ինչպես նաև հայերենում և ռուսերենում, ածանց-
ները բառակազմական հիմնական դերակատարներից են. դրանց մեջ գոյություն 
ունեն առավել ակտիվները, որոնք բառաստեղծական և թարգմանչական ձևույթ-
ներ են: 
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О НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬЬЬЬНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХ    
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ        

Саргсян Саргсян Саргсян Саргсян Карине Карине Карине Карине     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Словосложение, аффиксация, продуктивный модель, актив-
ный модель, заимствованные слова, словообразовательный элемент, неологизм, 
морфема, разговорный запас слов, социальная ценность, коррелятивный. 

Статья посвящена анализу наиболее продуктивных словообразовательных мо-
делей современного английского языка. Выявляются активно действующие в языке 
механизмы порождения новых значений в неологизмах, что безусловно стимули-
рует развитие языка.  

Приводимые в статье многочисленные примеры демонстрируют особенности 
префиксального и суффиксального способов словообразования, эффективность их 
функционирования в языке при образовании новых слов. Особо отличается актив-
ная роль префиксов при переходе слов одной части речи в другую, что приводит к 
порождению нового значения.  
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The paper is concerned with the role of more productive and progressive patterns 
in word- formation, as well as the new meanings acquired by the word-building process. 
In other words, the paper deals with neologisms. Attention is concentrated upon 
relatively productive types of word- formation, the ones that stimulate language 
development by enriching the vocabulary.  

The paper abounds in word building patterns that serve to reveal the peculiarities 
of bound morphemes, more specifically the derivational affixes – prefixes and suffixes, 
the high productivity of which promotes the acquisition of new meanings as well as 
semantic shifts. The latter concerns prefixes which modify the lexical meaning of stems 
to which they are added. As a result, the word is transferred from one part of speech to 
another. 
  


