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У статті проведено аналіз латиномовних назв комах за морфемно-словотвірними особливостями 

складних слів. Встановлено перевагу композитів грецького походження (16,8 %) над латинським 
(10,3 %), хоча загальна тенденція демонструє домінування простих слів (53,9 %). Вказано переважання 
складних слів грецького походження у назвах бджіл та деяких кровососів, а простих – у назвах метели-
ків. Також дослідницька увага закцентована на різних способах поєднання кореневих морфем у складних 
словах; проілюстровано характерні семантичні групи композитів у зоологічній номенклатурі. 
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Словотвірні процеси мови постійно відіграють важливу роль у творенні слів та 

інших мовних позначень, що засвідчується думкою Я.І. Порецького про вивчення 
словотвірних закономірностей, що "являє собою інтерес не тільки тим, що збагачує 
пам'ять свідченнями із сфери взаємозв'язку і історії мовних елементів, але й розви-
ває здатність мислити аналітично і дає поштовх до більш глибокого … сприйняття 
мовних форм, архаїзмів і неологізмів" [Порецкий 1977, 3]. Словотвір, за влучною 
думкою І.Р. Вихованця, є рушійним двигуном мови [Вихованець 2004]. 

Поруч із словотвірними (дериваційними) процесами зазвичай розглядається ряд 
питань, пов'язаних, зокрема, з морфемним, етимологічним та семантичним аспек-
тами, оскільки вони взаємопов'язані і взаємодоповнюючі, що підтвержується нау-
ковою літературою. Тривалий час лінгвісти не розмежовували, точніше не поміча-
ли "принципової різниці" в морфемному та словотвірному аналізі [Кузнецова, Еф-
ремова, 1986, 3]. Однак доказами взаємозв'язку цих аспектів аналізу є, з однієї сто-
рони, "розщеплення", за Г. С. Зенковим, словотвірного аналізу "на три співвідносні 
поняття – словотвірний, морфемний та етимологічний аналізи" [Зенков, 1969, 7] 
для більш детального та односпрямованого аналізу слів, а з другого – взаємодія 
морфемно-дериваційного аналізу слів з семантичним, що видно з твердження 
Н.Ф. Клименко (про потребу узгоджувати "посегментне (морфемне) членування 
слова з бінарним (дериваційним)", за рахунок чого розв'язуються безліч проблем, 
що стосуються "семантики слова та його компонентів" [Клименко, 1984, 13]) та пе-
реконань М.М. Маковського стосовно характеристики слова як діалектичної єднос-
ті "двох різно структурованих комбінаторних середовищ (на рівні фонетики і на 
рівні семантики), що в свою чергу засвідчує про нерозривний зв'язок його форми і 
значення" [Маковский 1989, 9]. У зв'язку з цим визначається мета нашої роботи.  

Мета роботи полягає у визначенні частки, функціонування, значення компози-
тів з компонентами грецького походження у латиномовній зоологічній номенкла-
турі (ЗН). 

Завдання роботи: встановити кількісну частку лексем грецького походження у 
таксономічних назвах різного морфемного складу (зокрема у складних словах) та 
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співставити ці дані у назвах різних груп комах; показати функціонування складних 
слів з грецькими компонентами у ЗН; кількісно визначити домінуючі семантичні 
групи у композитах грецького походження. 

Об'єктом дослідження є складні слова (композити) з грецьким компонентом у 
латиномовних назвах різних груп комах України. 

Предметом роботи є морфолого-словотвірні особливості компонентів компози-
тів грецького походження у ЗН. 

Наукова новизна дослідження: вперше на матеріалі латиномовних таксономіч-
них ентомонімів кількісно визначено частку складних слів з компонентами грець-
кого походження та показано їх морфемно-дериваційні особливості фунціонування. 

Актуальність полягає у підтвердженні вагомості та значення грецької лексики 
у латиномовній ЗН і представлені морфемно-словотвірного аналізу таксономічних 
назв як одного з головних етапів при створенні інтернаціональної латинської номе-
нклатури та термінології.  

Матеріалом роботи є всі назви родової і видової групи деяких кровосисних ко-
мах, зокрема вошей, бліх та ґедзів; двох родин диких бджіл [Сергієнко 1974, Юркі-
на 1961, Бошко 1973, Осичнюк 1970, 1977], а також назви (лише валідні) денних 
метеликів [Плющ 1988]. Загалом всі назви нараховують 1168 лексичних одиниць 
(ЛО) без врахування повторних видових назв у межах групи. 

У центрі аналізу зосереджено слова (лексичні одиниці), які складаються, кожне 
окремо, з ряду сполучених морфем, які самі по собі є "елементарними, мінімальни-
ми одиницями мови, формально неподільними в межах одного слова, але подільні 
за семантикою" [Українська мова 2004, 371], тобто це всі складові компоненти кон-
кретного слова.  

Морфеми залежно від своєї функції та місця у слові поділяються на кореневі та 
афіксальні морфеми (О.Д. Пономарів, Н.Ф. Клименко) або смислові та службові 
(Л.М. Костенко, А.В. Суперанська з співавт.). Оскільки об'єктом дослідження, є 
складні слова, які утворюються шляхом поєднання кореневих (смислових) морфем, 
то в роботі мова йде про них. 

Традиційним критерієм складного слова виступає його багатокореневість, тобто 
утворення з двох чи більше простих слів [Авксентьева 2002, 49 – 51, 86, Вихова-
нець 1990, 24, Суперанська 1989, 103 – 104] на протилежність однокореневості 
простих. Однак, кореневі морфеми можуть виконувати й функції афіксальних, тоді 
такі морфеми називаються афіксоїдами (префіксоїдами чи суфіксоїдами [Михайло-
ва 2007, 34, Пономарів 2005, 39,58] відповідно від функції і місця у слові). 

Поняття афіксоїд, словоелемент, за визначенням, це "проміжна афіксоподібна 
морфема, що є частиною складного або складноскороченого слова, здебільшого 
співвідносного з основою чи коренем, яка повторюється з тим самим значенням у 
багатьох словах, наближаючись за словотвірними функціями до афіксів" [Клименко 
1998, 62]. Зазвичай афіксоїдами являються слова іншомовного (латинського чи гре-
цького) походження [Пономарів 2005] і тоді їх називають терміноелементами [Су-
перанська 1989, Нікітіна, 1978, Костенко 2007]. У сучасній мові афіксоїди пошире-
ні в складних словах [Клименко 1998, 62, Костенко 2007, 142].  
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У літературі існують розбіжності стосовно афіксоїдів на кількох рівнях аналізу, 
зокрема на морфологічному рівні, одні вчені вважають їх афіксальними морфема-
ми, другі – кореневими, а треті – (ні першими, ні другими) проміжними або перехі-
дними морфемами (спеціально розглядається дослідниками [Гинзбург, Крейдлин 
1983, 140, Костенко 2007, 143, 149 – 150, Клименко 1998, 67, Климович]). На термі-
номологічному рівні – поняття афіксоїд та терміноелемент розмежовують для уни-
кнення омонімії та полісемії [Нікітіна 1978, 8, Костенко 2007, 143], хоча функціо-
нально вони однакові; поняття (на)півсуфікс, співелемент та суфіксоїд, одні вва-
жають їх синонімами [Ковалик 1961, 22], а інші – закликають до відсутності пер-
шого в термінології [Бартков 1979, 37]. Отже, показано не розв'язане питання мор-
фологічного статусу афіксоїдів та поширення синонімії в термінології. 

На проблемі морфологічного статусу афіксоїдів найбільш зосереджена робота 
С. Климович [Климович]. Авторка підкреслює існування в літературі двох напрямків 
стосовно віднесеності афіксоїдів (за одним – це "кореневі морфеми, які виявляють про-
дуктивність ( частотність, серійність)", а за другим – "кореневі морфеми, що змінили 
свою природу і зазнали семантичної мутації)". Проблему двозначності поглядів 
С. Климович вирішує встановленням межі, "яка б дозволила відділити кореневу мор-
фему від афіксоїда, тобто показати, в який момент і якою мірою відбувається перехід 
кількості в якість". А вирішення у визначенні статусу афіксоїдів "повинно поєднувати 
у собі семантичну, функціональну, формальну і кількісну характеристики" [Климович]. 

На даному матеріалі роботи зустрічається невелика група морфем (приблизно 
8 %), які схожі за характеристиками до афіксоїдів. Прикладами таких суфіксальних 
морфем (суфіксоїдів) є -ger, -fer (від gerere; ferre нести [Соболевский 1950, 124]),  
-ceps (від лат. caput, itis n голова, за аналогією до: biceps [bis + caput, itis n голова] – 
двоголовий [Дворецкий 2002]), які здебільшого утворюють назви на відображення 
особливостей будови та забарвлення об'єктів: Tabanus cordiger (від лат. cor, cordis n – 
сердце), перекладається як серценосний; Andrena spinigera (від лат. spinus, i m шип, 
колючка) – шипонога; Spialia orbifer (від лат. orbis, is m – коло, круг) – колоносний; 
Hybomitra hirticeps (від лат. hirtus, a, um щетинистий, пухнастий) – щетинисто-, воло-
хатоголова, Andrena parviceps (від parvus, a, um малий) – малоголова тощо.  

До цієї ж групи віднесені морфеми -(o)ides (грец. патрономічного форманта –  
-idhj [Звонська-Денисюк 1997, 337] або від ei=doj to, – вид, образ, подібність),  
-morpha (від грец. mo,rfh h ̀вид, форма) та -formis (від лат. forma, ae f вид, вигляд) у 
всіх випадках вживаються для відображення подібності чи спорідненості між так-
сонами одного чи різного рангу. Наприклад, видові назви – А. minutuloides (А. ма-
лесенька), A. nanaeformis (А. карликовидна) утворені від назв інших видів цього 
роду – A. minutula (А. маленька), A. nana (А. карликова). А назви A. colletiformis 
(А. колетовидна), A. panurgimorpha утворені від назв інших родів – Colletes, Panurgus.  

Префіксоїди зустрічаються у 70 назвах (майже 6%) виступаючи прийменниками, 
прислівниками, заперечними та підсилювальними частками переважно латинського 
походження.  

При аналізі морфологічного складу ентомонімів до складних (дво-, трикорене-
вих) слів віднесено й афіксоїди (зокрема всі префіксоїди та ті суфіксоїди, які збері-
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гають основу твірних компонентів композитів та їх смислове навантаження), оскі-
льки вони за формою і змістом відповідають складним словам. Доцільність відне-
сення саме префіксоїдів до складу композитів підтверджується міжнародним коде-
ксом ЗН (МКЗН), за яким префіксальні слова вважаються складеними (тобто скла-
дними) [МКЗН, Додаток D, VI, 149]. Цієї ж точки зору дотримуються й автори кла-
сичномовних праць, які вважають, що "префіксами зазвичай виступають приймен-
ники, які можуть вживатися і як окремі слова" [Боровский 1961, 141, Авксентьева 
2002, 49 – 51, 86], тобто префікси виступають як повноцінні компоненти складних 
слів. Це ж видно з прикладів (грецької і латинської граматик) складних слів, в яких 
першим компонентом є прийменники [Грамматика…1994, 12, Ананьєв 1865, 53].  

Отже, афіксоїди не обов'язково виділяти як окрему групу морфем, оскільки вони 
морфологічно та за смисловим навантаженням відповідають структурі складних 
слів. Так, до композитів не відносяться такі морфеми як -сeps, -oides, -col, тому що 
перша морфема не збігається морфологічно з похідною основою (див. вище), а дві 
останні – семантично не відображаються у словах.  

Аналіз близько 1200 ЛО назв різних груп комах за морфологічним складом по-
казав, що складних слів – 31,4 %. Звідси видно, що вони використовуються у номе-
нклатурі меншою мірою ніж прості. Проте, цікавим є факт, що в кожній групі ко-
мах співвідношення частки складних та простих слів між собою різна, хоча загаль-
ний висновок один – перевага простих. Так, у назвах кровососів та бджіл співвід-
ношення складних з простими не суттєве приблизно 4:5 (43,8 % проти 56,2 % у на-
звах кровососів та 44,7 % – 55, 3 % у назвах диких бджіл). Однак у назвах метели-
ків різниця значно суттєвіша – 1: 6 (12,1 % проти 72,0 %). 

Цікаві закономірності помічено і при співставленні результатів по морфемному 
складі у назвах різної мовної належності для кожної групи комах окремо, що видно 
з таблиці (див. таблицю).  

 
 Грецькі Латинські Мішані 

складні 88 (24,7 %) 51 (14,3 %) 15 (4,2 %) Назви кровососів 
прості 22 (6,2 %) 130 (36,5 %) – 
складні 69 (14,7 %) 65 (13,8 %) 32 (6,8 %) Назви бджіл 

 прості 32 (6,8 %) 190 (40,4 %)  – 
складні 39 (11,4 %) 4 (1,2 %) 3 (0,9 %) Назви метеликів 
прості 179 (52,3 %) 77 (22,5 %)  – 
складні 196 (16,8 %) 120 (10,3 %) 50 (4,3 %) Загалом 
прості  233 (19,9 %) 397 (34,0 %)  – 

 
Отож тенденція у назвах бджіл та деяких груп кровососів показує переважання 

складних назв у словах грецького походження, а простих – у словах латинського, 
проте у назвах метеликів – суттєве домінування простих. Однак, загальна частка 
демонструє перевагу складних слів грецького походження (16,8 %) над латинським 
(10,3 %), хоча переважають прості слова як у назвах латинського (34,0 %), так і гре-
цького походження (19,9 %). 
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У назвах, які походять з сучасних мов цей показник не визначався, оскільки во-
ни поза інтересами класичної філології. Втім очевидне істотне переважання серед 
них простих назв.  

Результати по мовному складу таксономічних назв комах можна знайти у спеці-
ально присвячених раніше роботах [Воскобойник, Піндрус 2006, Воскобойник 
2007, 2009]. 

З точки зору словотворення, складні слова вважаються результатом словоскла-
дання. Багатьма дослідниками поняття словоскладання не розрізняється, а інколи 
переплітається з основоскладанням за використанням, функцією, матеріалом. 

За Н.Ф. Клименко "словоскладання розглядається як перший ступінь творення 
складних слів, другим є основоскладання" (в історичному плані) [Клименко 1984, 4], 
тобто вони є нерозривні послідовні процеси творення слів. Однак К.А. Лемківська 
виступає лише за основоскладання, оскільки частина слова, в тому числі і складно-
го, не може бути словом [Левковская 1956, 182], а В.П. Григорьєв відкидає його як 
спосіб утворення композитів, так як основи самостійно не існують і тому не мо-
жуть складатися у слова [Григорьев 1956, 52].  

І. Ковалик розмежовує словоскладання і основоскладання відносячи перше до 
синтаксичного, а друге – до синтаксико-морфологічного способу словотвору. Різ-
ниця між ними полягає в "матеріалі" з якого утворюється слово, для першого спо-
собу словотвору є словосполучення ("з'єднання двох або трьох кореневих морфем в 
одне слово"), а для другого – з'єднання основ ("зрощення колишніх словосполу-
чень"), а не слів [Ковалик 1961, 21 – 23].  

Отже, у роботі більш слушним вважається використання терміну словоскла-
дання, спираючись на позицію І. Ковалика, оскільки у номенклатурі для створення 
назв та термінів використовуються штучні утворення з вже існуючих в загальній 
лексиці слів, а не словосполучень.  

В українській мові складні слова відрізняються способом поєднання основ 
[Українська мова 2004, 447; Клименко 1984, 79 тощо]. "Одні з них виникають шля-
хом безпосереднього сполучення основ тих слів, з яких вони утворені (авіапорт, 
соціал-демократ…), другі – шляхом безпосереднього сполучення відмінюваної фо-
рми одного слова з основою іншого (насамперед, поцейбічний), а треті – за допо-
могою сполучних голосних о, е (є), и (лісосмуга, перекотиполе, життєлюбний)" 
[Клименко 1984, 79]. 

За цими ж cпособами поєднання основ виділяються окремі варіанти словоскла-
дання і в латинській мові, тому розрізняються складні слова зі сполучною голосною 
і без неї, що залежить від крайових літер основ. Крім того визначаються різні варі-
анти залежно від частиномовної належності твірних компонентів композитів. 

На даному матеріалі таксономічні складні назви суто грецького походження 
(196 ЛО) утворюються переважно (у 88 випадках) за допомогою сполучної голосної 
-о-. У більшості (82) випадків 2-им компонентом виступають іменники перших 
трьох відмін, що сполучаються з різними частиномовними кореневими морфемами, 
а саме з іменниками (40): Haemophila, Haematopota (1-і компоненти – від ai-ma, 
atoj to, кров, а 2-і – fi,lh h` подруга та poth,j, h/toj h` пиття, напій) та інші; з при-
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кметниками (39): Neopsylla (від ne,oj 3 молодий, незрілий та yu,lla h` блоха), 
Haematopinus macrocephalus (від makro,j( 3 великий та kefalh, h` голова) тощо. 

Доволі часто словоскладання тут відбувається без сполучної голосної (у 74 ви-
падках). Перш за все, це слова, в яких 1-ий компонент має основу на голосний, зок-
рема на -u (-y) (у 19 випадках): Polyplax (від polu,j, 3 численний та 
pla,x, plako,j h̀ рівнина), Polyommata (від o;mma(  atoj  to, - око, вічко) тощо; на -ou/-o 
(-u/-o) (1): Andrena bucephala (від гр. bou/j( boo,j o`( h ̀бик, корова та kefalh, h` голова). 
Сюди ж відносяться слова, в яких 2-ий компонент починаєтся на голосну: Anoplura 
(від a;noploj, 2 незнарядженний, ouvra, h ̀хвіст), Cyaniris (від kuano,j( 3 темно-синій, 
i=rij( i,doj h` райдуга) тощо.  

У більшості слів цього типу 2-им компонентом є іменник (58), який може поєд-
нуватися з прикметником (у 31 випадку), іменником (18), прийменниками (у 2 на-
звах – ùpe,r та ùpo,) та числівником (7): Triphysa, Heptatoma (2-і компоненти від fu,sa h̀ 
пузир, tomh, h̀ відрізок). Також за цим типом поєднуються прикметники з прикмет-
никами (8), іменниками (2), прийменниками (2) та дієслівними основами (у 4).  

Інколи у грецьких композитах використовуються сполучні голосні -і- (7) або -е- 
(1), що можуть вважатися за помилку: Aphaniptera (від avfanh,j 2 невидимий, 
ptero,n to, крило), A. sphecodimorpha (від sfhkw,dhj 2 осоподібний) або Gonepteryx 
(від gonu, to, кут, кутоподібний, pte,rux( ugoj h` крило). 

Також тут спостерігається різні типи сполучувальності в одному слові, зокрема 
поєднання без сполучної голосної і з нею – Hexa-cten-o-psylla, Palaeo-chris-o-
phanus, або навпаки – Heter-o-chrys-ops тощо.  

Отже, для складних слів грецького походження характерне поєднання основ із 
сполучною голосною -о- (у 44,9 %) або взагалі без голосної (37,7 %) з переважним 
застосуванням іменної лексики (майже 80 %). 

Хоча складні слова власне латинського походження (120 ЛО) не є об'єктом 
аналізу, однак вважається цікавим зіставлення закономірностей творення слів гре-
цького та латинського походження, перш за все, для підкреслення вагомості грець-
кої лексики у латиномовній ЗН.  

Для сполучення кореневих морфем латинського походження характерна сполу-
чна голосна -і- (у 60 %), на відміну від слів грецького походження (у 3,6 %). Одна-
ковою мірою використовується поєднання основ без сполучної голосної як у ком-
позитах грецького (37,7 %), так і латинського (37,5 %) походження. Суттєво відріз-
няється частка складних слів з сполучною голосною -о- між композитами грецького 
(44,9 %) і латинського походження (13,0 %). Однаковою мірою (80 %) вживається 
іменна лексика (іменники та прикметники) як у композитах грецького, так і латин-
ського походження. 

Вище розглянуто складні слова, в яких кожен компонент слова суто грецького 
або суто латинського походження. Крім того, виходячи з того, що об'єктом роботи є 
всі компоненти складних слів саме грецького походження, у роботі також аналізу-
ються слова гібридного (за Ф.О. Нікітіною, Я.І. Порецьким [Нікітіна, 1978, 13–14, 
Порецкий, 1977, 55]) або мішаного мовного складу.  
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До слів мішаного мовного складу належать складні слова різного мовного 
складу. Такі назви мішаного складу не рекомендуються і навіть забороняються 
МКЗН, проте на опрацьованому матеріалі їх – 50 ЛО.  

У більшості випадків (36) другим компонентом виступає коренева морфема гре-
цького походження, а першим – латинського (33) або новомовного (з сучасної мо-
ви) (3). Частка слів майже втричі менша (13) з грецьким компонентом на першому 
місці у слові, в яких на другому місці компоненти майже тільки латинського (в 12 
випадках) походження.  

У словах мішаного мовного складу майже однаковою мірою використовується 
сполучна голосна -і- (15) та -о- (10). Характерною ознакою є домінування сполуч-
ної -і- у словах латиногрецького походжнення (10), для – -о- властиве викорис-
тання однаковою мірою у різних групах мішаних слів (для латиногрецьких – 4, 
греколатинських – 3 та у словах з компонентами грецького та новомовного похо-
дження також – 3). 

Найбільше різномовних назв, які утворені без сполучної голосної (у 24 випад-
ках), зокрема це назви бджіл, в яких 2-ий компонент – -andrena: Cordandrena, 
Orandrena. А також назви з 1-им компонентом числівником, прийменником, при-
слівником: bis-octo-dentatus, cis-caucasicus, sem-ura тощо. 

У ході роботи була помічена певна закономірність в тому, що для кожної групи 
назв комах характерне використання у складних таксономічних назвах певних ко-
реневих морфем, які прямо вказують на належність до відповідної групи, зокрема 
до бліх (у 22 випадках) – -psylla (грец. yu,lla h`), вошей (4) – -phthirus (грец. fqei,r, 
fqeiro,j o`), та ґедзів (1) – -tabanus (лат. tabanus, i m). Здебільшого це назви родів, які 
використовуються як другий компонент для утворення інших родових та підродо-
вих назв: Vermipsylla, Arctopsylla, Cyclophthirus, Cervophthirius, Stenotabanus тощо. 
До цієї групи назв можна віднести всі підродові назви бджіл (36), в яких 2-им ком-
понентом виступає назва роду Аndrena (=Anthrena від грец. avnqrh,nh h ̀– шершень): 
Aciandrena, Cordandrena, Graecandrena тощо. 

Аналіз композитів за семантичним аспектом продемонстрував, що складні 
слова (31,4 %) найчастіше використовуються для утворення назв на позначення 
особливостей будови у 114 випадках (9,8 %) та забарвлення – у 101 (8,6 %). Ціка-
вим є те, що для композитів грецького походження частка назв на позначення бу-
дови (64) вища майже вдвічі, ніж у назвах даних за забарвленням (33) об'єктів. 
Протилежні дані у композитах латинського походження за цими семантичними 
групами (несуттєво переважають назви, дані за забарвленням (59), над назвами, 
даними за будовою (45)). 

Також доволі часто, у 91 випадку (7,8 %) вживаються композити, які вказують 
на спорідненість з іншими таксонами або стосуються безвідносної зовнішньої схо-
жості або екологічних зв'язків. У більшості випадків (58) до цієї групи назв нале-
жать слова суто грецького походження, вдвічі менше (26) таких назв у складних 
словах різномовного походження. Наприклад: Chrysandrena, Brachyandrena, A. 
sphecodimorpha, A. nanaeformis тощо. Всі інші семантичні групи назв (5,2 %) не роз-
глядаються, бо є мало чисельними. 
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Отже, при мовному співставлені ентомонімів продемонстровано перевагу скла-
дних слів грецького походження (16,8 %) над латинськими (10,3 %), хоча загалом 
домінують прості слова як грецького (19,9 %), так і латинського походження 
(34,0 %). Визначено превалювання композитів грецького походження у назвах 
бджіл та кровососів, а простих слів – у назвах метеликів. При словоскладанні ком-
понентів складних слів грецького походження в більшості випадках використову-
ються сполучникове поєднання компонентів голосною -о- (44,9 %) або безсполуч-
никове (37,7 %), що відрізняється від творення композитів латинського походжен-
ня. Частиномовна належність складних слів однаковою мірою відображена як у 
словах грецького, так і латинського походження. Також показано три домінуючі 
семантичні групи складних слів, перевага яких пояснюється певною традицією но-
мінації об'єктів, в основі якої лежить відображення їх відповідних особливостей 
будови, життєдіяльності тощо. 

Отже, значну роль у словотворенні латиномовної ЗН відіграє лексика грецького 
походження зі своїми особливостями і закономірностями. Сам же морфолого-
словотвірний аналіз ентомонімів являє собою один із важливих етапів при створен-
ні інтернаціональної номенклатури.  

 
В статье произведен анализ латиноязычных названий насекомых по морфемно-словообразова-

тельным особенностям сложных слов. Установлено превалирование композитов греческого проис-
хождения (16,8 %) по сравнению с латинскими (10,3 %), хотя общая тенденция демонстрирует до-
минирование простых слов (53,9 %). Показано преобладание сложных слов греческого происхождения 
в названиях пчел и некоторых кровососов, а простых – в названиях бабочек. Также исследовательс-
кое внимание сакцентировано на разных способах объединения корневых морфем в сложных словах, 
проанализированы характерные семантические группы композитов в зоологической номенклатуре. 

Ключевые слова: сложные слова (композиты), аффиксоид, словосложение, классические языки, 
зоологическая номенклатура, названия насекомых (этномонимы). 

 
This article analyses Latin-language names of insects in the aspect of morpheme peculiarities of 

composites. This material determines preference of composites of Greek origin (16,8 %) in comparison with 
composites of Latin origin (10,3 %), however the general tendency demonstrates the dominance of simple 
words (53,9 %). The author points out dominating of composites of Greek origin among bees' names and 
some bloodsuckers, and notices domination of simple words of Greek origin among butterflies' names. The 
researcher's attention is also focused on different ways of root morphemes'compounding into composites. The 
article illustrates the typical semantic groups of composites among zoological nomenclature. 

Key words: compound words (composites), affix, compounding, classical languages, zoological 
nomenclature, insect names (etnomonims). 
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