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Асаблівасці марфемнага і словаўтваральнага аналізу слова 

 

Адным з ключавых пытанняў марфадэрываталогіі па-ранейшаму 

з’яўляецца пытанне аб суадноснасці марфемнага і словаўтваральнага 

аналізаў, якія непасрэдна звязаны са структурай слоў. Гэтыя два віды 

аналізу і збліжаюцца, і розняцца паміж сабой, паколькі кожны з іх 

прадугледжвае свае мэты і задачы. 
Марфемны аналіз слова (у школе яго называюць разборам слова па 

саставе) ставіць сваёй мэтай выявіць, з якіх марфем складаецца слова на 

сучасным этапе развіцця беларускай мовы. Пры гэтым аналізе па метадзе 

«матрошкі» ці «знімання пласта за пластом» выдзяляюцца ўсе састаўныя 

часткі слова – марфемы: прэфікс, корань, суфікс, канчатак, постфікс, 

інтэрфікс. Марфемны аналіз імкнецца да максімальна дробнага члянення 

слова на фармальныя выдзяляльныя адзінкі. Вылучэнне частак слова пры 

марфемным аналізе адбываецца шляхам падбору як аднакаранёвых 

(роднасных) слоў, так і аднаструктурных.  

Задача словаўтваральнага аналізу заключаецца ў вытлумачэнні, ад 

якога слова ўтворана аналізуемае слова, г. зн. знаходжанне ўтваральнай і 

вытворнай асновы, вызначэнне парадку далучэння марфем, устанаўленне 

спосабу, з дапамогай якога ўтворана слова. Пры словаўтваральным 

аналізе не патрабуецца паказаць усе марфемы ў слове, а патрабуецца 

толькі з мноства роднасных слоў вызначыць адзінае, непасрэднае, 

матывавальнае (утваральнае) слова да матываванага (вытворнага) і 

словаўтваральны фармант (сродак), з дапамогай якога ўтварылася 

аналізуемае слова. Па сутнасці, пры словаўтваральным аналізе 

выдзяляюцца толькі дзве часткі: утваральная аснова і словаўтваральны 

фармант. У цэнтры ўвагі тут знаходзяцца суадносіны паміж вытворнай 

асновай і ўтваральнай. Гэты від аналізу заснаваны на прынцыпах 

супастаўлення вытворнага слова з утваральным. 

Кожны з гэтых відаў аналізу мае сваю метадалогію і парадак 

правядзення. 

Марфемны аналіз пачынаецца з выдзялення канчатка, які можа 

быць і нулявым, і вызначэння двух відаў асноў – асновы словаформы і 

асновы слова (першая ступень). Гэта дае магчымасць устанавіць 

функцыю і значэнне формаўтваральных суфіксаў, калі яны ёсць у аснове 

словаформы. Для выдзялення канчатка неабходна ўлічваць парадыгму 
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слова як часціны мовы, а г.зн. сістэму скланення ці спражэння. 

Нязменныя часціны мовы ці формы слоў (прыслоўі, катэгорыя стану, 

дзеепрыслоўі, інфінітыў) канчаткаў не маюць. Формаўтваральныя 

суфіксы выдзяляюцца ў складзе дзеясловаў прошлага часу, 

дзеепрыметнікаў, дзеепрыслоўяў, прыметнікаў і прыслоўяў вышэйшай 

ступені параўнання.  

Корань і словаўтваральныя афіксы выдзяляюцца на другой ступені 

марфемнага аналізу. Корань выдзяляецца шляхам падбору 

аднакаранёвых слоў, пры гэтым неабходна абавязкова ўлічваць іх 

значэнне. Усе афіксальныя марфемы вызначаюцца шляхам падбору 

аднаструктурных слоў, а г. зн. слоў з той жа прыстаўкай, з тым жа 

суфіксам і г.д. 

Пры марфемным аналізе сустракаюцца наступныя цяжкія выпадкі: 

1. Неабходна звяртаць увагу на аналіз аманімічных слоў і 

словаформ розных часцін мовы і адной часціны мовы, напрыклад: летам 

(прыслоўе) – канчатка няма, аснова усё слова летам; летам (словаформа 

творнага склону адзіночнага ліку назоўніка) – канчатак –ам, аснова лет-; 

г-ну-ц-ца (інфінітыў) і форма дзеяслова 3-й асобы множнага ліку г-н-уц-

ца – канчатак -уц. 

2. Складаныя лічэбнікі маюць два канчаткі, якія размешчаны 

дыстанцыйна; другі знаходзіцца ў сярэдзіне слова: двумастамі, 

шасцюдзесяццю. 

3. У складаных словах інтэрфіксы ўваходзяць у аснову слова; 

аснова з’яўляецца неперарывістай, напрыклад: лес/а/стэп-Ø, бел/а/крыл-

ы, тр/ох/гад-ов-ы. 

4. Канчатак знаходзіцца ў сярэдзіне слова і ў тым выпадку, калі ёсць 

словаўтваральныя постфіксы -ся (-ца), -сьці (-сь), -небудзь, якія абавязкова 

ўключаюцца ў аснову. Пры гэтым аснова становіцца перарывістай: вуч-у-

ся, -ыц-ца, вуч-ац-ца, хт-о-сьці, шт-о-сь, к-ім-небудзь. 

5. Пры разыходжанні паміж літарным і гукавым складам слоў з 

ётавымі галоснымі і, е, ё, ю, я могуць узнікаць цяжкасці пры выдзяленні 

марфем, а таму трэба ўлічваць наяўнасць «скрытага» j на стыку: а) кораня і 

суфікса: баец – баj-эц (параўн.: бой), вераб’іны – вераб’j-ін-ы (параўн.: 

верабей); б) асновы і канчатка: Падмаскоўе – Пад-маскоў-j-э, аварыя – 

аварыj-а (параўн.: аварый-н-ы), сям’я – сям’j-а (параўн.: сямей-н-ы). 

6. На марфемным стыку назіраецца сумяшчэнне канца аднаго 

морфа з пачаткам (або цалкам) другога морфа, што абавязкова неабходна 

адлюстроўваць у структуры слоў пры вызначэнні межаў марфем. 

Напрыклад, сумяшчэнне канцавога каранёвага з пачатковым суфікса: 

беларус + ск(і) – беларуск-і, чачэрск + ск(і) – чачэрск-і, клецк +цк(і) – 
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клецк-і, таксі +іст – таксіст-Ø, юнак + ств(а) – юнацтв-а, мін + 

ну+л(ы) – мінулы; канцавога прыставачнага з пачатковым кораня: рас+ 

сад(а) – расада, раз+ зяв+і+ць – разяв-і-ць. 

7. Абавязкова неабходна ўлічваць характар падоўжаных зычных, 

які адбываецца на марфемным стыку а) прыстаўкі і кораня: бес-сістэм-н-

ы, рас-стык-оў-к-а; б) кораня і суфікса: закон-н-асць-Ø, лімон-н-ы; у 

межах адной марфемы: а) кораня: мышш-у, печч-у, дзесяцц-ю; б) суфікса: 

пры-шчэпл-іва-нн-е, са-дзей-н-іча-нн-е, у-руч-энн-е, разум-е-нн-е. 

8. Неабходна ўлічваць характар выпадзення гукаў, што часам 

ускладняе вылучэнне марфем і прыводзіць да непазнавальнага іх 

відазмянення. Напрыклад: гля-ну-ць (параўн.: глядз-ець), аблас-н-ы 

(параўн.: вобласць-Ø), пра-яз-н-ы (параўн.: язд-а), кі-ну-ць (параўн.: кід-

а-ць), г-ну-ц-ца (параўн.: з-гіб-Ø), гні-л-ас-н-ы (параўн.: гні-л-асць-Ø). 

Парадак марфемнага аналізу. Структурнае чляненне слова пры 

марфемным аналізе праводзіцца з канца ў наступным парадку: 

1. Часціна мовы. Зменная (як змяняецца) ці нязменная. 

2. Канчатак (флексія), яго тыпы: 

а) па характары фармальнага выражэння: матэрыяльна выражаны 

ці нулявы; 

б) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці 

некалькімі; 

в) па функцыі: словазменны ці сінкрэтычны; 

г) па характары граматычнага значэння (у залежнасці ад часціны 

мовы); 

д) па здольнасці да аднаўлення ў маўленні: рэгулярны ці 

нерэгулярны. 

3. Аснова: 

а) па функцыі: аснова словаформы, аснова слова; 

б) па структуры: члянімая ці нечлянімая; простая ці складаная; 

перарывістая ці неперарывістая. 

4. Корань (падабраць аднакаранёвыя словы): 

а) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці 

некалькімі; 

б) па наяўнасці ці адсутнасці чаргаванняў; 

в) ступені самастойнасці ў выражэнні значэння: свабодны ці 

звязаны. 

5. Суфіксы (падабраць некалькі аднаструктурных слоў з тымі ж 

суфіксамі): 

а) па характары фармальнага выражэння: матэрыяльна выражаны 

ці нулявы; 
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б) па наяўнасці варыянтаў: прадстаўлены адным варыянтам ці 

некалькімі; 

в) па функцыі: словаўтваральны ці формаўтваральны; 

г) па значэнні (пералік значэнняў суфіксаў гл.: Беларуская 

граматыка. Ч. 1. – Мінск, 1985); 

д) па ўзнаўляльнасці: рэгулярныя ці нерэгулярныя; 

е) па актыўнасці: прадуктыўныя ці непрадуктыўныя; 

ё) па стылістычнай афарбоўцы: нейтральныя ці стылістычна 

афарбаваныя. 

6. Прыстаўкі (прэфіксы) (падабраць некалькі аднаструктурных 

слоў з тымі ж прыстаўкамі): 

а) па функцыі: словаўтваральныя, формаўтваральныя ці 

сінкрэтычныя; 

б) па значэнні (пералік значэнняў прыставак гл.: Беларуская 

граматыка. Ч. 1. – Мінск, 1985); 

в) па ўзнаўляльнасці: рэгулярныя ці нерэгулярныя; 

г) па актыўнасці: прадуктыўныя ці непрадуктыўныя; 

д) па стылістычнай афарбоўцы: нейтральныя ці стылістычна 

афарбаваныя. 

7. Постфіксы, іх тыпы: 

а) па функцыі: словаўтваральныя ці формаўтваральныя; 

б) па характары значэння: словаўтваральнае (зваротнасць, 

няпэўнасць) ці граматычнае (сумеснасць, множнасць). 

8. Інтэрфіксы, іх тыпы па функцыі: 

а) злучальныя галосныя; 

б) структэмы – «сегменты», якія служаць для аб’яднання суфікса з 

асновай (коранем). 

9. Графічная схема слова. 

Правядзём апісальны марфемны разбор слова абуцца. 

Абуцца 

1. Інфінітыў. Нязменная форма дзеяслова. 

2. Канчатка няма, паколькі гэта нязменная форма дзеяслова. 

3. Аснова формы інфінітыва – аб-у-ц-ца; 

а) аснова цяперашняга часу – аб-у-j-уц-ца;. 

б) па структуры абедзве асновы члянімыя (дзеляцца на марфемы); 

простыя (маюць адну каранёвую марфему); перарывістыя (унутры 

асновы інфінітыва ёсць суфікс -ц-, які не ўваходзіць у аснову, а ў аснове 

цяперашняга часу ёсць канчатак -уц-, які таксама не ўваходзіць у аснову). 

4. Каранёвая марфема прадстаўлена морфам -у- (аднакаранёвыя 

словы: раз-у-ць, раз-у-ва-нн-е, аб-у-т-нік-Ø, аб-у-т-ак-Ø):  
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а) выступае ў адным фанетычным варыянце: (параўн. раз-у-ва-нн-е, 

аб-у-т-нік-Ø, аб-у-т-к-ов-ы);  

б) у корані чаргаванняў няма; 

в) корань звязаны (можа ўжывацца толькі ў спалучэнні з суфіксамі 

і прыстаўкамі: раз-у-ць, раз-у-ва-нн-е). 

5. Суфіксальная марфема прадстаўлена морфам -ць 

(аднаструктурныя словы: прачыта-ць, прыміры-ць, выбелі-ць): 

а) матэрыяльна выражаны; 

б) прадстаўлена двума фанетычнымі варыянтамі: -ць, -ці (параўн. 

абу-ць, прынес-ці). Фармальнае адрозненне паміж морфамі тлумачыцца іх 

пазіцыяй у слове: морф -ць выступае пасля асновы на галосны (мы-ць, піса-

ць, жы-ць), морф -ці – пасля асновы на зычны (грыз-ці, вез-ці, клас-ці); 

в) выконвае формаўтваральную функцыю;  

г) мае значэнне неазначальнай формы дзеяслова;  

д) суфікс рэгулярны (паўтараецца ў складзе аднаструктурных слоў);  

е) прадуктыўны (удзельнічае ва ўтварэнні форм інфінітыва новых 

слоў); 

ё) нейтральны ў стылістычных адносінах. 

6. Прэфіксальная марфема прадстаўлена морфам аб- 

(аднаструктурныя словы: аб-бегчы, аб-весці, аб-вязаць): 

а) выконвае словаўтваральную функцыю; 

б) мае значэнне ‘давесці дзеянне да выніку’; 

в) прэфікс рэгулярны (паўтараецца ў складзе аднаструктурных слоў); 

г) прадуктыўны (удзельнічае ва ўтварэнні новых слоў); 

д) нейтральны ў стылістычных адносінах. 

7. Постфікс -ца: 

а) выконвае словаўтваральную функцыю; 

б) мае словаўтваральнае значэнне ‘зваротнасці’. 

8. Інтэрфіксаў у аналізуемым слове няма. 

9. Графічны разбор: аб-у-ц-ца. 

Парадак правядзення словаўтваральнага аналізу істотна 

адрозніваецца ад марфемнага аналізу. Падчас словаўтваральнага аналізу 

неабходна кіравацца наступнымі агульнымі правіламі: 

1. Вытворнае слова павінна быць бліжэйшым роднасным словам па 

форме і па сэнсе: пылінач-к-а ← пылінк-а, цёмн-а ← цёмн-ы. 

2. Пры ўтварэнні новага слова адначасова могуць выкарыстоўвацца 

розныя марфемы: прэфікс і суфікс (прэфіксальна-суфіксальны спосаб), 

суфікс і постфікс (суфіксальна-постфіксальны спосаб), прэфікс, суфікс і 

постфікс (прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны спосаб) і г.д. Таму, 

напрыклад, слова абеззямеліць утворана ад назоўніка зямля не пры 
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дапамозе дзвюх прыставак а- і без- і суфікса -і- (няма прэфіксальна-

прэфіксальна-суфіксальнага спосаба), а пры дапамозе прыстаўкі абез- і 

суфікса -і- (прэфіксальна-суфіксальным спосабам). 

3. Назоўнікі, якія абазначаюць асоб жаночага полу, звычайна 

ўтвараюцца ад назоўнікаў, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу: 

артыст-к-а ← артыст, студэнт-к-а ← студэнт, шахматыст к-а ← 

шахматыст. 

4. Назоўнікі са значэннем апрадмечанай прыметы, як правіла, 

утвараюцца ад адпаведных прыметнікаў: бель-Ø ← бел-ы, зелень-Ø ← 

зялён -ы. 

5. Назоўнікі са значэннем апрадмечанага дзеяння, як правіла, 

утвараюцца ад адпаведных дзеясловаў: выхад-Ø ← выходзі-ць, бег-Ø ← 

бега-ць.  

6. Прыслоўі, якія заканчваюцца на -а, утвараюцца ад адпаведных 

прыметнікаў: лёгка ← лёгк-і, радасна ← радасн-ы. 

7. Каб правільна выдзеліць словаўтваральны суфікс, неабходна 

памятаць аб двайным значэнні ётавых літар і, е, ё, ю, я і на стыку марфем 

уводзіць элементы фанетычнай транскрыпцыі: кра[j-о]в-ы (краёвы) ← 

край, узмор’[j-э] (узмор’е ) ← мор-а. 

8. Назоўнікі тыпу паўнапраўнасць утвараюцца не складана-

суфіксальным спосабам, а суфіксальным, паколькі ў мове ёсць складаны 

прыметнік: паўнапраўн-асць ← паўнапраўн-ы. Аналагічна ўтвараюцца і 

прыметнікі ад складаных назоўнікаў суфіксальным спосабам: 

жалезабетон-н-ы ← жалезабетон, паравоз-н-ы ← паравоз. 

9. Словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі ўтвараюцца ад 

слоў гэтай жа часціны мовы: дом-ік ← дом, луж-ок ← луг, вясёл-еньк-і 

← вясёл-ы. 

10. Невытворныя словы часам могуць мець аснову, у склад якой 

уваходзіць не толькі корань, але і афіксы: піс-а-ць, чыт-а-ць, бач-ы-ць. 

Такога тыпу словы не падлягаюць словаўтваральнаму аналізу. 

11. Дзеясловы з суфіксамі -ава- (-ява-), -ва-, -іва- (-ыва-) 

утвараюцца ад адпаведных дзеясловаў без гэтых суфіксаў: даказ-ва-ць ← 

даказа-ць, падкормл-іва-ць ← падкармі-ць. 

12. Вытворнае слова ў адным і тым жа значэнні можа суадносіцца з 

двума і болей утваральнымі асновамі (словамі). У такім выпадку 

неабходна гаварыць пра множную матывацыю. Пры множнасці 

матывацыі вынікі словаўтваральнага аналізу адрозніваюцца: 

а) утваральнай базай; 

б) словаўтваральным фармантам; 

в) спосабам словаўтварэння. 
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Напрыклад: 1) ня-весела ← весела (утваральная база – усё слова, 

прыслоўе, словаўтваральны фармант – прэфікс не- (арфаграфічны 

варыянт ня-), спосаб словаўтварэння – прэфіксальны); 2) нявесел-а ← 

невясёл-ы (утваральная база – аснова прыметніка, словаўтваральны 

фармант – суфікс -а, спосаб словаўтварэння – суфіксальны). 

13. Пры ўтварэнні вытворных слоў прэфіксальным, 

постфіксальным і прэфіксальна-постфіксальным спосабамі прэфіксы і 

постфіксы далучаюцца толькі да цэлага слова, а не да ўтваральнай 

асновы: звыш-магутны ← магутны, мыц-ца ← мыць, хто-сьці ← хто, 

што-небудзь ← што, пра-галадац-ца ← галадаць. 

14. Калі пры ўтварэнні новага слова змянілася часціна мовы, 

значыць, што ў словаўтварэнні ўдзельнічаў суфікс ці суфікс у спалучэнні 

з іншымі марфемамі: жалез-н-ы ← жалез-а, за-мараз-ак ← мароз, бяз-

ліст-Ø-ы – ліст, дзіч-ы-ц-ца ← дзік-і, а-білец-і-ць ← білет. 

Парадак правядзення словаўтваральнага аналізу: 

1) вызначаецца лексічнае значэнне слова, паколькі значэнне 

вытворнага слова заўсёды можа быць растлумачана пры дапамозе 

значэння ўтваральнага слова; 

2) параўноўваецца будова вытворнага і ўтваральнага слоў 

(аднакаранёвага з вытворным словам, праз якое тлумачылася значэнне 

вытворнага слова); 

3) вызначаецца ў вытворным слове ўтваральная аснова (агульная 

фармальная частка вытворнага слова з улікам чаргаванняў гукаў з 

асновай ўтваральнага слова), словаўтваральны фармант (частка, якой 

вытворнае слова адрозніваецца ад утваральнага) і ўстанаўліваецца 

спосаб словаўтварэння (прэфіксальны, суфіксальны, прэфіксальна-

суфіксальны, постфіксальны, прэфіксальна-постфіксальны, суфіксальна-

постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны і г.д.); 

4) устанаўліваюцца фармальныя відазмяненні на марфемным шве 

(марфаналагічныя з’явы марфемнага шва: а) чаргаванні фанем; 

б) устаўка ці інтэрфіксацыя; в) накладанне марфем, ці аплікацыя; 

г) усячэнне ўтваральнай асновы; д) сцяжэнне); 

5) праз семантычныя адносіны вытворнага і ўтваральнага слоў 

вызначаецца тып словаўтваральнага значэння (сэнсавыя адносіны паміж 

ўтваральным і вытворным словамі: а) транспазіцыя – семантыка 

ўтваральнага «пераводзіцца» з адной часціны мовы ў другую; у 

лексічную семантыку вытворнага ўключаны абодва значэнні 

ўтваральнага: лексічнае і граматычнае, часцінамоўнае; б) мадыфікацыя – 

значэнне вытворнага ў лексічным плане прынцыпова не адрозніваеццца 

ад утваральнага, а толькі вар’іруе, удакладняе яго; граматычная 
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аднесенасць захоўваецца, абодва словы адносяцца да адной часціны 

мовы; в) мутацыя – значэнне вытворнага слова выводзіцца тым ці іншым 

чынам са значэння ўтваральнага, вытворнае надзелена прынцыпова 

новым лексічным значэннем і ў большасці выпадкаў адносіцца да іншай 

часціны мовы; г) эквівалентнасць – лексічнае значэнне вытворнага слова 

тоесна значэнню ўтваральнага слова ці словазлучэння, звычайна 

адрозніваючыся ад яго стылістычнай афарбоўкай; гэтыя адносіны 

характэрны для некаторых тыпаў утварэння складаных слоў, напрыклад, 

універбацыі, абрэвіяцыі і ўсячэнні); 

6) даецца характарыстыка словаўтваральнага тыпу і робіцца 

падбор слоў такога ж словаўтваральнага тыпу. 

Схема словаўтваральнага аналізу: 

1. Вызначыць, да якой часціны мовы належыць вытворнае слова. 

2. Растлумачыць лексічнае значэнне аналізуемага слова. 

3. Устанавіць словаўтваральную базу (аснова, цэлае слова ці 

спалучэнне слоў). 

4. Вызначыць словаўтваральны сродак (фармант) – прэфікс, суфікс, 

конфікс і інш. 

5. Стылістычную афарбоўку афікса. 

6. Характар марфаналагічных змяненняў у складзе ўтваральнай 

асновы: а) чаргаванне гукаў; б) усячэнне асновы; в) накладанне морфаў 

(аплікацыя); г) сцяжэнне; д) устаўка, ці інтэрфіксацыя; 

7. Словаўтваральны тып (структурная схема пабудовы вытворных 

слоў). 

8. Рэгулярнасць, прадуктыўнасць дадзенага словаўтваральнага тыпу. 

9. Спосаб словаўтварэння (прэфіксальны (прыставачны), 

суфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны (прыставачна-суфіксальны), 

бяссуфіксны, постфіксальны і і інш.). 

10. Тып словаўтваральнага значэння: а) транспазіцыя; 

б) мадыфікацыя; в) мутацыя; д) эквівалентнасць. 

11. Ступень вытворнасці аналізуемага слова. 

12. Графічная схема ўтварэння слова (абазначэнне словаўтваральнай 

сувязі вытворнага слова і слова з утваральнай асновай). 

Узор словаўтваральнага аналізу: 

Перагуквацца 

1. Дзеяслоў. 

2. Перагуквацца ‘абменьвацца час ад часу воклічамі, словамі, 

гукамі, даючы знаць пра сябе’. 

3. Утваральная аснова дзеяслова – гука-ць. 

4. Словаўтваральны сродак – прэфікс пера-, суфікс -ва- і постфікс -ца. 
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5. Конфікс стылістычна не афарбаваны. 

6. Марфаналагічныя змены на марфемным шве – усячэнне 

канцавой фіналі -а-ўтваральнай асновы гука-. 

7. Словаўтваральны тып: перасвіствацца, пераморгвацца, 

пераглядвацца (прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальныя дзеясловы, 

якія маюць значэнне ‘папераменна ажыццяўляць дзеянне, названае 

ўтваральным словам’)  

8. Тып нерэгулярны, малапрадуктыўны. 

9. Спосаб утварэння – прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны 

(конфіксны). 

10. Мадыфікацыйнае словаўтваральнае значэнне ‘ўзаемнасць + 

кратнасць’. 

11. Ступень вытворнасці – першая. 

12. Графічная схема: пера-гук-ва-ц-ца ← гука(ць) [усячэнне 

канцавога а]. 

Такім чынам, структура слова можа быць апісана ў тэрмінах, якія 

адпавядаюць відам моўнага аналізу. Гэта марфема (марфемная структура 

слова, якая вызначаецца на базе марфемнага аналізу) і словаўтваральнай 

асновы і словаўтваральнага сродку (словаўтваральная структура слова, 

якая вызначаецца на базе словаўтваральнага аналізу). 
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