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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
У лінгвістиці ХХ ст. значні здобутки у вивченні мовної семантики були 

досягнуті в наукових парадигмах переважно слів та речень (В. Виноградов, 
І. Вихованець, А. Загнітко, М. Кочерган, Л. Лисиченко, О. Потебня, 

В. Русанівський, Н. Шведова). Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. увагу 
лінгвістів привертає семантика тексту і дискурсу (А. Загнітко, Т. Єщенко, 
І. Колечаєва, І. Кочан, В. Кухаренко, Т. Радзієвська, О. Селіванова). Семантика 

морфеми, незважаючи на задекларовану необхідність її опису, все ще залишається 
дискусійною і не з’ясованою проблемою, що пов’язують із “непіддатливістю” 

(І. Милославський) мовного матеріалу.  
Семантику афіксальної морфеми, що функціонує лише у складі слова і, як 

прийнято вважати, лише в ньому має значення, звичайно ототожнюють зі 
значенням словотвірного форманта. Відповідно морфема цікавила й цікавить 

дослідників насамперед в аспекті вираження нею словотвірного значення – 
значення словотвірного типу і словотвірної категорії (Р. Бачкур, К. Городенська, 

В. Горпинич, А. Грищенко, В. Ґрещук, В. Олексенко, Л. Родніна). Увагу лінгвістів 
привертали й системні зв’язки морфем: омонімія префіксів (І. Савченко, 

С. Соколова) та суфіксів (Н. Клименко, Г. Куцак), синонімія префіксів 
(С. Соколова) та суфіксів (О. Безпояско і К. Городенська, Т. Івасишина). 

Важливим досягненням сучасної мовознавчої науки є поглиблення знань про 

формальну та семантичну структуру основної мовної одиниці – слова – й 
усвідомлення того, що компоненти словотвірних і парадигматичних структур слова 

ні формально, ні значеннєво, ні функціонально не дорівнюють морфемі. Такий 
підхід до вивчення семантики морфеми знайшов теоретичне обґрунтування у 

працях С. Богданова, Л. Вараксіна, О. Герда, В. Горпинича, О. Зубань, 
Т. Єфремової, Є. Карпіловської, Н. Клименко, К. Ковалик, І. Козленко, 

О. Кубрякової, І. Милославського, О. Моїсеєва, Г. Пастушенкова, С. Соколової.  
Слушною є думка лінгвістів про те, що морфема має самостійне значення в 

системі мови; “не визнавати самостійного значення морфеми – значить 
заперечувати саме існування цієї одиниці у структурі мови” (І. Милославський). 

Значення афіксальної морфеми і словотвірне значення – “далеко не те саме” 
(Н. Клименко, О. Кубрякова, В. Лопатін, І. Милославський, С. Соколова). 

Афіксальна морфема як двобічна парадигматична одиниця мови узагальнює 
значення всіх своїх варіантів – морфемно-семантичних варіантів, подібно до 
лексеми, яка узагальнює значення всіх лексико-семантичних варіантів (Л. Вараксін, 

С. Соколова).  
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою вивчення 

семантики афіксальних морфем як упорядкованої сукупності морфемно-
семантичних варіантів та закономірностей вияву морфемної семантики в різних 

стилях мовлення. Семантичний аспект новітньої морфемології вимагає вироблення 
методики для аналізу й опису семантики морфеми, структурування її компонентів,  

а також для з’ясування меж її варіантивності. Запропонована методика не лише 
забезпечує можливість систематизації семантики суфіксів на позначення особи 
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чоловічої статі, а й може бути застосована для вивчення семантики будь-яких 

суфіксальних морфем.   
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі сучасної української мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження здійснено в 
межах наукової теми “Актуальні проблеми розвитку української філології” (НДТ  

№ 11БФ044-01). Тему кандидатської дисертації затверджено на засіданні Вченої 
ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 4 від 17 листопада 2008 року). 
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні семантичного 

потенціалу суфіксів на позначення особи чоловічої статі та його актуалізації в 
різних функціональних стилях.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  
1) узагальнити погляди мовознавців на морфему як одиницю системи мови; 

розробити методику опису семантики морфеми з урахуванням її синтагматичної 
інтегрованості у внутрішньослівний контекст;  

2) створити дві репрезентативні вибірки: словникову – для з’ясування 
семантичного потенціалу суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’; текстову – 
для виявлення функціонально-стильових особливостей семантики суфіксальних 

морфем та окремих морфемно-семантичних варіантів; 
3) структурувати семантику суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’ за 

інтегральними та диференційними компонентами; систематизувати семантичні 
парадигми за наборами морфемно-семантичних варіантів; 

4) виявити закономірності семантичної внутрішньослівної синтагматики 
суфіксів; 

5) встановити особливості функціонування морфем зі значенням ‘особа 
чоловічої статі’ в текстах різних стилів мовлення; 

6) схарактеризувати мовленнєву актуалізацію морфемно-семантичних 
варіантів суфіксів на позначення особи чоловічої статі.  

Об’єкт дослідження – іменникові суфікси на позначення особи чоловічої 
статі в сучасній українській мові.  

Предмет дослідження – структура семантики та семантичні парадигми 

суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’ в сучасній українській мові.  
Методи дослідження. У роботі застосовано сучасні лінгвістичні методи, а 

саме: описовий метод – для систематизації семантичних структур і семантичних 
парадигм суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’; метод компонентного 

аналізу – для виявлення інтегральних і диференційних семантичних компонентів 
морфеми; метод дистрибутивного аналізу – для встановлення та інвентаризації 

морфемно-семантичних варіантів суфіксальних морфем; лінгвостатистичний аналіз – 
для статистичної характеристики мовленнєвої актуалізації морфем у текстах.  

Джерела фактичного матеріалу. Фактографічною основою дослідження є 
дві бази даних: словникова та текстова. Словникова база даних обсягом 9265 слів 

створена за даними Морфемно-словотвірної бази української мови лабораторії 
комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка та доповнена вибіркою з Комп'ютерного 

фонду інновацій відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту 
української мови НАН України. 

Шляхом суцільної вибірки укладено картотеку слів, у морфемній структурі 

яких є фонемно виражений суфікс зі значенням ‘особа чоловічої статі’. Виявлено, 
що в сучасній українській мові таких суфіксів – 52: -ик-

1
, -ец'-, -ист-/ 

-іст-, -ар-, -ач-, -ер-/-ор-, -ак-, -тел'-, -ік-/-ик-
2
, -ун-, -ент-/-ант-, -ин-, -ир-/-ір-,  

-ат-, -ок-, -ай-, -ан-, -аг-, -ук-, -ич-, -ан'-, -ал-, -ен'-, -евт-, -ух-, -уз-, -іот-, -ах-, -ет-,  

-им-, -гуз-, -их-, -аш-, -ас-, -ил-, -ендр-, -он-, -ей-, -аст-, -ал'-, -ут-, -ош-, -ом-, 
 -іс'к-, -ій-, -ез-, -ек-, -ул'-, -уг-, -ит-, -дир-, -віс-. Лексеми, що містять нульовий 

суфікс, у дисертації не розглядаються. 
Для дослідження функціонування суфіксів у різних стилях мови був 

створений корпус текстів із десяти зональних вибірок по 100 000 слововживань 
кожна (загалом 1 000 000 слововживань). Художній стиль представлений п’ятьма 

вибірками: фольклорні тексти; дві вибірки з прозових творів кінця ХХ – початку 
ХХІ ст.: чоловіча і жіноча проза; дві вибірки з поетичних текстів: середини ХІХ – 

початку ХХ ст. і середини ХХ – початку ХХІ ст. Публіцистичний стиль обстежено 
на основі двох зональних вибірок: тексти культурно-соціальної та економічно-
політичної тематики. Науковий стиль репрезентований двома вибірками: 

гуманітарними і природничо-технічними текстами. Офіційно-діловий стиль 
представлений текстами законів України. Загалом текстова база даних містить  

12 846 слововживань із суфіксами на позначення особи.  
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в українській 

лінгвістиці: а) на основі запропонованої методики проведено системне 
дослідження семантичного потенціалу суфіксів на позначення особи чоловічої 

статі в сучасній українській мові; б) встановлено інтегральні та диференційні 
компоненти структурної організації семантики суфіксальних морфем; в) виявлено 

закономірності, що характеризують семантичні парадигми суфіксальних морфем; 
г) досліджено зумовленість семантичного потенціалу суфіксів лівобічним 

семантичним контекстом; ґ) схарактеризовано особливості мовленнєвої 
актуалізації семантики суфіксальних морфем та їх функціонально-стильову 
диференціацію. 

Теоретичне значення. У роботі набула дальшого теоретичного розвитку 
проблема осмислення семантики морфеми – її семантичного потенціалу в системі 

мови та актуалізації в мовленні. Теоретичні узагальнення дисертації сприятимуть 
розрізненню значення морфеми як одиниці мови і значення словотвірного 

форманта як актуалізації морфеми у словотвірній функції .  
Практичне значення. Матеріали дисертаційного дослідження, 

запропонована методика класифікації семантичних лівобічних контекстів, зроблені 
автором висновки можуть бути використані в описі та систематизації семантичних 

структур інших суфіксів; при укладанні тлумачних словників афіксальних морфем 
української мови; ідеографічного тезауруса лексем на позначення особи; у процесі 

створення програм автоматичного семантичного аналізу тексту; у курсах із 
морфеміки та словотвору, спецкурсах із проблем морфемної семантики.   
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

апробовані на восьми загальнодержавних та міжнародних наукових конференціях: 
ХVIII Міжнародна наукова конференції “Мова і культура” імені Сергія Бураго 
(Київ, 2009); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

“Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (Київ, 2010); 
Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (Київ, 2010); IV Міжнародна 

наукова конференція “Пріоритети германського та романського мовознавства” 
(Луцьк, 2010); Міжнародна наукова конференція “Мова як світ світів. Граматика і 

поетика текстових структур” (Київ, 2010); Міжнародні науково-теоретичні 
“Граматичні читання – VI” (Донецьк, 2011); Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасна наука. Нові перспективи” (Бидгощ, Польща, 2014); 
Міжнародна наукова конференція “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, 

проблеми” (Київ, 2014). 
Публікації. Зміст дисертації висвітлено в дев’яти публікаціях загальним 

обсягом 2,6 умовних др. а., із них шість – у виданнях, затверджених 
Департаментом атестації кадрів МОН України як фахові; одна – публікація в 

закордонному періодичному виданні; дві – матеріали наукових конференцій. 
Загальна кількість, якість та обсяг публікацій відповідають установленим вимогам. 
Усі публікації є одноосібними. 

Структура та обсяг дисертації визначені її метою та поставленими 
дослідницькими завданнями. Робота складається зі вступу; трьох розділів; 

висновків; списку використаної літератури (240 позицій) та додатків. Матеріали 
дослідження узагальнено в 10 таблицях та 6 діаграмах. Повний обсяг роботи – 251 

сторінка, основний текст дисертації – 188 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі розкрито актуальність теми дисертаційного дослідження, вказано на 
його зв’язок із науковою темою кафедри, на якій виконувалася дисертація, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 
закцентовано увагу на науковій новизні, теоретичному і практичному значенні 
здобутих результатів.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
семантики морфеми” викладено основні теоретичні положення, на яких базується 

вивчення морфемної семантики, формулюється методика опису семантики 
суфіксальної морфеми.  

У дисертації морфема розглядається як структурно-семантична одиниця 
мови, що ні формально, ні за значенням не тотожна структурно-функціональній 

одиниці – словотвірному форманту. Виконуючи словозмінну або словотвірну 
функцію, морфема може виступати (самостійно або в поєднанні з іншими 

морфемами) в ролі структурно-функціональних одиниць – словозмінного або 
словотвірного форманта. Словотвірне значення є функціональним компонентом у 

семантиці морфеми. Воно властиве морфемі потенційно, оскільки практично всі 
морфеми можуть виконувати функцію словотвірного форманта.  
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Морфема – мінімальна за формою вираження, двобічна, інваріантна, 

парадигматична одиниця мови. Морфема є незалежною (попри структурну 
зв’язаність) одиницею системи морфемних протиставлень, що має самостійне 
значення в системі мови. Семантика морфеми – це елементи, “молекули” змісту  

(Ю. Маслов), із яких у поєднанні з іншими морфемами конструюється семантика 
номінативної одиниці мови – слова. Для розуміння семантики морфеми важливо 

враховувати асиметрію її форми і змісту: полісемію та омонімію морфем.  
Семантика морфеми – це сукупність усієї інформації про предмети, процеси 

або зв’язки у мовній чи позамовній дійсності, яку морфема здатна передавати 
прямо чи опосередковано. Семантика морфеми, подібно до семантики слова, має 

певну структурну організацію. У структурі суфіксальної семантики є інтегральні та 
диференційні компоненти. Інтегральні компоненти – значення, що забезпечують 

семантичну єдність її мовленнєвих актуалізацій – морфемно-семантичних 
варіантів. Диференційні компоненти семантики – це значущості, що зумовлюють 

семантичну варіативність суфіксів, яка об’єктивується в їхніх семантичних 
парадигмах. 

Інтегральними компонентами, що забезпечують семантичну цілісність 
морфеми, є власне мовні значення – частиномовне і розрядне, а також позамовне 
значення – денотатне. Частиномовне значення суфікса – це інформація про 

належність до певної частини мови. Воно є найбільш узагальненим, абстрактним у 
суфіксальній семантиці: ‘предметність’ жн-ец'-ø, двиг-ун-ø, син'-ø-ø, рад'-іс'т'-ø, 

змаг-ан'н'-а. Розрядне значення суфікса визначається як узагальнене значення слів 
певного лексико-семантичного розряду, з яким асоціюється суфікс: ‘особа чоловічої 
статі’ -тел'- мисли-тел'-ø, -ай- шахр-ай-ø, -ал'- скрип-ал'-ø; ‘особа жіночої статі’  
-ин'- кн'аг-ин'-а, раб-ин'-а, грек-ин'-а; ‘дія’ -аж- трен-аж-ø, інструкт-аж-ø, -ан'н'- 

чит-ан'н'-а, збир-ан'н'-а. Порівняно з частиномовним, розрядне значення менш 
абстрактне. Денотатне значення суфікса інформує про ряд однорідних предметів чи 

явищ, до яких реферує морфема поза контекстом слова. Позамовне денотатне 
значення іменникових суфіксів корелює із власне мовним – розрядним – значенням: 

‘жіночість’ студент-к-а, ‘недорослість’ вовч-ен'-а, ‘збірність’ студент-ств-о.  
Диференційні компоненти семантики програмуються синтактикою та 

прагматикою морфеми – синтагматична (лівобічна і правобічна валентність), 

конотативна та функціонально-стильова значущість. Синтагматична значущість 
суфікса – це його властивість бути сумісним із певними семантичними ліво- і 

правобічними контекстами. Морфема сильніше, ніж слово, інтегрована в контекст, 
тому синтагматична значущість є визначальною для її семантики. Лівобічними 

контекстами морфем є лексико-семантичні групи основ різних частин мови, 
об’єднаних спільним поняттям (семантичним актантом). Лівобічна валентність 

зумовлює актуалізацію морфемно-семантичних варіантів, що формують 
семантичну парадигму суфікса (його полісемію). Правобічна валентність зумовлює 

його аломорфію та семантичну модифікацію суфікса в слабкій позиції в основі 
слова. 

Конотативна значущість представлена в семантиці лише певних суфіксів: 
емоційно-оцінна – інформація про емоційне, суб’єктивне оцінювання предмета:  
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д'івчин-он'к-а, мал-есен'к-ий, вітр-ишч-е; стилістична – інформація про 

належність до функціонального стилю: платон'-ізм-ø, хорони-тел'-ø; веред-ун-ø. 

Сукупність диференційних компонентів семантики є індивідуальною для 
кожного суфікса, що забезпечує протиставлення однопорядкових суфіксів у системі 

мови.  
Варіювання плану змісту багатозначної морфеми репрезентує її семантична 

парадигма. Семантична парадигма морфеми – це упорядкована сукупність її 
морфемно-семантичних варіантів. Морфемно-семантичний варіант (МСВ) – це 

актуалізація морфемної семантики в проекції на глибинну семантику лівобічного 
контексту (ЛК). Морфеми, подібно до слів, можуть бути однозначними та 
багатозначними. Наприклад, семантична парадигма суфікса -ин- містить 9 

морфемно-семантичних варіантів: МСВ 1 ‘населений пункт’ (24 слова): сел'ан-ин-ø, 

харківйан-ин-ø; МСВ 2 ‘територія’ (22 слова): зар'ічан-ин-ø, островйан-ин-ø; МСВ 
3 ‘етнос’ (10 слів): словйан-ин-ø, древл'ан-ин-ø; МСВ 4 ‘релігійна сфера’ (9 слів): 

христийан-ин-ø, прес'вітер'іан-ин-ø; МСВ 5 ‘країна’ (9 слів): ізрайіл'т'ан-ин-ø, 
рос'ійан-ин-ø; МСВ 6 ‘група осіб’ (6 слів): громад'ан-ин-ø, с'імйан-ин-ø; МСВ 7 

‘суспільний стан’ (3 слова): двор'ан-ин-ø, шл'ахт'ан-ин-ø, заробітчан-ин-ø; МСВ 8 
‘установа, організація’ (3 слова): заводчан-ин-ø, каторжан-ин-ø, прос'віт'ан-ин-ø; 
МСВ 9 ‘захід, подія’ (2 слова): йармарчан-ин-ø, вес'іл'чан-ин-ø.  

З урахуванням актуалізації семантики суфікса у найбільш частотних 
лівобічних контекстах можна сформулювати індивідуальне значення кожної 

морфеми. Індивідуальне значення морфеми узагальнено репрезентує значення 
типових морфемно-семантичних варіантів.   

Другий розділ “Семантична структура суфіксів на позначення особи  
в українській мові” присвячено аналізу структурних компонентів семантики 

суфіксів на позначення особи чоловічої статі; систематизації семантичних 
парадигм; опису семантичних лівобічних контекстів, які програмують морфемно-

семантичні варіанти кожного суфікса, та правобічних контекстів, що спричинюють 
семантичну модифікацію суфіксів.  

Виявлені у 9265 словах морфи, що мають спільні інтегральні значення  – 
частиномовне ‘предметність’ і розрядне ‘особа чоловічої статі’, але відмінні за 
фонемним вираженням, зведені у 52 суфіксальні морфеми на позначення особи 

чоловічої статі. У сучасній українській мові з-поміж суфіксів на позначення особи 
чоловічої статі лише суфікс -тел'- однозначно реферує до особи. У структурі 

семантики інших суфіксів ‘особа чоловічої статі’ денотатне значення корелює з 
розрядним значенням.  

Виявлено, що з урахуванням структурно-конструктивної релевантності 52 
суфіксальні морфеми поділяються на ядрові (6), приядрові (5) та периферійні (41), 

що підтверджує дію закону переваги (Дж. Дьюї, В. Перебийніс), відповідно до 
якого невелика група високочастотних одиниць складає ядро, а велика група 

низькочастотних одиниць знаходиться на периферії. Ядро формують чотири питомі 
та два іншомовні суфікси (79 % слів): -ик-

1
 (кер'івн-ик-ø, змагал'н-ик-ø),  

-ец'- (албан-ец'-ø, н'іцшеан-ец'-ø), -ист-/-іст- (медал'-іст-ø, тен'іс-ист-ø), -ер-/ 
-ор- (ревіз-ор-ø, спам-ер-ø), -ар- (камен'-ар-ø, молоч-ар-ø), -ач- (переклад-ач-ø, 
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користув-ач-ø).  Приядрові суфікси  – три питомі та два іншомовні – є структурним 
компонентом 12,5% слів: -ак- (с'пів-ак-ø, мор'-ак-ø), -тел'- (учи-тел'-ø, жи-тел'-ø), 
-ик-

2
/-ік- (прагмат-ик-ø, механ'-ік-ø), -ант-/-ент- (опон-ент-ø, доктор-ант-ø), -ун- 

(веред-ун-ø, опік-ун-ø). Для периферійних суфіксів показовим є не лише обмежене 

функціонування (41 суфікс є структурним компонентом 8,5% слів), а й значний 
відсоток іншомовних суфіксів (12) та унісуфіксів (22): -ин-, -ир-/-ір-, -ат-, -ок-, -ай-, 

-ан-, -аг-, -ук-, -ич-, -ан'-, -ал-, -ен'-, -евт-, -ух-, -уз-, -іот-, -ах-, -ет-, -им-, -гуз-, -их-, 
-аш-, -ас-, -ил-, -ендр-, -он-, -ей-, -аст-, -ал'-, -ут-, -ош-, -ом-, -іс'к-, -ій-, -ез-, -ек-,  

-ул'-, -уг-, -ит-, -дир-, -віс-.  

Суфікси на позначення особи чоловічої статі семантично сумісні з шістьма 

типами семантичних контекстів: ‘Соціальна діяльність людини’ (опон-ент-ø, 
захисн-ик-ø, службов-ец'-ø, символ'-іст-ø); ‘Людина’ (пуз-ан'-ø, жи-тел'-ø, крик-ун-

ø, догідн-ик-ø); ‘Артефакт’ (такс-ист-ø, книг-ар-ø, компйутерн-ик-ø); ‘Соціум’ 
(вишів-ец'-ø, мітинг-ар-ø, ур'адов-ец'-ø, пол'-ак-ø); ‘Природа’ (скот-ар-ø, л'існ-ик-ø, 

артрит-ик-ø, поденн-ик-ø); ‘Абстрактне поняття’ (фахів-ец'-ø, пйат'ірочн-ик-ø). 
Типовими є лівобічні контексти ‘Соціальна діяльність людини’ (43% усіх слів) та 

‘Людина’ (24% слів), що свідчить про спеціалізацію цих суфіксів на позначенні 
особи за ознаками професійної соціальної діяльності та особистого життя.  

Обсяг семантичних парадигм суфіксів на позначення особи чоловічої статі 

залежить від їх семантичної сумісності з усіма або окремими лівобічними 
контекстами, що й зумовлює полісемію морфем – від  68 МСВ (-ик-

1
) до 2 МСВ (-ал'- 

-ил-, -ит-, -іот-). Так, суфікс -ик
2
-/-ік- сумісний лише з чотирма лівобічними 

контекстами, у проекції на які формуються МСВ: ЛК ‘Соціальна діяльність 

людини’ – ‘наукова сфера’ лог-ік-ø, фіз-ик-ø; ‘мистецтво, культура’ траг-ік-ø, 
сатир-ик-ø; ‘релігійна сфера’ йевангел'-ік-ø, схизмат-ик-ø; ‘ідеологія, філософія’ 

гност-ик-ø, прагмат-ик-ø; ‘інтелектуальна діяльність’ крит-ик-ø, прогност-ик-ø; 
‘політика’ пол'іт-ик-ø; ЛК ‘Природа’ – ‘хвороба, фізична вада’ парал'іт-ик-ø, 

склерот-ик-ø; ЛК ‘Людина’ – ‘внутрішня якість’ скепт-ик-ø, цин'-ік-ø; ЛК 
‘Абстрактне поняття’ – ізотер-ик-ø, догмат-ик-ø. 

21 суфікс актуалізується одним МСВ. Моносемічні афікси семантично сумісні 
лише з одним лівобічним контекстом – ЛК ‘Людина’: -им-, -гуз-, -х-,  
-ендр-, -он-, -ут-, -ош-, -ом-, -ій-, -ек-, -іс'к-, -ул'-, -уг-, -віс-, -дир- (‘внутрішня 

якість’ скуп-ендр-а, плох-ут-а, с'ват-ош-а,  ‘психічна сфера’ каприз-ул'-а, бойа-гуз-
ø, серд-ек-а, убой-іс'к-о, ‘особа’ побрат-им-ø, компан'й-он-ø, ‘родинні стосунки’ 

жени-х-ø, ‘зовнішня ознака’ чуприн-дир-ø); ЛК ‘Соціальна діяльність людини’:  
-евт-, -аш- (‘наукова сфера’ терап-евт-ø, ‘непромислова діяльність’ торг-аш-ø); 

ЛК ‘Соціум’: -уз-, -лез-, -ей- (‘країна’ франц-уз-ø, конго-лез-ø, ‘етнос’ іуд-ей-ø); ЛК 
‘Абстрактне поняття’: -аст- (схол'і-аст-ø). 

Семантичні парадигми я д р о в и х  с у ф ік с ів  найбільш варіативні: -ик-
1
 – 68 

МСВ; -ец'- – 48 МСВ; -ист-/-іст- – 37 МСВ; -ер-/-ор- – 37 МСВ; -ар- – 40 МСВ;  

-ач- – 29 МСВ. Для семантики ядрових суфіксів не властивий конотативний 

компонент. 

Однопорядкові ядрові суфікси на позначення особи мають різні індивідуальні 
значення, які формулюються так:  
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-ик-1 ЩО робить особа; ЯКОЮ є особа: виробнича 
діяльність, соціальні стосунки, внутрішні 

якості, психічна сфера 

р'із'бонакатувал'н-ик-ø, сил'ікатн-ик-
ø, представн-ик-ø, підступн-ик-ø, 

убол'івал'н-ик-ø 

-ец'- ДЕ працює або проживає особа; ЯКОЮ є 

особа: середовище життєдіяльності, 
внутрішні якості та стан 

кавказ-ец'-ø, англ'ій-ец'-ø, реформів-

ец'-ø , вишів-ец'-ø, с'мілив-ец'-ø, 
закохан-ец'-ø 

-ист-/-іст- професійні та особисті ПЕРЕКОНАННЯ 
особи: філософський, науковий, мистецький, 

релігійний напрямок 

абсол'ут-ист-ø, неоламарк-іст-ø, 
імажин'-іст-ø, будд-ист-ø, імпер'іал'-

іст-ø 

-ер-/-ор- ЩО робить особа: невиробнича 

інтелектуальна діяльність, соціальні стосунки 

інтервйу-ер-ø, прод'ус-ер-ø, курат-

ор-ø, програм-ер-ø, кл'іпмейк-ер-ø 

-ар- НАД ЧИМ / ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО 

працює особа: результат, знаряддя фізичної 
дії; виробнича діяльність 

скл'-ар-ø, смол'-ар-ø, кл'уч-ар-ø, 

годинник-ар-ø, р'із'б-ар-ø, лив-ар-ø 

-ач- ЩО робить особа професійно чи в побуті: 
фізична та розумова праця, посесивна та 

соціальна сфери 

перебир-ач-ø, опал'ув-ач-ø, 
удосконал'ув-ач-ø, переклад-ач-ø, 

користув-ач-ø, позив-ач-ø 

Суфікс -ик-
1
 (2713 слів) займає особливе місце в морфемній підсистемі 

‘особа’. Семантика цього суфікса сумісна з усіма типами лівобічних контекстів, що 

засвідчує його семантична парадигма, яка охоплює 68 МСВ. Основними МСВ 
суфікса -ик-

1
 є ті, які формуються в проекції на ЛК ‘Соціальна діяльність людини’ – 

46 % слів (‘фізична діяльність’ вантажн-ик-ø, відбивал'н-ик-ø; ‘сфера соціальних 
стосунків’ заступн-ик-ø, посередн-ик-ø; ‘оброблення’ драпірувал'н-ик-ø, 

бронзувал'н-ик-ø; ‘релігійна сфера’ мол'іл'н-ик-ø, безбожн-ик-ø) та ЛК ‘Людина’ – 
24 % слів (‘внутрішня якість’ капосн-ик-ø, підступн-ик-ø; ‘психічна сфера’ 

убол'івал'н-ик-ø, догідн-ик-ø; ‘фізична дія’ давил'н-ик-ø, вишивал'н-ик-ø; ‘посесивна 
сфера’ позичал'н-ик-ø, пайов-ик-ø).  

Суфікс -ец'- (1236 слів) також семантично сумісний із усіма лівобічними 

контекстами, але основними є ЛК ‘Соціальна діяльність людини’ – 33 % слів 
(‘інтелектуальна діяльність’  науков-ец'-ø, пошуков-ец'-ø; ‘політична сфера’ рухів-

ец'-ø, бйут'ів-ец'-ø; ‘військова сфера’ армій-ец'-ø, найман-ец'-ø; ‘релігійна сфера’ 
францискан-ец'-ø, ідоловір-ец'-ø); ЛК ‘Людина’ – 28 % (‘психічна сфера’ закохан-

ец'-ø, свавол-ец'-ø; ‘рух’ нир-ец'-ø, гон-ец'-ø; ‘внутрішня якість’ недбал-ец'-ø, лукав-
ец'-ø); ЛК ‘Соціум’ – 27 % (‘країна’ н'ім-ец'-ø, украйін-ец'-ø; ‘населений пункт’  

херсон-ец'-ø, мадрид-ец'-ø; ‘установа, організація’ ур'адов-ец'-ø, дайів-ец'-ø; ‘етнос’ 
саксон-ец'-ø, дор'ій-ец'-ø). Семантика суфікса -ец'- несумісна зі значенням 

професійної фізичної праці: у його семантичній парадигмі немає МСВ ‘фізична 
діяльність’ і МСВ ‘оброблення’, а МСВ ‘фізична дія’ актуалізується в небагатьох 
словах (жн-ец'-ø, шв-ец'-ø, лов-ец'-ø). Суфікс -ец'- має найменшу, порівняно з 
іншими суфіксами, “приєднувальну силу”: лише у 9 % слів -ец'- семантично 

сумісний із правобічними контекстами.  
Суфікс -іст-/-ист- (1132 слова), порівняно з питомими українськими 

суфіксами, яким властива широка полісемія, має значно вужчу семантику  

(37 МСВ). Цей афікс переважно сполучається із ЛК ‘Соціальна діяльність людини’  
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(70 %) і позначає особу за світоглядом (‘ідеологія, філософія’ плутон'-іст-ø, н'ігіл'-

іст-ø; ‘наукова сфера’ араб-іст-ø, неоламарк-іст-ø; ‘мистецтво, культура’ модерн'-
іст-ø, епіграф-іст-ø; ‘політика’ центр-ист-ø, жиронд-ист-ø; ‘спорт’ хокей-іст-ø, 
тен'іс-ист-ø) та з ЛК ‘Артефакт’ – 12 % (‘музичний інструмент’ гітар-ист-ø, піан'-

іст-ø).  
Суфікс -ер-/-ор- (819 слів, з-поміж яких 210 неологізмів: креат-ор-ø, с'пік-ер-

ø, ан'імат-ор-ø, блог-ер-ø) семантично сумісний з усіма типами лівобічних 
контекстів; найчастіше з ЛК ‘Соціальна діяльність людини’ – 53 % (‘інтелектуальна 

діяльність’ дизайн-ер-ø, аудит-ор-ø; ‘сфера соціальних стосунків’ координат-ор-ø, 
емансипат-ор-ø; ‘мистецтво, культура’ реп-ер-ø, версифікат-ор-ø; ‘непромислова 

сфера’ ревіз-ор-ø, імпорт-ер-ø; ‘сфера влади’ директ-ор-ø, курат-ор-ø; 
‘інформаційна сфера’  хронік-ер-ø, блог-ер-ø) та ЛК ‘Людина’ – 11 % (‘ментальна 

сфера’ апробат-ор-ø, модерн'ізат-ор-ø). Загалом семантика суфікса, яку 
репрезентують 37 МСВ, зорієнтована на референцію до соціальної розумової, 

нефізичної діяльності особи (каталогізат-ор-ø, експорт-ер-ø, репорт-ер-ø). У 
сучасній англійській мові, звідки запозичується багато слів із суфіксом -ер-/-ор-, 

його семантика дуже широка: суфікс може реферувати до особи практично за будь-
якою ознакою, подібно до питомого суфікса -ик-

1
 в українській мові. Можна 

передбачити, що в майбутньому з проникненням більшої кількості слів із мови-

джерела семантика суфікса розшириться і в українській мові.  
Суфікс -ар- (800 слів, у тому числі 133 застарілих: чинб-ар-ø, тит-ар-ø, 

тин'к-ар-ø, крам-ар-ø, шинк-ар-ø, зброй-ар-ø) семантично сумісний з усіма 
лівобічними контекстами, крім ЛК ‘Абстрактне поняття’ . Для цього суфікса 

найбільш показовими є два з них: ЛК ‘Артефакт’ – 33 % (‘предмет побуту’ килим-
ар-ø, казан'-ар-ø; ‘речовина, матеріал’ камен'-ар-ø, цегл'-ар-ø; ‘предмет’ карт'-ар-ø, 

книг-ар-ø; ‘споруда, приміщення’ школ'-ар-ø, шахт-ар-ø) та ЛК ‘Соціальна 
діяльність людини’ – 30 % (‘оброблення’ тес'л'-ар-ø, ток-ар-ø; ‘господарська 

сфера’ господ-ар-ø; ‘непромислова сфера’ крес'л'-ар-ø, л'ік-ар-ø). Його семантична 
парадигма об’єднує 40 МСВ. Суфікс -ар- реферує до результату та знаряддя 

фізичної дії (годинник-ар-ø, вес'л'-ар-ø); виробничої діяльності особи (тес'л'-ар-ø, 
друк-ар-ø). Він активно поєднується із суфіксами, які функціонували в минулі 
періоди розвитку української мови, зокрема із суфіксами на позначення родинних 

стосунків: тит-ар-их-а, гонч-ар-енк-о, лим-ар'-івн-а. 
Семантичну парадигму суфікса -ач- (634 слова) формують 29 морфемно-

семантичних варіантів на основі ЛК ‘Соціальна діяльність людини’ – 51 % 
(‘фізична діяльність’ настел'ув-ач-ø, розкарбовув-ач-ø; ‘інтелектуальна діяльність’ 

удосконал'ув-ач-ø, оц'ін'ув-ач-ø; ‘оброблення’ осмол'ув-ач-ø, підбіл'ув-ач-ø) та ЛК 
‘Людина’ – 45 % (‘фізична дія’ перебир-ач-ø, коп-ач-ø; ‘ментальна сфера’ напучув-

ач-ø, насл'ідув-ач-ø; ‘посесивна сфера’ користув-ач-ø, привлас'н'ув-ач-ø; ‘мовлення’ 
прох-ач-ø, брех-ач-ø; ‘сприйняття’ слух-ач-ø, чит-ач-ø). За індивідуальним 

значенням, що формується лівобічним контекстом із семантикою процесуальної 
ознаки, суфікс -ач- подібний до суфікса -ик-

1
, що спричинює функціонування в 

мові паралельних номінацій: замітал'н-ик-ø – заміт-ач-ø, збирал'н-ик-ø – збир-ач-
ø, здавал'н-ик-ø – здав-ач-ø, здирал'н-ик-ø – здир-ач-ø, змотувал'н-ик-ø – змотув-ач-
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ø, оббивал'н-ик-ø – оббив-ач-ø, формувал'н-ик-ø – формув-ач-ø.  

Пр и я д р о в і с у ф ік с и  мають значно вужчу семантику та індивідуальний 
для кожного з них набір морфемно-семантичних варіантів: -ак- – 21 МСВ; -тел'- – 
14 МСВ; -ик-

2
/-ік- – 10 МСВ; -ант-/-ент- – 16 МСВ; -ун- – 12 МСВ. Приядрові 

суфікси -тел'-, -ант-/-ент- близькі за індивідуальними значеннями до ядрових:  
-тел'- до -ач- (авансодержа-тел'-ø – авансотрим-ач-ø, завіда-тел'-ø – завідув-ач-

ø); -ант-/-ент- до -ер-/-ор- (коал'іц'і-ант-ø – коал'іц'іон-ер-ø, міл'іц'і-ант-ø – 

міл'іц'іон-ер-ø, квартир-ант-ø – квартирй-ер-ø). У структурі семантики 
приядрових суфіксів -ак-, -тел'- емоційно-оцінна та стилістична значущість є 

інтегральними: пис'менн-ик-ø і пис'м-ак-ø, с'ій-ач-ø і с'ів-ак-ø, майст-ер-ø і маст-ак-ø; 

з'ц'іл'ув-ач-ø і ц'іли-тел'-ø, побудн-ик-ø і буди-тел'-ø, скор'ув-ач-ø і скори-тел'-ø. 
Однопорядкові приядрові суфікси на позначення особи чоловічої статі мають 

такі індивідуальні значення: 

-ак- ЯКОЮ є особа: суспільний стан, внутрішні 
якості, родинні стосунки, територія 

бід'н'-ак-ø, горд'-ак-ø, прост-ак-ø, 
свой-ак-ø, кримч-ак-ø 

-тел'- ЩО робить особа: психічна сфера, соціальні 

стосунки та влада, інтелектуальна діяльність 

мисли-тел'-ø, поручи-тел'-ø, прави-

тел'-ø, списа-тел'-ø, души-тел'-ø 

-ик-2/-ік- ЧИМ займається особа (наукова сфера, 
мистецтво і культура), ЧИМ хворіє особа 

хім-ік-ø, математ-ик-ø, ком-ік-ø, 
парал'іт-ик-ø 

-ант-/-ент- СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ особи: соціальна сфера, 
установа, організація, мистецтво, захід 

опон-ент-ø, претенд-ент-ø, конкур-

ент-ø, конкурс-ант-ø, музик-ант-ø 

-ун- ХАРАКТЕРНА ПОВЕДІНКА та дії особи: 
спосіб говорити, рухатися 

балак-ун-ø, стриб-ун-ø, регот-ун-ø, 
вереск-ун-ø, дик-ун-ø 

 

Семантичний потенціал п е р и ф е р ій н и х  с у ф ік с ів  обмежений кількістю 
слів, у яких вони функціонують: 41 суфікс виявлено всього у 618 лексемах. Тому 
семантичні парадигми 21 морфеми представлені одним МСВ; парадигми інших 20 

суфіксальних морфем містять від двох до дев’яти МСВ. Найбільше МСВ 
простежується в парадигмі суфікса -ин- – дев’ять МСВ, що актуалізуються у 89 

словах. Для периферійних суфіксів показовою є емоційно-оцінна значущість: сид-
ен'-ø, леж-ен'-ø, вискоч-ен'-ø, здоров-ан'-ø, кудл-ан'-ø, сив-ан'-ø, слинт'-ай-ø, гул'т'-

ай-ø, тих-он'-а, босов-ил-о, торг-аш-ø.  
У третьому розділі “Функціонально-стильові особливості суфіксів зі 

значенням ‘особа чоловічої статі’” зосереджено увагу на особливостях 
функціонування морфем на позначення особи чоловічої статі в текстах художнього, 

публіцистичного, офіційно-ділового, наукового стилів та на закономірностях 
актуалізації їх семантики, адже в мовленні морфема актуалізує не всі значення, а 

тільки ті, що важливі для певного контексту. 
В однакових за обсягом текстових вибірках виявлено різну абсолютну частоту 

слововживань із суфіксами ‘особа чоловічої статі’, що слугує одним із параметрів 
розмежування зіставлюваних стилів української мови. Найбільше слововживань із 
суфіксами ‘особа’ спостережено у двох стилях: публіцистичному (культурно-

соціальні тексти – 2198, економічно-політичні тексти – 2118) та офіційно-діловому 
(2250). Для наукового стилю показовою є значна відмінність між кількістю 
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слововживань у природничо-технічних (455) та гуманітарних текстах (1424) – 

1 : 3,5. У художньому стилі кількісні параметри слововживань із суфіксами ‘особа 
чоловічої статі’ різняться за тематичними вибірками: найбільше – у фольклорних 
текстах (1178); менше – у прозових  (чоловіча  проза  –  960,  жіноча проза  –  825);  

найменше  –  у поетичних текстах (поезія ХІХ ст. – 785 і поезія ХХ ст. – 653).  
Порівняльний аналіз ядрових, приядрових та периферійних наборів морфем у 

системі мови й у досліджуваних текстах засвідчує, що між ними є лише незначні 
відмінності щодо кількісно-якісного складу і/або частотних параметрів. Шість 
суфіксів, але в дещо відмінних наборах є ядровими і в системі мови (-ик-

1
, -ец'-,  

-ист-/-іст-, -ер-/-ор-, -ар-, -ач-), і в мовленні (-ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ач-, -ер-/-ор-, -ант-/ 

-ент-). Кількість приядрових суфіксів з п’яти в системі мови (-ак-,-тел'-, -ик-
2
/-ік-,  

-ант-/-ент-, -ун-) у мовленні зменшується до чотирьох (-ин-, -ист-/-іст-, -ак-,  

-тел'-). Суфікси -ик-
2
/-ік- та -ун- обмежено уживані в усіх стилях і тому в мовленні 

є периферійними. 
Ядрові суфікси -ик-

1
 та -ец'-, які активно функціонують у мовленні (в усіх 

стилях), можна вважати функціонально-стильовими домінантами сучасної 

української мови. Разом із тим для кожного стилю характерними є різні набори 
суфіксів на позначення особи та їх кількісні показники.  Ці характеристики 
слугують одним із параметрів розмежування стилів. Стилеметричним показником 

також є окремі суфікси, що функціонують лише в цьому стилі. 
Худо жній с тиль  послуговується найширшим спектром високочастотних 

суфіксів на позначення особи – дванадцятьма: -ец'-, -ик-
1
, -ар-, -ак-, -ир-/-ір-,  

-тел'-, -ер-/-ор- (ядрові) та -ист-/-іст-, -ант-/-ент-, -ач-, -ин-, -ок- (приядрові). На 

відміну від інших стилів, у художньому виявлені також периферійні суфікси -ан'-,  
-уг-, -ах-, -ит-. За статистичними параметрами показниками художнього стилю є 

суфікси -ак-, -тел'-, -ок-, -ир-/-ір- та периферійні -ан'-, -уг-, -ах-, -ит.  
У публіцис тич но му  с тилі високочастотними є вісім суфіксів: -ик-

1
, -ер-/ 

-ор-, -ец'-, -ант-/-ент-, -ар- (ядрові) та -ач-, -ист-/-іст-, -ик-
2
/-ік- (приядрові). 

Показовимими для цього стилю є суфікси -ер-/-ор- та -ик-
2
/-ік-.  

Науко вий с тиль  репрезентують також вісім частотних суфіксів, але в 
іншому якісному наборі та кількісній репрезентації у словоформах: -ик-

1
, -ец'-, -ар-, 

-ист-/-іст-, -ин- (ядрові) та -ач-, -ер-/-ор-, -ант-/-ент- (приядрові). Лише в цьому 

стилі суфікс -ист-/-іст- має високі кількісні показники.  

Офіційно -д іло вий с тиль  представлений найменшою кількістю суфіксів – 
шістьма: -ик-

1
, -ач-, -ец'-, -ин- (ядрові), -ант-/-ент-, -ар- (приядрові). 

Стилеметричним показником офіційно-ділового стилю є суфікс -ач-. 

У системі мови кожна суфіксальна морфема на позначення особи чоловічої 
статі має значно ширший обсяг змісту, ніж у мовленні загалом та в різних стилях 

мови зокрема. В обмеженій вибірці текстів, яка була досліджена, виявлені не всі 
МСВ, а лише ті, що актуальні для цих текстів. Таблиця 1 на стор. 12 ілюструє 

кількісні показники актуалізації МСВ ядрових суфіксів у мовленні.  
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Таблиця 1. 

МСВ ядрових суфіксів у мові та різних стилях мовлення 
 

Суфікс 
Система 

мови 

Мовлення 

загалом 

Художній 

стиль 

Публіци-

стичний 

стиль 

Науковий 

стиль 

Офіційно-

діловий 

стиль 

-ик-1 68 56 46 42 42 16 

-ец'- 48 41 34 29 26 13 

-ист-/-іст- 37 27 21 20 17   3 

-ер-/-ор- 37 22 18 18 17   6 

-ар- 40 28 22 12 22   5 

-ач- 29 19 15 11   7   6 
 

Виявлено, що вага морфемно-семантичних варіантів у мовленні  дещо інша, 
ніж у мові. Спостережено перегрупування ядрових, приядрових та периферійних 

МСВ у мовленнєвій парадигмі порівняно з мовною: так, п’ять приядрових МСВ 
суфікса -ик-

1
 у системі мови (МСВ ‘сфера влади’ кер'івн-ик-ø, МСВ ‘особа’ муж-

ик-ø, МСВ ‘мистецтво, культура’ художн-ик-ø, МСВ ‘суспільний стан’ випускн-ик-
ø, МСВ ‘вікова група’ ровесн-ик-ø) у мовленні є високочастотними і тому входять 
до ядра мовленнєвої семантичної парадигми -ик-

1
. 

Актуалізація морфемно-семантичних варіантів суфікса, з одного боку, 

зумовлена функціональним стилем і комунікативною потребою в конкретній 
мовленнєвій ситуації, а з другого – програмується обсягом семантичної інформації, 

яка потенційно властива морфемі в системі мови і яка в мовленні об'єктивується 
неоднаково.  

Кожен досліджуваний стиль послуговується власним набором домінантних та 
індивідуальних МСВ. Морфемно-семантичні варіанти, що засвідчені в усіх стилях, 
можна вважати мовленнєвими семантичними домінантами. Однак вони не 

слугують показниками окремого стилю. У всіх стилях функціонують такі 
морфемно-семантичні варіанти суфіксів: -ик

1
- МСВ ‘сфера соціальних стосунків’ 

(представн-ик-ø, замісн-ик-ø); -ер-/-ор- МСВ ‘сфера соціальних стосунків’ (л'ід-ер-
ø, курат-ор-ø); -ар- МСВ ‘господарча сфера’ (господ-ар-ø); -ант-/-ент- МСВ 

‘установа, організація’ (презид-ент-ø); -ист-/-іст- МСВ ‘ідеологія, філософія’ 

(нац-ист-ø, стал'ін'-іст-ø). Натомість МСВ, що актуалізуються тільки в одному 

стилі, з певною долею імовірності прогнозують належність тексту до цього стилю. 
Маркерами х у д о ж н ь о г о  стилю є МСВ ‘вік’ (ровесн-ик-ø, молод-ец'-ø), МСВ 

‘завдання шкоди’ (злочин-ец'-ø, нападн-ик-ø), МСВ ‘особа’ (муж-ик-ø), МСВ 
‘релігійна сфера’ (гр'ішн-ик-ø, прочан-ин-ø), МСВ ‘фізична дія’ (тк-ач-ø);  

п у б л іц и с т и ч н о г о  – МСВ ‘абстрактне поняття’ (фахів-ец'-ø), МСВ 
‘будівництво’ (буд'івел'н-ик-ø), МСВ ‘фінансова сфера’ (інвест-ор-ø, кредит-ор-ø); 

н а у к о в о го  – МСВ ‘етнос’ (словйан-ин-ø, татар-ин-ø), МСВ ‘сприйняття’ (чит-
ач-ø, слух-ач-ø); о ф іц ій н о - д іл о в о г о  – МСВ ‘група людей’ (громад'ан-ин-ø).  

Для оцінки того, наскільки повно мовна семантика суфікса актуалізується в 

мовленні, введено поняття показника мовленнєвої актуалізації семантики суфікса 
Semactual. Він визначається за формулою: сума відношень кількості ядрових та 

приядрових МСВ у певному стилі до загальної кількості ядрових та приядрових 
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МСВ кожного суфікса поділена на кількість досліджуваних функціональних 

стилів. Чим вищий показник Semactual, тим повніше представлена семантика суфікса 
в мовленні. Показник мовленнєвої актуалізації семантики ядрових суфіксів (-ик-,  
-ец'-, -ач-, -ар-, -ер-/-ор-, -ент-/-ант-) – від 0,25 до 0,46, тобто в мовленні 

актуалізується менше половини морфемно-семантичних варіантів цих суфіксів. 
Показник мовленнєвої актуалізації семантики приядрових суфіксів (-ин-, -ист-/ 

-іст-, -ак-, -тел'-) – від 0,57 до 0,65, що можна пояснити вужчим обсягом їх 

семантичних парадигм. Чим багатозначніший суфікс, тим більшою є різниця між 

семантикою, що властива йому в системі мови, та актуалізованою семантикою.  
У Додатку А подано таблицю морфемно-семантичних варіантів усіх суфіксів 

підсистеми ‘особа чоловічої статі’. 
У Додатку Б наведено таблиці мовленнєвої актуалізації МСВ ядрових та 

периферійних суфіксів підсистеми ‘особа чоловічої статі’ в різних функціональних 
стилях. 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Семантика суфіксальної морфеми набагато ширша за семантику 

словотвірного форманта. Вона узагальнює значення всіх, а не лише уживаних у 

словотвірній функції морфемних варіантів. Для виявлення усієї сукупності 
інформації, що передають суфіксальні морфеми на позначення особи чоловічої 

статі, було укладено словникову (9265 слів) та текстову (12846 слововживань) 
вибірки, на матеріалі яких виявлено обсяг потенційно можливої семантики 

кожного суфікса та закономірності її актуалізації в мовленні загалом та в кожному 
функціональному стилі зокрема.  

2. Семантика суфіксальної морфеми, подібно до семантики лексеми, може 
бути структурована й упорядкована у семантичні парадигми. Структурація 

семантичних компонентів здійснюється за допомогою понять “значення” та 
“значущість”. Значення – це ті інтегральні компоненти семантики морфеми, що 

властиві всім її морфам (морфам, ало- і варіоморфам) у різних контекстах 
уживання. Інтегральними компонентами семантики суфіксів на позначення особи є 
частиномовне значення ‘предметність’, розрядно-денотатні значення ‘особа’ і 

‘чоловіча стать’. Значущість – це диференційні компоненти семантики, за якими 
морфеми з тотожними інтегральними компонентами ідентифікуються як різні 

суфікси. Диференційними компонентами семантики є синтагматична значущість 
(дистрибутивні параметри кожної суфіксальної морфеми) та конотативна 

значущість (стилістичні особливості). Сукупність диференційних компонентів 
формує індивідуальний семантичний “портрет” кожного суфікса, тобто його 

індивідуальне значення в суфіксальній підсистемі мови.  
2. Семантичну парадигму суфіксальної морфеми репрезентує сукупність 

морфемно-семантичних варіантів. Морфемно-семантичний варіант (МСВ) 
формується в проекції на глибинну семантику лівобічного контексту. 

Запропонована методика опису семантики морфеми дозволила виявити семантичні 
контексти суфіксів на позначення особи чоловічої статі: ‘Соціальна діяльність 
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людини’, ‘Людина’, ‘Артефакт’, ‘Соціум’, ‘Природа’, ‘Абстрактне поняття’. Усі 

суфіксальні морфеми семантично сумісні з двома типами лівобічних контекстів – 
‘Соціальна діяльність людини’ (опон-ент-ø, захисн-ик-ø, службов-ец'-ø, символ'-
іст-ø) та ‘Людина’ (йун-ак-ø, крас-ен'-ø, крик-ун-ø), що свідчить про їх 

прагматичну зорієнтованість на конституювання слів на позначення соціальної, 
виробничої, господарчої життєдіяльності людини та її особистого життя. МСВ 

‘діяльність’, МСВ ‘непромислова діяльність’, МСВ ‘фінансова сфера’, МСВ 
‘військова сфера’, МСВ ‘сфера соціальних стосунків’, МСВ ‘внутрішня якість’, 

МСВ ‘мовлення’, МСВ ‘ментальна сфера’, що програмуються лівобічними 
контекстами ‘Соціальна діяльність людини’ та ‘Людина’ , є спільними для ядрових 

суфіксів, однак вони мають різну вагу в семантичній парадигмі кожного суфікса. З 
іншими лівобічними контекстами суфікси поєднуються вибірково. 

3. Отримані результати аналізу 52 суфіксальних морфем на позначення особи 
підтверджують, що суфіксальна полісемія значно ширша, ніж лексична. 

Семантичні парадигми шести ядрових суфіксів нараховують від 68 МСВ до 29 
МСВ: -ик-

1 
(68 МСВ), -ец'- (48 МСВ), -ист-/-іст- (37 МСВ), -ер-/-ор- (37), -ар- (40 

МСВ), -ач- (29 МСВ); п’яти приядрових – від 21 МСВ до 12 МСВ: -ак- (21 МСВ),  

-тел'- (14 МСВ), -ик-
2
/-ік- (10 МСВ), -ант-/-ент- (16 МСВ), -ун- (12 МСВ); 41 

периферійного – менше 10 МСВ. Порівняльний аналіз суфіксальних морфем 

засвідчує, що на обсяг їхнього семантичного потенціалу впливають лінгвальні та 
позалінгвальні чинники, зокрема такі: належність до ядра або периферії суфіксів на 

позначення особи чоловічої статі, їх походження, функціонування у морфемних 
структурах слів, що входять до різних тематично-стилістичних шарів лексики.  

4. В обстежених текстах публіцистичного, художнього, наукового та 
офіційно-ділового стилів функціональні параметри окремих суфіксів на позначення 

особи чоловічої статі дещо відмінні від їх системних характеристик у мові. 
Приядровий у мові суфікс -ант-/-ент- у мовленні функціонує як ядровий; 
приядрові -ик-

2
/-ік- та -ун- – як периферійні. Ядровий у мові суфікс -ист-/-іст- у 

мовленні витісняється до приядрової зони. 
5. У текстах різних функціональних стилів актуалізуються тільки ті 

морфемно-семантичні варіанти суфіксів, які відповідають комунікативним 
настановам. МСВ, семантика яких стосується загальної характеристики людини, 

зокрема ‘сфера соціальних стосунків’, ‘промислова сфера’, ‘непромислова сфера’, 
‘діяльність’, актуалізуються в усіх стилях. МСВ, що передають семантику, 

пов’язану зі специфічною сферою діяльності особи, засвідчені лише в певних 
стилях: у художньому стилі – МСВ ‘музичний інструмент’ суфіксів -ар-, -ист-/ 

-іст-; МСВ ‘релігійна сфера’ суфікса -ин-; МСВ ‘військова сфера’ суфікса -ак-; 
МСВ ‘завдання шкоди’ суфікса -ик

1
-; у публіцистичному стилі – МСВ ‘мистецтво, 

культура’ суфіксів -ик
1
- та -ист-/-іст-; МСВ ‘країна’ суфіксів -ин- і  

-ец'-; МСВ ‘наукова сфера’ суфікса -ист-/-іст-; у науковому стилі – МСВ 

‘абстрактне поняття’ суфікса -ец'-; МСВ ‘фінансова сфера’ суфікса -ер-/-ор-; в 
офіційно-діловому стилі – МСВ ‘посесивна сфера’ суфікса -ач-. 

6.  Актуалізація семантики суфіксальної морфеми залежить від обсягу його 

семантичної парадигми. Чим більш полісемічним є суфікс у системі мові, тим 



17 

 

імовірність актуалізації його семантики в мовленні нижча. Така закономірність 

простежується за показником актуалізації семантики Semactual: для ядрових суфіксів 
(-ик-, -ец'-, -ач-, -ар-, -ер-/-ор-, -ент-/-ант-) цей показник становить менше 0,25–
0,46; для  приядрових суфіксів (-ин-, -ист-/-іст-, -ак-, -тел'-) – 0,57–0,65. У 

досліджуваних текстах актуалізуються не всі МСВ суфіксів на позначення особи, а 
близько половини з них. 

7. Запропонована методика опису семантики суфіксальної морфеми на 
позначення особи чоловічої статі може бути використана для вивчення семантики 

інших суфіксальних морфем. Зібраний та систематизований мовний матеріал, 
випрацювана методика його аналізу закладають підґрунтя для подальшого 

дослідження семантики морфем української мови як двобічних парадигматичних 
одиниць. Отримані результати можуть застосовуватися при укладанні морфемних 

та афіксальних словників, а також при створенні комп’ютерних лінгвістичних баз 
даних і знань для українськомовних процесорів опрацювання текстової інформації.  
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Матеріали наукових конференцій: 

 
8. Чус О. Ф. Власне словотвірне значення суфікса як семантичне ядро 

морфеми / О. Ф. Чус // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези 

доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21–23 
квітня 2010 року. – К. : ІАЦ “Спейс-Інформ” ; ФОП Гудименко, 2010. – С. 67–69. 

9. Тютенко О. Ф. Спроба семантичної класифікації суфіксів на позначення 
особи в українській мові за лівобічними семантичними контекстами / 

Тютенко О. Ф. // Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy. Bydgoszcz, 30.01.2014–
31.01.2014 : zbior raportow naukowych. – 2014. – Czesc 5. – С. 120–125. 

 
 

АНОТАЦІЯ  
 

Тютенко О. Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в 
сучасній українській мові. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОНУ. – Київ, 2015.  

Дисертаційну працю присвячено дослідженню семантичного потенціалу 
українських суфіксальних морфем на позначення особи чоловічої статі та його 

актуалізації в текстах різних функціональних стилів. На основі запропонованої 
методики здійснено системний опис структури семантики суфіксальної морфеми за 

інтегральними та диференційними компонентами значення; систематизовано 
семантичні парадигми 52 суфіксів, визначено індивідуальне значення кожного 

суфікса. Встановлено, що кожна суфіксальна морфема має власну семантику, яка 
програмується глибинною семантикою внутрішньослівного контексту. Виявлено 

закономірності семантичної інтегрованості суфіксів у внутрішньослівний (ліво - і 
правобічний) контекст: лівобічний контекст програмує актуалізацію морфемно -

семантичних варіантів; правобічний контекст спричинює семантичну модифікацію 
суфіксів. 

Схарактеризовано мовленнєву актуалізацію семантики суфіксальних морфем і 

морфемно-семантичних варіантів у текстах художнього, публіцистичного, 
офіційно-ділового та наукового стилів, виявлено залежність між обсягом 

семантичного потенціалу суфіксів і частотністю уживання в мовленні та їх 
стилерозрізнювальною потужністю. За власною формулою визначено показник 

актуалізації семантики суфікса (Semactual) у мовленні. 
Ключові слова: лівобічний контекст, морфемно-семантичний варіант, 

правобічний контекст, семантична парадигма морфеми, структура семантики 
морфеми, суфіксальна морфема, суфіксальна підсистема, функціонально-стильова 

диференціація.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Тютенко Е. Ф. Семантика суффиксов имен существительных на 

обозначение лица в современном украинском языке. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 
10.02.01 – украинский язык. – Институт филологии Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко МОНУ. – Киев, 2015.  
Диссертационное исследование посвящено изучению семантического 

потенциала украинских суффиксальных морфем со значением лица мужского пола. 
В работе предложена методика описания семантики суффиксов, определены 

семантические компонентны структуры семантики суффиксов, систематизированы 
семантические парадигмы суффиксов, проанализированы особенности 

семантической валентности морфемно-семантических вариантов, установлен 
семантический потенциал суффиксальных морфем и закономерности его 

актуализации в речи.  
В диссертационном исследовании морфема рассмативается как структурно -

семантическая единица языка, отличная от структурно-функциональной единицы – 
словообразовательного форманта. Понимание морфемы как двусторонней 
парадигматической единицы языка предполагает наличие у нее значения в системе 

языка. Семантика морфемы изоморфна семантике слова – она представляет собой 
всю информацию, которую единица может передавать прямо или косвенно, имеет 

определенную структуру и представлена в семантической парадигме.  
Структура семантики морфемы описывается как организованая совокупость 

интегральных и дифференциальных компонентов. Интегральные компоненты 
семантики – значения – объединяют однопорядковые суффиксы в одну подсистему: 

собственно языковые значения – частеречевое ‘предметность’ и разрядное ‘лицо 
мужского пола’, а также внеязыковое – денотативное значение, которое для 

большинства суффиксов коррелирует с разрядным. Дифференциальные 
компоненты семантики – значимости – индивидуализируют каждый суффикс среди 

однопорядковых суффиксов подсистемы: синтагматическая (лево- и правосторонняя), 
коннотативная (стилистическая и эмоционально-оценочная), функционально-стилевая 
(употребляемость в разных функциональных стилях языка).  

Рассмотрены особенности семантической синтагматики суффиксов со 
значением ‘лицо’ во внутрисловном контексте. Суффиксы со значением ‘лицо’ 

могут соединяться с шестью семантическими типами левосторонних контекстов: 
‘Социальная деятельность человека’, ‘Человек’, ‘Артефакт’, ‘Социум’, ‘Природа’, 

‘Абстрактное понятие’. Семантическая совметимость суффиксов с левосторонними 
контекстами обуславливает  возникновение морфемно-семантическиих вариантов 

(МСВ), которые организуются в семантическую парадигму суффиксов.  
В ходе исследования определено, что суффиксальную подсистему со 

значением лица в украинском языке составляют 52 формально выраженных 
суффикса. Шесть суффиксов формируют ядро подсистемы, реализуясь в 78 % 

суффиксальных слов со значением лица. Их семантические парадигмы содержат от 
68 до 28 МСВ: -ик-

1 
(68), -ец'- (48), -ист-/-іст- (37), -ер-/-ор- (37), -ар- (40), -ач- 
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(29). Семантические парадигмы пяти приядерных суффиксов (12,5 % слов) менее 
вариативны: -ак- (21), -тел'- (14), -ик-

2
/-ік- (10), -ант-/-ент- (16), -ун- (12). 

Семантический потенциал периферийных суффиксов (41, 0,5% слов) ограничен: 21 
морфема представлена одним МСВ; парадигмы 20 морфем – од двух до девяти МСВ. 

В результате анализа ядерных суффиксов установлено, что основной 
особенностью суффиксов со значением лица является соотнесенность номинации с 

социальной сферой жизни и деятельности человека. Суффиксы, формирующие 
значение лица по признаку его личной жизни, условий проживания, внутренних и 

внешних характеристик, составляют приядерную и периферийную зоны 
подсистемы ‘лицо’. 

Отмечено, что в речи актуализируется меньше половины морфемно-
семантических вариантов ядерных суффиксов и больше половины морфемно -

семантических вариантов приядерных суффиксов. Установлено, что использование 
и наборов суффиксов, и отдельных морфемно-семантических вариантов 

определяется стилем речи.  
Ключевые слова: левосторонний контекст, морфемно-семантический вариант, 

правосторонний контекст, семантическая парадигма морфемы, структура 
семантики морфемы, суффиксальная морфема, суффиксальная подсистема, 
функционально-стилевая дифференциация.  

 
SUMMARY 

 
Tiutenko O. F. Semantics of Noun Suffixes Denoting a Person in 

Contemporary Ukrainian language. – Manuscript.  
Thesis for the Candidate Degree in Philology. Major discipline 10.02.01 – the 

Ukrainian language. – Institute of Philology of Kyiv National Taras Shevchenko 
University. – Kyiv, 2015.  

Thesis is devoted to the study of semantics of Ukrainian suffixes denoting a person. 
Main notions of morpheme semantics are defined, semantic structure of morpheme and 

structure of morpheme semantics is compared, methods of left-sided contexts 
classification are suggested.  

Close attention is paid to a sub-system of suffixes denoting a person. It is 

researched that there are three types of suffixes as to their place in the sub-system: 
nuclear suffixes, transitional suffixes and peripheral suffixes. They differ in their 

semantics and activity. Semantic features, left- and right-side contexts, morph-semantic 
variants, position and functions in word structures are thoroughly described.   

Actualization of suffix semantics in different types of functional style texts is 
compared to potential semantics of morpheme in the language system. The index of 

actualization of potential semantics of suffixes in speech is suggested to inter-compare 
suffix semantics in different functional styles. Individual semantic functional-stylistic 

peculiarities are highlighted for each suffix.  
Keywords: left-side context, morpheme-semantic variant, right-side context, 

semantic paradigm of morpheme, semantic structure of morpheme, suffix morpheme, 
system of suffixes, functional-stylistic variety. 


