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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

Скорочення назв мов 

англ. – англійська 

араб. – арабська 

гр. – грецька 

д.-гр. – давньогрецька 

і.-є. – індоєвропейська 

італ. – італійська 

лат. – латинська 

нім. – німецька 

псл. – праслов’янська 

рос. – російська 

ст.-сл. – старослов’янська 

ст.-укр. – староукраїнська 

укр. – українська 

фр. – французька 

ц.-сл. – церковнослов’янська 

 

Інші скорочення 

букв. – буквально 

трансліт. – транслітерація 

ЛСВ – лексико-семантичний варіант 

АСМСА – автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу 

української мови 

СУМ – Словник української мови : в 11 т. [266]. 

Adj – прикметник 

N – іменник 

V – дієслово 
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ВСТУП 

 

Системно-структурні дослідження морфемних явищ постійно перебувають  

у полі зору як українських, так і зарубіжних лінгвістів. Особливим структурним 

компонентом слова є інтерфікси, які, як прийнято вважати, характеризуються 

асиметрією форми і змісту: вони мають фонемне вираження і не мають “своєї 

долі смислу в семантиці слова” [206, с. 23]. Незважаючи на давню і постійну 

увагу до цих компонентів, проблема інтерфіксів не є вирішеною в сучасному 

мовознавстві. Одним із найбільш дискусійних питань у сучасній морфеміці та 

словотворі є питання про їхній статус у системі мови. 

Дискусії щодо інтерфіксів пов’язані із загальними питаннями рівневої 

організації мови, зокрема організації такої її мікросистеми, як слово, що 

спричинює неоднозначне трактування інтерфіксів як одиниць різних рівнів (або 

підрівнів) мови – морфонології, морфеміки, словотвору. У практичному аспекті 

досліджувана проблема є важливою з огляду на словотвірний і прагматичний 

потенціал інтерфіксів, на встановлення відповідності інтерфіксальних 

морфемних структур нормам української мови. 

Українські мовознавці зазвичай розглядають інтерфікси як явище, супровідне 

процесу словотворення при описі дериваційних і морфемних структур окремих 

частин мови (К. Городенська, В. Ґрещук, А. Грищенко, М. Жовтобрюх, 

Н. Клименко, І. Ковалик, М. Кравченко, М. Плющ, З. Сікорська, І. Яценко). 

Інтерфікси у відтопонімних похідних були предметом аналізу В. Горпинича 

[52; 54]. У контексті загальних морфонологічних закономірностей українського 

словотворення інтерфікси-субморфи схарактеризовано в дисертаційних 

дослідженнях М. Кравченко [124] і М. Федурко [211, 212]. Спеціальний розділ 

інтерфіксам як особливим морфемним одиницям – суфіксальним зв’язкам – 

присвятила Є. Карпіловська в монографії “Суфіксальна підсистема сучасної 

української літературної мови: будова та реалізація” [95]. 

Інтерфікси, їхній статус, функції, умови виникнення цікавили зарубіжних 

учених: російських (Н. Арутюнова, С. Богданов, Г. Винокур, О. Герд, 
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В. Гімпелевич, О. Дементьєв, О. Земська, Є. Красильникова, М. Крилов, 

В. Лопатін, Ю. Маслов, І. Милославський, О. Моїсеєв, Г. Пастушенков, 

О. Тихонов, М. Трубецькой, М. Шанський, Н. Янко-Триницька); молдавських 

(А. Макарова, Г. Чинчлей); чеських і словацьких (Я. Босак, Я. Горецький, 

З. Оліверіус); польських (М. Бродовська-Гоновська, К. Ковалік, Р. Лясковський); 

американських (Ч. Хоккет, М. Шапіро); французьких (А. Доза); німецьких 

(Г. Веллман) і датських (К. Неттеберг). 

У сучасній лінгвістиці поглиблення знань про систему і структуру мови 

сприяло розмежуванню таких понять, як морфема і словотвірний формант та 

морфемна структура слова і словотвірна структура слова, що відкриває 

перспективи для осмислення парадигматичних зв’язків інтерфіксів із 

морфемами з урахуванням їхньої сумісності в пре- і постпозиційному 

внутрішньослівному контексті. Основу мовного коду, як слушно зазначає 

З. Оліверіус, створює кількісно обмежений інвентар морфем, які відповідно до 

семантичної сумісності породжують безкінечну кількість висловлень [159, 

с. 13]. Без цілісного усебічного дослідження інтерфіксів неможливо пізнати 

загальносистемні закономірності формально-семантичної побудови 

інтерфіксальних морфемних структур; виявити синтагматичні й парадигматичні 

зв’язки спільнокореневих інтерфіксальних слів, потенціал окремих інтерфіксів і 

морфемних структур із ними; спрогнозувати тенденції щодо нормалізації слів із 

запозиченими інтерфіксами в сучасній українській мові. В україністиці немає 

цілісного системного дослідження фонемної організації інтерфіксів, що є 

важливим параметром структури мови загалом, не описані право- і лівобічні 

дистрибутивні параметри інтерфіксів, умови їхнього виникнення, 

функціонального навантаження. Необхідність з’ясування цих проблем і 

зумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження відповідає науковій темі кафедри сучасної української мови 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка “Актуальні проблеми філології” (№ 02БФ044-01). Тема дисертації 
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затверджена Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 17 листопада 2008 р.). 

Мета роботи полягає в комплексному вивченні лінгвістичної сутності 

інтерфіксів з урахуванням їх структурно-фонемної організації та функціонально-

семантичної відповідності морфемам сучасної української мови. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) узагальнити суперечливі погляди лінгвістів на природу інтерфіксів і 

сформулювати вихідні положення щодо прийнятого в дисертаційному 

дослідженні розуміння інтерфіксів; 

2) укласти інвентар інтерфіксів і схарактеризувати їхню формально-фонемну 

структуру; 

3) систематизувати внутрішньослівні структурно-морфонологічні й лексико-

семантичні – позиції (право- і лівобічні) інтерфіксів у морфемних структурах 

спільнокореневих слів; 

4) здійснити аналіз функціональної та семантичної специфіки інтерфіксів як 

одиниць морфемної підсистеми української мови; 

5) виявити внутрішньотипологічні особливості – формальні, функціональні, 

семантичні – інтерфіксів в українській мові; 

6) установити закономірності функціонування інтерфіксальних морфемних 

структур слів у сучасній українській мові. 

Об’єкт дослідження – інтерфіксальні морфемні структури спільнокореневих 

слів – іменників, прикметників, дієслів і прислівників української мови.  

Предмет дослідження – фонемна структура, морфемна функція, семантика 

інтерфіксів; морфонологічні й лексико-граматичні чинники, що зумовлюють 

появу інтерфіксів у морфемних структурах слів сучасної української мови. 

Матеріалом дослідження слугують морфемні структури спільнокореневих 

слів, – загалом понад 12 тисяч слів. У доборі матеріалу послуговувалися 

критеріями системності, регулярності, діалектичної єдності синхронії й 

діахронії. Відповідно до критерію с и с т е м н о с т і  шляхом суцільного добору  

з лексичної бази даних автоматизованої системи морфемно-словотвірного 



8 

 

аналізу української мови обсягом 190 тисяч одиниць, що укладена в лабораторії 

комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, було відібрано інтерфіксальні 

прикметники (усього 4640) та співвідносні з ними спільнокореневі іменники, 

дієслова, прикметники і прислівники – як загальновживані, так і обмеженого 

вживання (застарілі, діалектні тощо). Відповідно до критерію р е г у л я р н о с т і  

до аналізу залучено регулярні й нерегулярні (одиничні) інтерфіксальні 

структури слів. Єдність с и н х р о н і ї  та д і а х р о н і ї  забезпечується залученням 

словотвірно мотивованих й словотвірно не мотивованих, архаїчних та 

інноваційних морфемних структур слів. 

Матеріал дослідження доповнено з таких лексикографічних джерел: Словник 

української мови: в 11 т. (К., 1970–1980); Словарь української мови: в 4 т. / 

Б. Грінченко (К., 1996); Морфемний аналіз. Словник-довідник: у 2 т. / 

І. Т. Яценко (К., 1980–1981); Словник афіксальних морфем української мови / 

Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим (К., 

1998); Інверсійний словник української мови / за ред. С. П. Бевзенка (К., 1985); 

Орфографічний словник української мови / за ред. С. І. Головащука і 

В. М. Русанівського (К., 1975); Український орфографічний словник: 

Орфографічний словник української мови / уклад. М. М. Пещак та ін. (К., 

2002); Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука (К., 1977); Словник 

іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. (К., 2000), Новий російсько-

український словник-довідник / Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В., 

Пустовіт Л. О. (К., 1996); Етимологічний словник української мови: в 7 т. /  

за ред. О. С. Мельничука (К., 1982–2012). 

Методи дослідження. У роботі застосовано загальнонаукові та власне 

лінгвістичні методи, зумовлені об’єктом, предметом і поставленими 

завданнями, а саме: методи опозицій, зіставний, моделювання, описово-

аналітичний; структурний метод з елементами дистрибутивного, 

компонентного й контекстуального аналізу; прийоми етимологічного та 

кількісного аналізу. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській 

лінгвістиці: а) здійснено вивчення інтерфіксів на основі парадигматичних 

зв’язків із морфемами; б) комплексно й системно проаналізовано інтерфікси  

у спільнокореневих словах і виявлено їх типологічні особливості за 

параметрами форми, функції та семантики; в) з’ясовано категорійне значення 

питомих й іншомовних інтерфіксів у системі морфем і семантичну актуалізацію 

у слові; г) уточнено морфонологічні й лексико-семантичні чинники, що 

зумовлюють появу інтерфіксів у спільнокореневих словах; ґ) простежено 

тенденції функціонування морфемних структур з інтерфіксами в сучасній 

українській мові. 

У роботі набули подальшого розвитку теоретичні засади вивчення 

інтерфіксальних компонентів із урахуванням двобічності морфеми, що стало 

основою для осмислення інтерморфів як варіантів морфем. 

Теоретичне значення виконаної роботи полягає в тому, що здійснене 

наукове дослідження є авторським внеском у розвиток загальної теорії 

морфеми як інваріантної одиниці мови, яка є парадигмою морфів й 

інтерморфів, уживаних відповідно в сильній і слабкій позиції. Здобуті 

результати поглиблюють загальнотеоретичні питання морфеміки, словотвору і 

морфонології: щодо розмежування різних за природою мовних явищ – 

інтерморфів (варіантів морфем) та інтерфіксів-нарощення (морфонологічного 

явища); щодо розмежування різних за значенням і функціями одиниць – 

структурно-семантичних (морфем) і структурно-функціональних (словотвірних 

формантів). Висновки й узагальнення важливі для розуміння закономірностей 

виникнення, функціонування, фонемної організації, семантичного й 

прагматичного потенціалу інтерфіксів у морфемних структурах слів сучасної 

української мови. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

фактичного матеріалу й одержаних результатів у лекційних курсах із 

морфеміки та словотвору; у лексикографічній практиці для укладання 

словників афіксальних морфем і морфемних структур слів, тлумачних 
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словників суфіксів; як матеріал для довідково-рекомендаційних видань із 

культури українського мовлення, а також у процесі розроблення програм 

автоматичного морфемного аналізу та синтезу слів. 

Апробація результатів дослідження. Окремі розділи й усе дисертаційне 

дослідження обговорено на засіданні кафедри сучасної української мови 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 7 від 23 квітня 2015 року). Основні теоретичні 

положення та практичні результати досліджуваної проблеми викладено в 

наукових доповідях на конференціях: Науково-методична конференція молодих 

науковців “Прикладна лінгвістика 2006: Проблеми і рішення” (Миколаїв, 18–19 

травня 2006); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

“Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” (Київ, 11 квітня 2007); 

Всеукраїнська студентська наукова конференція “Українська мова і література: 

історія, методика, актуальні проблеми” (Умань, 12 квітня 2007); ІІІ Міжнародна 

конференція “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк, 

5–7 червня 2009); Міжнародна наукова конференція, присвячена 240-річчю від 

дня народження класика нової української літератури І. П. Котляревського 

“Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть” (Полтава, 1–2 

жовтня 2009); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

“Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (Київ, 14 квітня 2010); 

Міжнародна наукова конференція “Мова як світ світів. Поетика і граматика” 

(Київ, 18–19 листопада 2010); Міжнародна наукова конференція  “Граматичні 

читання – VI” (Донецьк, 3–4 лютого 2011); Міжнародна наукова конференція 

“POLYSLAV XVII 2013” (Київ, 13–14 жовтня 2013); Mezinárodní conference VI 

olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy “UCRAINICA VI. 

Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury” (Olomouc, 21.08–

23.08.2014); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Журналістика. 

Філологія. Медіаосвіта” (Полтава, 2–3 жовтня 2014); Міжнародна наукова 

конференція “Мова як світ світів: Граматика і поетика української мови” (Київ, 

13–14 листопада 2014); IV Міжнародна наукова конференція “Українська мова 
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серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри” (Кривий Ріг, 

15–16 жовтня 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 10 публікаціях 

загальним обсягом 8,0 дрк. арк., із них п’ять – у виданнях, затверджених ДАК 

України як спеціалізовані з мовознавчих дисциплін, одна – в закордонному 

періодичному виданні (München), одна – в інших виданнях МОН України, три – 

у збірниках матеріалів наукових конференцій. Усі статті одноосібні. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури 274 позиції. Матеріали дослідження 

узагальнено в 15 таблицях, які розміщені на 19 сторінках. Повний обсяг роботи 

– 228 сторінок, із них основного тексту – 199 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНТЕРФІКСИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1. Поняття “інтерфікс” та “інтерфіксація” в науковій літературі 

Досліджуючи морфемну структуру слова в різних мовах – українській 

(В. Горпинич [52], Є. Карпіловська [95], Н. Клименко [106], М. Кравченко 

[124], М. Федурко [212]); російській (В. Гімпелевич [45], О. Земська [85; 89], 

Є. Красильникова [125], Н. Крилов [127], В. Лопатін [141], Ю. Маслов [147], 

О. Тихонов [205; 206], М. Трубецькой [210], М. Шанський [218; 219], Н. Янко-

Триницька [230]); польській (K. Kowalik [238]); чеській (J. Bosak [232; 25]); 

англійській (Ch. F. Hockett [236]); німецькій (В. Девкін [62], М. Степанова [198], 

H. Wellmann [246]); французькій (A. Dauzat [234], С. Райлян [175], Г. Чинчлей 

[216]), – учені звертають увагу на особливі – фонемно організовані, але 

позбавлені значення – компоненти, які найчастіше називають інтерфіксами. 

Інтерфікси віддавна привертають увагу мовознавців з огляду на асиметричні 

відношення між планом значення та планом вираження, що спричинює дискусії 

щодо їхнього статусу в системі мови і функцій у складі слова. 

Уведення в науковий обіг терміна і н т е р ф і к с  пов‟язують з іменами двох 

російських лінгвістів – О. Сухотіна і М. Панова [163, 34–35; 164, с. 69]. 

У сучасній науковій літературі термін і н т е р ф і к с  уживаний на позначення 

різних за природою мовних явищ – сполучних голосних між двома основами  

в композитах та фонем і фонемосполук між основою та словотвірним (і 

словозмінним) формантом у простих словах. Таке різне використання терміна 

спричинює неоднозначне розуміння сутності позначуваних ним явищ. У сучасній 

лінгвістиці немає єдиної думки щодо того, які саме сегменти треба вважати 

інтерфіксами, чи є вони самостійними одиницями мови або компонентами інших 

одиниць (морфем або слів); чи мають вони значення або значущість. 

У першому розділі аналізуються погляди вчених на явища, які традиційно 

співвідносять із поняттям інтерфікса, і формулюється робоче визначення 
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інтерфіксів з урахуванням асиметричних відношень плану змісту та плану 

вираження мовних одиниць як об‟єктивації універсальної властивості мови. 

 

1.1. Інтерфікси у складних словах 

Термін і н т е р ф і к с  утворений на позначення сегментів, які вставляються 

між двома основами у складних словах (interfixum „міжприкріплений‟; від лат. 

inter „між‟ і лат. дієприкметника fīxum (від дієслова fingere) „прикріплений‟: 

inter-fixum → interfixus) за аналогією до термінів, що вказують на місце 

морфеми у структурі слова. “Різні типи афіксів, – наголошував П. Кузнецов, – 

термінологічно розрізняються за їхнім місцем щодо кореня (пор. “префікс”, 

“суфікс” чи “постфікс”, “інфікс”). Цілком логічно зарахувати сюди “інтерфікс”, 

який не може бути визначений ні як “суфікс” (“постфікс”), ні як “префікс”, 

оскільки він стоїть після однієї кореневої морфеми і перед іншою кореневою” 

[133, с. 266]. 

Явище вставлення фонем і фонемосполук між основами в композитах ні  

в кого не викликає сумнівів. Однак сутність сегментів, що вставляються, їхня 

функція й термінологічне визначення залишаються неоднозначними. 

Традиційно такі вставні компоненти слів називали (іноді досі називають) 

сполучними голосними. Сполучні голосні одні вчені визначають “як особливий 

тип словотвірних афіксів” – “своєрідні” афікси, що “уживаються виключно  

у словотвірній функції” [105, с. 25; 177, с. 266], “у структурній функції” [146, 

с. 142]. Вони лише слугують для зв‟язку основ у складних словах, але не 

виражають жодного словотвірного значення [170, с. 261]. 

Подібне розуміння інтерфіксів ґрунтується на визнанні “асемантичних 

морфем”, які мають не значення, а значущість [43, с. 47–52]. Так, Ю. Маслов 

вважає, що, змінивши визначення морфеми, можна усунути суперечність, 

спричинену асемантизмом інтерфіксів: “<…> правильніше, визначаючи 

морфему, говорити про її “смислову чи структурну функцію” (смислову – для 

більшості випадків, лише структурну – для більш рідкісних випадків так званих 

“асемантичних морфем”)” [146, с. 142]. Відповідно всі морфеми поділяють на 
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такі, що мають значення, і такі, що його не мають, а лише виконують 

структурну, єднальну функцію [110, с. 151]. 

Визнання “асемантичних морфем” суперечить бодуенівському визначенню 

цієї одиниці як значеннєвої частини слова. Саме тому О. Реформатський вважав 

неприйнятним термін М. Трубецького м о р ф е м и  з в ‟ я з к у  [176, с. 54]. І саме 

це спонукає вчених до пошуку та введення в науковий обіг нових термінів – 

структем, конекторів, міжморфемних вставок тощо [154, с. 118–120]. 

Цілком погоджуємося з думкою, що таке розуміння інтерфіксів суперечить 

класичному визначенню морфеми. Поняття асемантичної морфеми, “пустого 

морфа, як морфа “без значення”, – наголошує М. Степанова, – суперечить 

змісту поняття морфеми як найменшої значеннєвої одиниці мови, у яких би 

різновидах визначень воно не виявлялося” [197, с. 83]. Якщо якийсь компонент 

уживається у “словотвірній функції”, тобто у функції словотвірної морфеми, 

він не може бути позбавлений значення, інакше б це не був афікс-морфема. 

Зважаючи на це, В. Горпинич [54, с. 18, 190] та О. Земська [84, с. 178–179] не 

вважають інтерфікси морфемами чи морфами. На думку вчених, ці компоненти 

– не засіб творення нових слів, а явища морфемного шва. Їхня функція не 

словотвірна, а морфонологічна, що полягає в забезпеченні сполучуваності 

твірних основ (коренів). Залишаючи за цими компонентами термін 

і н т е р ф і к с , В. Горпинич характеризує їх як “морфоподібні компоненти”, 

підкреслюючи в такий спосіб їхній неморфемний статус. 

Однак структурна своєрідність й автономність інтерфіксів у складних словах 

надто очевидна. Якщо інтерфікси у простих словах і теоретично, і практично 

можна вважати частиною морфеми (словотвірного форманта або кореня), то 

структурну автономність компонентів у складних словах переважна більшість 

лінгвістів не ставить під сумнів. Інтерфіксальні компоненти складного слова не 

можна навіть теоретично віднести ні до попередньої, ні до наступної морфеми: 

блакит-н-о-ок-ий, жовт-о-блакит-н-ий. Щоправда, іншої позиції дотримується 

В. Касевич, вважаючи /о/ субморфом аломорфа паро- у слові пароплав [97, 

с. 90]. Думка про пошуки словотвірного значення інтерфіксів, як зазначає 
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О. Тихонов, “живуча й, очевидно, виникає не випадково” [205, с. 46]. На тій 

підставі, що інтерфікси виконують допоміжну словотвірну функцію, 

М. Жовтобрюх вважає їх словотвірними морфемами [80, с. 88]. 

У сучасній мові інтерфіксальні складні слова входять до продуктивного 

словотвірного типу, який історично постав з іншого, для нинішнього стану 

мови непродуктивного, типу похідних, утворених без сполучних голосних. 

Інтерфікси витворилися в результаті перерозподілу тематичних суфіксів основи 

іменника -ǒ-/-jǒ- [218, с. 33]: зл-о-дій-ø-ø ← зълодhи ← *zъlodějь ← *zъlo + 

*dě(ja)ti „людина, яка чинить зло, делатель зла‟ [250, с. 257]; лист-о-пад-ø-ø ← 

*listopadъ ← *listъ + *padǫ, *pasti „опадання листя‟ [250, с. 244–245]; дом-о-тк-

а-н-ий ← дом-а-тканный; закінчень числівника -о-, -и-, -а-, -ох-: дв-о-йарусний, 

тр-и-кутник-ø, сорок-а-річча, тр-ох-актний і дієслова -и-, -ø-: гон-и-вітер-ø, 

гор-и-цвіт-ø, перекот-и-поле, грай-ø-ворон-ø, Перебий-ø-ніс-ø. З. Оліверіус 

заперечує думку тих лінгвістів, які вважають, що інтерфікси, втративши ознаки 

закінчень, не виражають синтаксичних відношень. За ним, інтерфікси мають 

“власне реляційне значення”, указують на “синтаксичний зв‟язок лексичних 

елементів”, так само, як і “фінальні морфеми” (закінчення) [160, с. 77]. 

На думку С. Дорошенка і П. Дудика [65, с. 189], Н. Клименко [103, с. 235], 

І. Ковалика [113, с. 20], П. Кузнецова [133, с. 266], О. Кукушкіної [136, с. 19–

21], В. Лопатіна [141, с. 53–57], О. Моїсеєва [155, с. 48], Г. Циганенко [215, 

с. 39–40], М. Шанського [221, с. 51–53], “такий інтерфікс – не асемантична 

“вставка” і не частина морфеми, а морфема, значеннєва частина слова, що 

передає інформацію про певні граматичні відношення між компонентами 

твірної бази словосполучення. Проте семантика цієї морфеми досить 

специфічна й найабстрактніша з-поміж усіх <…> словотвірних значень” [141, 

с. 54], однак вона не залежить від значення компонентів складного слова [105, 

с. 25]. За М. Шанським, інтерфіксам властиве словотвірне значення – значення 

вираження “простої ідеї єднання”, або, як назвав його В. Лопатін, 

“синтагматичне значення” [181, с. 124–125; 141, с. 54]. Подібно до того, як 

творення складних слів відрізняється від творення простих похідних  



16 

з афіксальними формантами, так само і словотвірне значення складних слів має 

свою специфіку, порівняно зі словотвірним значенням простих похідних слів. 

У складних словах інтерфікс зумовлений потребою виразити характер 

зв‟язку між компонентами складної номінації. Ідея про те, що складне слово,  

в основі якого лежить синтагма, повинно мати власні засоби зв‟язку своїх 

компонентів, є, на наш погляд, аргументованою. Хоч у структурі композита 

інтерфікс – це єдиний репрезентант різних граматичних засобів зв‟язку між 

компонентами композита, проте функціонально й за значенням він подібний до 

єднальних сполучників [220, с. 108–109]: лавр-о-вишн-а = лавр і вишня; зубр-о-

бізон-ø = зубр і бізон; прийменників: місац-е-хід-ø-ø  = ходити по місяцю, 

мавп-о-подібний = подібний до мавпи  або певних відмінків [141, с. 56]: жи-

тт-е-луб-ø-ø = житт-я любити; хвил-е-мір-ø-ø = хвил-ю міряти. 

Синтагматичне значення – це узагальнене словотвірне значення складних слів, 

так само, як і узагальнене словотвірне значення простих слів типу „субстанція 

за відношенням до субстанції‟, „субстанція за відношенням до дії‟. Часткові 

словотвірні значення композитів встановлюються у словотвірних типах  

з урахуванням твірної бази – сполук слів (і їхньої семантики), що продукують 

складне слово. У словотвірному типі композитів конкретизується функція та 

значення інтерфікса [108, с. 26–28]. 

Наявність/відсутність інтерфікса у структурі слова вказує на різний спосіб 

творення композитів і абревіатур на тій самій твірній базі: културн-о-масовий, 

механік-о-математичний, рос. лес-о-воз-ø (основоскладання) і култ║масовий, 

мех║мат-ø, рос. лес║хоз-ø (абревіація). Така особливість основоскладання дає 

підстави В. Лопатіну визнавати нульові інтерфікси у словах, які не мають 

фонемного вираженого інтерфікса: Нов-ø-город-ø, Казах-ø-філм-ø. 

Отже, у складних словах і н т е р ф і к с и – це афіксальні морфеми, які, 

поєднуючи основи слів, виконують структурно-словотвірну функцію і 

виражають максимально узагальнене словотвірне значення – синтагматичне. 
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1.2. Інтерфікси у простих словах 

“Термін “інтерфікс”, – стверджує І. Ковалик, – має реальне застосування 

лише до поєднувальних голосних у композитах” [113, с. 20]. Однак саме цим 

терміном стали позначати компоненти простих слів – фонеми і фонемосполуки, 

що вставляються між твірною основою та словотвірним формантом. 

Досліджуючи структуру простих слів, учені віддавна звертали увагу на 

вставні звукові компоненти між основою (коренем) і суфіксом, які називали по-

різному: 

– пусті морфи, emply morphs (Ch. Hockett [236, с. 333]); 

– морфеми зв‟язку, Verbindungsmorphemen (М. Трубецькой [210, с. 76]); 

– асемантичні морфеми (Ю. Маслов [146, с. 142]); 

– асемантичні (незначущі) вставки (О. Земська [89, с. 113–137]); 

– структурні вставки, субморфи (К. Городенська, М. Кравченко [50, с. 12]); 

– субморфи, submorfy (J. Bosak [232, с. 45–51], М. Федурко [212, с. 40–49]); 

– структеми (О. Тихонов [205, с. 48]); 

– асемантеми (В. Гімпелевич [44, с. 126–129]); 

– конектори [244, с. 80], concatenator (зчіплювач, M. Shapiro [241, с. 58; 242]); 

– елементи “особливого типу” (М. Степанова [197, с. 83]); 

– штучні гачки (А. Dauzat [234]); 

– суфіксальні зв‟язки (Є. Карпіловська [95, с. 239–255]). 

Розмаїття термінів віддзеркалює неоднозначність поглядів учених на те саме 

явище, яке найчастіше називають інтерфіксацією. Необхідно зазначити, що 

жоден із термінів не відповідає сутності цих сегментів. Так, терміни “пустий 

морф” і “асемантична морфема”, як неодноразово справедливо зауважували 

лінгвісти, суперечить розумінню морфеми – одиниці значеннєвої. Терміни 

“морфема зв‟язку”, “структема”, “суфіксальна зв‟язка” вказують на їхні 

структурно-функціональні ознаки й не узгоджуються зі значеннєвим статусом 

морфеми. Терміни “асемантична вставка”, “структурна вставка” і “субморф” (за 

будь-якого розуміння цього терміна) співвідносні не з морфемним рівнем мови, 
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а з морфонологічним. Не є задовільним, на думку лінгвістів (Г. Чинчлей [216, 

с. 136–137]), також термін “інтерфікс”, оскільки ним позначають і “справжні 

інтерфікси” – особливі афікси у складних словах (В. Лопатін [141, с. 53–57]), і 

“несправжні інтерфікси” – сегменти між основою і словотвірним формантом. 

Однак компоненти, що з‟являються між основою і словотвірним формантом, 

все ж таки найчастіше називають інтерфіксами. 

Проблема інтерфіксів – структурних компонентів простих слів – зумовлена 

асиметрією на морфемному рівні. Ці сегменти мають фонемне вираження, але 

самостійно не виконують словотвірної функції і відповідно, як прийнято 

вважати, не мають словотвірного значення: в інтерфіксальних похідних 

значення відносної ознаки виражає суфікс -с′к-, а /ер/, /ів/, /ій/ не можна 

приписати жодного значення у складі слова: 

брат-      + -ск- → брат-ск-ий 

донбас-  + -ск- → донбас-к-ий 

непман-  + -ск- → непман-ск-ий 

олімп-   + -ск- → олімп-ск-ий 

і     брат-       + -ск- → брат-ер-ск-ий 

і     донбас-   + -ск- → донбас-ів-ск-ий 

і     непман-   + -ск- → непман-ів-ск-ий 

і     олімп-    + -ск- → олімп-ій-ск-ий. 
 

Саме тому і постає питання: чи є інтерфікс значеннєвим компонентом слова 

– морфемою? Відповідь на поставлене питання, як підсумувала 

О. Красильникова, залежить від усвідомлення їхньої функції у складі слова – 

“відносити їх до структури морфа чи до організації слова в цілому або його 

структурних частин” [125, с. 150]. У сучасній лінгвістиці теоретичне 

обґрунтування інтерфіксів здійснюється залежно від обраного підходу  

в словотворі, морфонології та морфеміці. 

 

1.2.1. Інтерфікси з погляду словотвору  

Початкове осмислення інтерфіксальних компонентів пов‟язане з вивченням 

закономірностей творення слів. М. Греч, який першим найбільш докладно 

описав систему похідних слів російської мови, помітив звукові сегменти, що 

з‟являються у процесі словотворення [56, с. 41]. На можливість передньої 

варіації суфікса звертав увагу також М. Крушевський, який вбачав у цьому 

властиву мові тенденцію до більшої формальної виразності значеннєвих 
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одиниць [130, с. 82]. Так само Е. Бенвеніст відзначав, що в індоєвропейських 

мовах до суфікса міг приєднуватися так званий “розширювач” 

(“распространитель”) [11, с. 179, 182–184, 196–197, 202]. 

Під впливом авторитету цих учених розширювач-інтерфікс почали розглядати 

як частину похідного суфікса, який має однакове значення з вихідним суфіксом, 

але відрізняється від нього своїми морфонологічними і функціональними 

особливостями та походженням. Так вважають Г. Винокур [36, с. 419–442], 

А. Грищенко [59, с. 119–170], М. Жовтобрюх [80, с. 88], І. Ковалик [112, с. 11–12], 

М. Шанський [219, с. 114–121]. “Усі подібні елементи, – зазначає І. Ковалик, –  

є складовими і невід‟ємними частинами поліморфемних суфіксів, що постали 

внаслідок словотвірного перерозподілу морфем” [113, с. 20]. Подібної думки 

дотримується М. Плющ, яка вважає, що внаслідок перерозподілу “виникають так 

звані складні суфікси <…> -анин-, -чанин-, -івськ-, -анськ-, -ність” і под. [170, 

с. 263]: кий-анин-ø, сум-чанин-ø, учн′-івс′к-ий, америк-анс′к-ий, міс′ій-н′іст′-ø. 

Учені аргументують статус інтерфікса як частини похідного суфікса тим, що 

текст поділяється на значеннєві одиниці (речення, слова, морфеми) без залишку,  

а тому на морфемному рівні можуть бути тільки словотвірні одиниці – морфеми, 

що мають значення лише тоді, коли беруть участь у творенні слова. Окрім того, 

структурно складніша морфема, на думку лінгвістів, формально виразніша. 

Недоліком цієї концепції є те, що, по-перше, визнання похідних суфіксів 

призводить до значного збільшення кількості семантично тотожних морфем.  

За нашими спостереженнями, у препозиції щодо -с′к- можливі 37, а щодо -н-/-н′- 

– 57 інтерфіксів. По-друге, той самий інтерфікс може поєднуватися з різними 

суфіксами (африк-ан-с′к-ий, африк-ан-ец′-ø, африк-ан-к-а, африк-ан′-ізм-ø, 

африк-ан′-іст-ø, африк-ан′-із-ува-ти, африк-ан-ер-ø, африк-ан-дер-ø). Відповідно 

кількість суфіксів збільшується в рази (чотири і більше). По-третє, формальні 

розширювачі-інтерфікси іноді є індивідуальними для кожного слова (уф-им-с′к-

ий, хант-ий-с′к-ий), а це “позбавляє їх здатності утворювати ряд одномодельних 

слів, що є основною умовою виділення афіксальних словотворчих засобів” [50, 
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с. 12]. Крім того, у мовній свідомості похідні суфікси сприймаються як подільні 

[136, с. 10]. 

1.2.2. Інтерфікси з погляду морфонології 

Із розумінням інтерфіксів як компонентів похідних суфіксів категорично не 

згодна О. Земська, тому що не враховуються такі ознаки морфеми, як 

мінімальність і фонемна подібність морфів однієї морфеми (напр.: -ец′- і  

-ан/ец′-, -итан/ец′-, -ів/ец′-, -ов/ец′-, -й/ец′-, -ей/ец′-, -им/ец′-, -олез/ец′-). Якщо, 

подібно до префіксів, суфіксів, флексій, за інтерфіксами визнати статус 

морфеми, то “порушується визначення морфеми як найменшого значеннєвого 

компонента у складі слова” [84, с. 175]. Немає жодних підстав для визнання 

похідних суфіксів, зауважують К. Городенська та М. Кравченко, ще й тому, що 

інтерфікс і суфікс функціонально несумісні: суфікс-морфема виконує 

семантичну функцію, а інтерфікс-неморфема – морфонологічну. Тож інтерфікс 

розглядають або як міжморфемну – асемантичну – вставку (О. Земська [89, 

с. 113], В. Гімпелевич [44, с. 126–129]) чи структему (О. Тихонов [205, с. 48, 

52]), що сприяє сполучуваності морфем у слові – на межі твірної основи й 

словотвірного форманта, на межі словозмінної основи і флексії; або як субморф 

– морфонологічне нарощення сусідніх морфів (К. Городенська і М. Кравченко 

[50, с. 12–17], В. Горпинич [54, с. 190]; М. Федурко [212, с. 22–26]). 

Ще М. Трубецькой висловив думку про те, що “з‟єднувальні морфеми – це 

частини слів, які не можна віднести ні до основи, ні до закінчення й морфологічна 

функція яких полягає в поєднанні основи з флексійною морфемою” [210, с. 76]. 

Так само характеризує інтерфікс М. Панов: “Від морфем відрізняються інтерфікси 

– звукові відрізки, які слугують для поєднання морфем; це міжморфемні вставки. 

Вони позбавлені свого окремого значення. Наприклад, у формі игр-а-j-ут шляхом 

зіставлення виокремлюються морфеми игр-, -а- (з процесуальним значенням), -ут. 

Відрізку -j- не можна приписати жодного окремого значення; він слугує засобом 

поєднання дієслівних основ, що закінчуються на голосну, з наступним <…> 

флексійним морфом” [164, с.  69]. 



21 

Роль інтерфіксів у слові морфонологічна, інтерфікси – своєрідні асемантичні 

вставки, морфонологічний засіб поєднання суфікса з коренем: *учн-ск-ий → 

учн-(ів)-ск-ий, *делі-ск-ий → делі-(й)-ск-ий, *орд-ск-ий → орд-(ин)-ск-ий; 

*зна-ец-ø → зна-(в)-ец-ø, *динамо-ец-ø, → динам-(ів)-ец-ø. Інтерфікси (ів), 

(й), (ин), (в), (ов) не мають самостійного значення, і тому – не морфеми, 

“уведення інтерфіксів до складу морфем, – стверджує О. Земська, – призвело б 

до того, що терміном “морфема” стали б називати явища функціонально різні: 

семантичні частини слів й асемантичні вставки” [84, с. 175]. 

Отже, відповідно до цієї концепції, і н т е р ф і к с – це фонема або сполука 

фонем, що не має самостійного значення; а і н т е р ф і к с а ц і я (аугментація, 

інтеркаліція [97, с. 54–74]) – це морфонологічний засіб, явище морфемного 

шва, коли між двома морфемами з‟являється асемантичний елемент (інтерфікс), 

що усуває морфонологічно заборонені сполуки голосних (зяяння) або 

приголосних фонем на межі морфем. 

Кваліфікація інтерфіксів як компонентів, що виокремлюються у слові, але не 

є морфемами, також не позбавлене недоліків, адже воно суперечить 

положенню, що “будь-який виокремлюваний елемент має бути зведений до 

одиниці того рівня, на якому здійснювався поділ” [125, с. 150], і що значеннєві 

одиниці (слова) мають поділятися на значеннєві одиниці (морфеми) без залишку. 

 

1.2.3. Інтерфікси з погляду морфеміки 

Інтерфікс – аломорфна реалізація морфеми. В академічних граматиках 

української (“Украинская грамматика”, 1986) й російської мов (“Русская 

грамматика”, 1980) суфікси з інтерфіксами подані як аломорфи відповідних 

морфем. Такий статус інтерфіксів у системі морфемних одиниць мови обстоює 

В. Лопатін [141, с. 48–50]. Учений, намагаючись уникнути суперечності між 

традиційним визначенням морфеми і фактом існування у складі слова 

незначеннєвих сегментів, уводить поняття субморфа
1
, що виокремлюється  

                                                 
1
 О. Моїсеєв зазначає, що термін “субморф” – хибно орієнтований: “не морф, але названий майже як морф” 

[156, с. 139]. 
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у складі морфа. На його переконання, лінійно різні, але семантично тотожні 

морфи не заперечують розуміння морфеми як мінімальної значеннєвої частини 

слова; вони лише “беруть під сумнів доцільність визнання морфеми як 

“частини слова, необхідної і достатньої для вираження певного значення” [141, 

с. 46]. На думку вченого, морфема, точніше морфи, можуть зазнавати як 

нелінійних (чергування), так і лінійних змін (усічення або нарощення морфів). 

Важливим є лише те, що мовний потік поділяється на лінійні одиниці – звуки, 

словоформи, висловлення – без залишку, а тому без залишку повинні 

виокремлюватися й морфемні одиниці – морфи. При цьому, як вважає 

Г. Климов, “завжди є практична можливість приєднання їх (інтерфіксів) до 

складу сусідніх морфемних сегментів” [109, с. 32]. Подібної думки 

дотримується Г. Чинчлей, виокремлюючи одиниці “не-знакові” – субморфи на 

позначення асемантичних сегментів. Залежно від місця локалізації морфемного 

шва субморфи можуть бути кореневі (субрадикс: drom(ad)-aire, sa(v)-ant, 

chev(al)-ier) або афіксальні (субсуфікс: cooper-(at)if) [216, с. 137]. 

В україністиці субморфний статус інтерфіксів визнають К. Городенська [10, 

с. 18–19; 48, с. 175–247], М. Кравченко [124, с. 30], М. Федурко [212, с. 40–49], 

які, услід за Я. Босаком [25, с. 13], вважають, що аломорфи формуються 

шляхом лівобічного нарощення субморфами “сильних суфіксів”. 

Не всі лінгвісти погоджуються з інтерпретацією семантично тотожних, але 

формально складніших сегментів (-ств- і -ів/ств-, -ов/ств-, -ан/ств-, -ей/ств-)  

у словах дикун-ств-о, герой-ств-о і кум-ів/ств-о, угод-ов/ств-о, пурит-ан/ств-

о, епікур-ей/ств-о як аломорфів однієї морфеми. Несприйняття такого погляду 

на інтерфікси базується на тому, що, по-перше, носієм словотвірного значення є 

лише морф, який наявний в усіх похідних словах, тобто простий суфікс, і, по-

друге, вживання інтерфіксів не відзначається регулярністю й переважно не 

зумовлене позицією додаткової дистрибуції; по-третє, далеко не завжди 

однозначною є локалізація морфемного шва між аломорфами у словоформі. 

“Тому з функціонального погляду, – наголошує О. Земська, – а лише він має 
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значення у процесі синхронного дослідження, як суфікс треба виокремлювати 

ту мінімальну частину слова, що є носієм значення” [84, с. 179]. 

Інтерфікс – морфема (морф). До класу морфемних одиниць інтерфікси 

відносять із різною мотивацією й теоретичною інтерпретацією, що засвідчує 

їхнє термінологічне визначення: суфікс (О. Дементьєв, І. Милославський, 

З. Оліверіус, Н. Котова і М. Янакієв); суфіксальна зв‟язка (Є. Карпіловська), 

інтерфікс (О. Герд, А. Макарова, О. Моїсеєв).  

Очевидною є формальна виокремлюваність та уживаність інтерфіксів  

в оточенні різних морфем. Не такою виразною є семантика інтерфіксів, що й 

викликає неоднакове їх розуміння. “Складність визначення морфеми, – 

підсумовує С. Семчинський, – викликана недостатністю вивчення значення чи 

значень морфеми. Адже морфеми можуть асоціюватися в нашій свідомості зі 

значеннями різного ступеня узагальнення” [183, с. 117]. 

О. Герд, подібно до Ю. Маслова, визнає необхідність перегляду класичного 

визначення морфеми, з яким не узгоджуються інтерфікси. За ним, морфема 

може мати не лише значення, а й значущість, що виявляється в системі мови як 

кореляція між її одиницями. Інтерфікси як члени морфемної підсистеми, через 

відношення з іншими одиницями цієї підсистеми набувають “своєї цінності, 

значущості” (за О. Гердом), “функціонального значення” (за С. Богдановим). 

Значущість є домінантою в семантиці інтерфіксів [43, с. 47–52]. Функціональну 

значущість інтерфіксів підтримує також О. Моїсеєв: “<…> значення морфем не 

обов‟язково смислове, але також і структурне, загалом – структурно-

семантична функція у складі слова. <…> Це – значення-функція” [154, с. 4]. 

У процесі дослідження суфіксальної підсистеми української мови 

Є. Карпіловська виявила три функціональні типи її одиниць: суфікси, 

суфіксоїди та суфіксальні зв‟язки  [95, с. 239–255]. Уведений автором термін 

с у ф і к с а л ь н а  з в ‟ я з к а , містить вказівку на позицію та функцію цих 

компонентів у структурі похідного слова. Суфіксальні зв‟язки, як відзначає 

дослідниця, неоднорідні за виконуваною функцією; зокрема, у спільнокореневих 
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прикметниках вони є “засобом спеціалізації їхньої семантики, формування 

додаткових семантичних компонентів” [95, с. 242]. 

З. Оліверіус [159, с. 34] вважає, що інтерфікси мають невиразне, близьке до 

нуля значення. Натомість А. Макарова дотримується думки, що інтерфікси “не 

морфеми з нульовою семантикою, а семантично неповні морфеми” [144, с. 47]. 

Н. Котова і М. Янакієв наголошують на тому, що “форма завжди змістовна”, а 

отже, необхідно намагатися виявити, яке значення криється за цією формою, а 

“не капітулювати перед труднощами <…> семантики, яку поки що (поки що!) 

ще не вдається описати” [122, с. 11]. 

За О. Дементьєвим, інтерфікси – самостійні морфеми. Учений обстоює їхнє 

значення як “додаткове вираження категорії відношення” [63, с. 119]. Погляд 

О. Дементьєва на інтерфікс як самостійну морфему – суфікс – базується на 

визнанні їхньої ролі у слові: вони “покликані забезпечувати зрозумілість значення 

слова”, а також на їхньому походженні: -ов-, -ин- є суфіксами присвійних 

прикметників, на базі яких виникли російські похідні типу шекспир-ов-ск-ий, 

рентген-ов-ск-ий зі значенням “категорії відношення” [63, с. 117, 119]. Із цим не 

погоджується В. Лопатін: “у кращому випадку”, як зазначає вчений, ці сегменти є 

“підсилювачами вираження відносного значення”, однак жодним чином  

“не самостійними виразниками цього значення” [141, с. 43]. 

 

1.3. Вихідні положення дисертаційного дослідження 

Визначення статусу інтерфіксів залежить від розуміння онтологічної сутності 

морфеми в системі мови й від тих вихідних положень, якими керується кожен 

дослідник. У дисертаційному дослідженні лінгвістичне осмислення інтерфіксів 

ґрунтується на таких теоретичних засадах. 

1. Морфемна підсистема як  частина  мовної  системи  – це не 

просто сукупність взаємопов‟язаних одиниць, що утворюють її цілісність. Вона 

є складно структурованим і водночас динамічним утворенням. У кожній 

підсистемі є перехідні явища – і в підсистемі фонем, і в підсистемі слів, і  

в підсистемі морфем, адже в природі, як слушно зазначав Л. Щерба, “немає ніде 
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абсолютних меж, які звичайно приймаються нами лише для зручності 

наукового вивчення” [225, с. 16]. До таких перехідних явищ, на наш погляд, 

можна віднести насамперед інтерфікси, які не співвідносні з морфемами  

в морфемній підсистемі сучасної української мови. 

Імовірно, що одиниці, які традиційно вважають інтерфіксами, мають різний 

морфемний статус. У дисертаційному дослідженні перевіряється гіпотеза: 

двофонемні інтерфікси є морфами суфіксальних морфем, що реалізуються  

у слабкій позиції. На позначення таких інтерфіксальних морфів уживатимемо 

термін і н т е р м о р ф , запропонований К. Ковалік [238, с. 99]. Натомість 

однофонемні інтерфікси мають іншу – морфонологічну – природу. Цьому 

морфонологічному явищу більше відповідає термін н а р о щ е н н я , що 

характеризує процес, протилежний усіченню. 

2. Морфемні й словотвірні одиниці – різні за своєю природою і функцією: 

морфеми (морфи) – с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н і  одиниці; твірна основа і 

словотвірний формант – с т р у к т у р н о - ф у н к ц і о н а л ь н і  одиниці. 

Структурно-семантичні одиниці (морфеми/морфи) та структурно-функціональні 

одиниці (твірна основа і словотвірний формант) виокремлюються за допомогою 

різних методів аналізу – морфемного та словотвірного (Н. Арутюнова [6, с. 48–

49]; С. Богданов і В. Євтюхін [14, с. 79–98]; О. Герд [41, с. 16–30]; Н. Клименко 

[108, с. 30–50]; І. Козленко [117]; О. Кубрякова [131, с. 57–58]; О. Моїсеєв [155, 

с. 87–97]; Г. Пастушенков [165, с. 3–18]). На відміну від словотвірного аналізу, 

що враховує словотвірні відношення між твірним і похідним словом, для 

морфемного аналізу важливою є орієнтація слова на ряди інших слів, 

“співвідносних у плані синхронії і за коренем, і за афіксом, або лише за коренем, 

або лише за афіксом” [42, с. 8]. Зіставлення російського слова издевательство зі 

спільнокореневими издевательский, издеваться, зазначає С. Богданов, дозволяє 

провести морфемну межу всередині сегмента -тель-ств-, а співвіднесення зі 

словом вредительство (вредить > вреди-тель > вредитель-ств-о), “де кожна  

з морфем зберігає пам‟ять (несе інформацію) про певний дериваційний крок”, 

уможливлює кваліфікацію -тель- і -ств- як самостійних морфем [17, с. 21]. Так 
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само зіставлення українських слів типу чонгуристка (чонгур-истк-а < чонгурі 

‛грузинський народний музичний інструмент‟ [273 І, с. 9]) зі словами з подібними 

афіксами гітаристка (гітар-а > гітар-ист-ø > гітар-ист-к-а) дозволяє 

розглядати сегмент -истк- як єдність двох морфем -ист-к- (чонгур-ист-к-а). 

Морфемна структура таких слів словотвірно не підтверджена, однак вона є 

результатом відображення похідності інших слів. “Будь-який ізольований факт 

мови, – наголошував О. Реформатський, – завдяки загальній системі вже зовсім не 

ізольований, і цього достатньо” [176, с. 65]. Виокремлені несловотвірні морфи 

фіксують системно-структурні закономірності побудови слів у 

“загальнограматичному вимірі” [17, с. 48–57; 106, с. 92–157; 159, с. 26]. 

Структурно-семантична одиниця – морфема – мінімальна, неподільна за 

формою вираження. Натомість словотвірний формант, що є структурно-

функціональною одиницею, може бути як мінімальним (формально дорівнювати 

морфемі), так і немінімальним (може складатися з двох і навіть трьох морфем): 

за-міс′-к-ий, під-гір-й-а, жених-а-ти-с′а, роз-погод-и-ти-с′а. Принципову 

відмінність морфемних і словотвірних одиниць обстоює О. Герд: “Навіть  

у випадках, коли словотвірний формант зовнішньо матеріально збігається  

з тією чи іншою морфемою в морфеміці, тут, у словотворі, він є одиницею 

якісно іншого рівня. У цих випадках саме функція змінює її статус і якість, тією 

самою залишається лише зовнішня форма” [41, с. 18]. Подібну думку 

висловлює С. Богданов: “Можливий матеріальний збіг цих одиниць із морфемою, 

тобто існування одноморфемних основ, формантів і т. ін., – усього лише 

окремий випадок, який не повинен заперечувати різниці між двома одиницями, 

що належать різним рівням мовної структури” [16, с. 83]. 

3. Морфема, незважаючи на її “прив‟язаність” до слова, – одиниця 

п а р а д и г м а т и ч н о  а в т о н о м н а . Підпорядкованість морфеми слову не 

виключає її а в т о н о м н о с т і  в  с и с т е м і  м о в и . Розуміння морфеми як 

двобічної одиниці, парадигматична єдність якої “забезпечується нетотожністю 

(“несовпадением”) двох її варіювань, експонентного і змістового, перехресним 

зв‟язком, що існує між експонентними і змістовими варіантами однієї морфеми” 
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[145, с. 6], втілилося в осмисленні морфеми як складно структурованої 

формально-семантичної одиниці. Формально морфема представлена як фонемно 

однаковими, так і частково відмінними за фонемним вираженням морфами – 

аломорфами (у різних внутрішньослівних позиціях) і варіоморфами (в однакових 

внутрішньослівних позиціях), а також різними, що виявили дослідження останніх 

років, морфемно-семантичними варіантами [32, с. 10; 189, с. 84–92; 191, с. 13]. 

Принципи зведення морфів у морфему базуються на врахуванні тотожності 

їхнього значення і тотожності (чи подібності) форми вираження, якщо вони 

перебувають у відношеннях вільного варіювання (варіоморфи) або додаткової 

дистрибуції (аломорфи) [54, с. 11–13; 84, с. 140–141; 105, с. 6–10; 103, с. 19]. 

Натомість В. Лопатін вважає ознаку додаткової дистрибуції не обов‟язковою для 

ідентифікації морфів [141, с. 265–268]. Заслуговує на увагу думка тих лінгвістів, 

які зауважують, що проблема зведення морфів (інтерморфів) ускладнюється тим, 

що морфема переважно вживається “у слабких позиціях, у конкретній словоформі 

характеризується, як іноді говорять, “знятим” значенням” [15, с. 23]. 

4. П о з и ц і я  мовної одиниці – це її місце щодо інших одиниць або класів 

одиниць [87, с. 14]. Позиція афіксальної морфеми – її місце у слові щодо кореня 

і/чи іншого афікса. О. Земська звертає увагу на те, що це поняття, не має такої 

чіткої визначеності в морфології та словотворі, як у фонології, з якої воно було 

запозичене. 

Для морфем (морфів) позиція може бути встановлена за формальною ознакою 

– порядком розташування від початкової або кінцевої одиниці в морфемній 

структурі слова. Місце морфа від початкового морфа називають ф а к т и ч н о ю  

п о з и ц і є ю  у слові як лінійній послідовності морфів [93, с. 33–34]. Місце 

морфа від кінцевого морфа основи слова пов‟язують із його функцією і/або 

значенням у слові. За позиційно-функційною ознакою суфіксальні морфи 

поділяють на кінцеві – основні (первинні) та серединні – неосновні (вторинні) 

[95, с. 134]. Функція основних (кінцевих) морфів словотвірна (солонуват-о); 

неосновні морфи засвідчують попередні такти породження слова: солонуват-о 

← солон-уват-ий ← сол-он-ий ← с′іл′-ø. 



28 

Лінгвісти послуговуються також поняттям сильної і слабкої позиції, у якій 

уживається морф. С и л ь н о ю  вважають кінцеву позицію в основі слова, 

позицію морфа у словотвірній функції, коли афікс “мотивує, а слабкою – коли 

метамотивує” [216, с. 136–138]. С л а б к у  позицію морфа пов‟язують із 

десемантизацією морфа в цій позиції; наприклад, -с-/-с′- у словах плак-с-ун-ø і 

плак-с′-ій-ø або -тель- у російському слові смести-тель-щик. За такого 

розуміння слабка позиція, як вважає Г. Чинчлей, швидше, є винятком, оскільки 

звичайною для морфа є сильна позиція. Натомість, на думку С. Богданова, 

морфема переважно реалізується у слабких позиціях, що не підтверджені тактами 

породження слова, як у словах біс-н-ува-ти-с′а, ловелас-н-ич-а-ти. 

Порівняно незначна кількість афіксальних морфем є структурним 

компонентом значної кількості лексичних одиниць. Звичайно, не всі вони 

уживані в сильній позиції. Інтерморфи (інтерфікси), як прийнято вважати, 

завжди перебувають у слабкій позиції – позиції перед сильним (словотвірним) 

морфом. За особливою для них позицією в морфемній структурі слова вони 

подібні до словоформи кличного відмінка, що займає особливе місце  

у структурі українського речення [5, с. 379–280; 38, с. 63; 37, с. 77–79]. 

Узагальнення умов реалізації інтерморфів – їх позиційної дистрибуції – 

сприятиме виявленню закономірностей формальної будови інтерфіксальних 

словоформ. Дистрибутивні параметри інтерфіксів встановлюються шляхом 

систематизації їхніх п р а в о -  і  л і в о б і ч н и х  п о з и ц і й . Розрізняють два 

різновиди цих позицій – м о р ф о н о л о г і ч н у  (формальну) [див.: 207, с. 82–90; 

212, с. 61–64] т а  с е м а н т и ч н у  [141, с. 279–287]. Морфонологічна позиція 

передбачає фонемну, складову (одно- чи багатоскладовість), акцентуаційну 

(місце наголосу) характеристики пре- або/і постпозитивного щодо інтерфікса 

морфа (основи). Так, морфонологічно релевантною є позиція, якщо фіналь 

препозитивних кореневих морфів оформлена на голосну (доміно-ш-ник-ø) чи 

певну приголосну (кн′аж-е-ств-о) або сполуку з кількох приголосних 

(ротмістр′-ів-с′к-ий), а також позиція після односкладових кореневих морфів: 

ви-к/а-ти, орд-ин-ец′-ø. Морфонологічна позиція, на відміну від фонетичної, за 
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свідченням лінгвістів, загалом “менш всезагальна, менш жорстка” [54, с. 191; 

89, с. 161; 95, с. 61–62; 141, с. 266]. Тому поява інтерфікса в тій самій 

морфонологічній позиції є не таким регулярним і передбачуваним явищем, як 

чергування, що зумовлюється фонетичною позицією: амброз′ій-н-ий і амброз′і-

ал′-н-ий, д′іаспор-ит-ø і д′іаспор′-ан-ин-ø, канад-ец′-ø і канад′-ій-ец′-ø, непман-

с′к-ий і непман′-ів-с′к-ий, арго-т-изм-ø і фіхте-ан-ств-о. 

Семантичні позиції поділяють на семантико-граматичні, лексико-семантичні 

та індивідуально-лексичні. С е м а н т и к о - г р а м а т и ч н а  позиція – це 

зумовленість інтерфікса морфемами з певним граматичним чи словотвірним 

значенням. Так, інтерфікси -ин-/-ін- та -ів-/-ов- пов‟язують із граматичною 

характеристикою: -ин-/-ін- – після коренів іменників жіночого / чоловічого 

роду І відміни (кахет-ин-с′к-ий, йалт-ин-с′к-ий, амударй-ін-с′к-ий); -ів- – після 

коренів (основ) іменників чоловічого/середнього роду ІІ відміни (динам-ів-с′к-

ий, мартен′-ів-с′к-ий, пентагон′-ів-с′к-ий). За свідченням В. Лопатіна, між 

морфонологічними та семантико-граматичними позиціями немає чітких меж,  

а тому можлива неоднакова їх характеристика [141, с. 281]. Л е к с и к о -

с е м а н т и ч н і  позиції – це зумовленість інтерфікса морфемами з певним 

узагальнено-лексичним значенням. Наприклад, після кореневих морфем на 

позначення тварин передбачуваним є інтерфікс -ат-: ведмеж-ат-ник-ø, кач-ат-

ник-ø, курч-ат-ник-ø, а зі значенням топонімів – здебільшого -ан-: мексик-ан-к-

а, озерн′-ан-с′к-ий, тарашч-ан-ц′-і. І н д и в і д у а л ь н о - л е к с и ч н а  позиція 

зумовлює появу одиничних або нетипових інтерфіксів для певного класу 

препозитивних морфем. Так, лише після кореневого морфа -брат- із семантико-

граматичним значенням чоловічого роду й лексико-семантичним значенням 

особи чоловічої статі є інтерфікс -ер-: брат-ер-ств-о, брат-ер-с′к-ий, брат-ер-

н′-ій; після кореневого морфа -уф- із лексико-семантичним значенням назви 

міста – інтерфікс -им-: уф-им-ец′-ø, уф-им-к-а, уф-им-с′к-ий; після кореня 

морфа -перв- – інтерфікс -іс-: перв-іс-н-ий, перв-іс-ток-ø. 

Поява інтерфіксів у морфемній структурі українських слів у багатьох 

випадках зумовлена одночасно й семантичною, і морфонологічною позицією.  
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У дисертаційному дослідженні при описі дистрибуції інтерфіксів враховуються 

обидві позиції – морфонологічна (формальна) і семантична. 

5. Принциповим є розрізнення понять ф у н к ц і я  т а  з н а ч е н н я .   

У сучасній лінгвістиці визначення і поняття, і терміна ф у н к ц і я , що позначає 

це поняття, не є однозначними (див.: О. Ахманова [247, с. 506–508]; Ф. Бацевич 

[9, с. 22]; О. Бондарко [22, с. 14–18]; К. Городенська [49, с. 20–30]; В. Дресслер 

[66, с. 57–64]; В. Кочерган [123, с. 156–160]; М. Кронгауз [126, с. 300]; 

О. Реформатський [178, с. 33–35]); В. Солнцев [193, с. 72–75]; Ю. Степанов 

[195, с. 228–239]. 

У дусі Празької функціонально-структуральної школи мова розуміється як 

система засобів комунікації, що покликані виконувати певні функції. Мовні 

одиниці існують тільки тому, що вони скеровані на виконання цих функцій і саме 

функції одиниці виявляють її сутність та роль (уживання, призначення). “Саме 

через функцію <…> ми можемо зрозуміти якісну відмінність одного елемента від 

споріднених йому в системі й неспоріднених, але поєднаних із ними у структурі. 

<…> Функції одиниць можуть перетинатися і поєднуватися (“сополагаться”), але 

завжди можна визначити провідну й основну” [178, с. 33]. Визначення одиниць 

мови та їх характеристика, на переконання О. Реформатського, залежить 

насамперед від основної функції цієї одиниці, що і конституює реальність 

абстрагованих одиниць. На думку О. Леонтьєва, функціями можна визнавати 

лише ті, “які виявляються в будь-якій мовленнєвій ситуації” [139, с. 153–156]. 

Функції мовних одиниць розглядають як 1) їх роль у структурі одиниці 

вищого рівня і 2) “детерміновану відповідність (залежність) одиниць однієї 

множини одиницям другої множини” [256, с. 564]. Функція морфеми – 

конститутивна, або структурна; морфема є засобом побудови одиниці вищого 

рівня – слова. При цьому відзначається, що кореневі, афіксальні та флексійні 

морфеми виконують різні функції: функція афіксів – словотвірна (переважно) і 

формотвірна, функція закінчень – словозмінна [54, с. 15–16; 80, с. 85–86; 105, 

с. 27–34; 113, с. 20; 123, с. 69–70; 169, с. 260; 171, с. 99]. 



31 

Інтерфікси, як прийнято вважати, не виконують словотвірної функції, за 

якою, власне, ідентифікують морфи однієї морфеми. За ними визнають роль 

суфіксальної зв‟язки у структурній функції [95, с. 14]: африк-ан-ец′-ø, йевроп-

ей-к-а, кант′-іан-с′к-ий. Польські лінгвісти у словах типу ameryk-ań-ski, europ-

ej-ski, owoc-ar-stw-o виокремлюють інтерморфи -ań-, -ej-, -ar- зі структурно-

семантичною функцією. Структурну функцію вони вбачають у максималізації 

(увиразненні) формальної опозиції між твірною основою і словотвірним 

формантом; а семантичну функцію – у максималізації (увиразненні) опозиції 

між твірним і похідним словами [235, с. 517]. 

Поширеною є думка, що інтерфікси – “живі” конструктивні морфеми, які 

мають лише функцію, але не мають значення; вони асемантичні морфеми [103, 

с. 235; 183, с. 40; 273, с. 19]. 

У такому разі значення інтерфікса ототожнюється з його функцією, що 

робить інтерфікс “незвичною морфемою”, адже значення і функція, хоч певною 

мірою співвідносні, але все ж таки різні поняття. Так, наприклад, морфеми-

закінчення мають певні значення і виконують певні функції. 

На необхідність розрізняти значення, яке властиве одиниці мови, і її основну 

функцію, яку вона виконує у складі одиниці вищого рівня, указували багато 

лінгвістів [9, с. 22; 12, с. 442–449; 92, с. 89; 97, с. 86–95; 178, с. 32–35]. 

Подібно до того як словоформа в реченні може виконувати різні функції 

(Волошки синіють у полі і Очі наче волошки в житі і Очі-волошки дивилися на 

мене з-під темних вій), логічно передбачити, що морфи однієї морфеми-афікса 

також виконують різні функції (і кілька функцій одночасно) – конститутивну і 

словотвірну (л′ік-ар-ø, утоп-іст-ø); конститутивну й диференційну 

(„належність‟ гегел′-ів-с′к-ий, кант′-ів-с′к-ий, феййербах-ів-с′к-ий – „напрям, 

течія‟ гегел′-йан-с′к-ий, кант′-іан-с′к-ий, феййербах-іан-с′к-ий); конститутивну 

(л′ік-ар-ск-ий, л′ік-ар-н′-ан-ий); конститутивну, словотвірну (у складі дериватора) 

і стилістичну (поет-ес-а і політик-ес-а) тощо. І лише тоді, коли функції 

морфеми обмежуються словотвірною і словозмінною, виникають “пустоти”  

у слові (О. Кукушкіна) – асемантичні морфеми (морфи). 
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Якщо прийняти положення, що кожна одиниця характеризується однією 

основною функцією, то для морфем має бути визначена та функція, яка 

виявляється в будь-якій мовленнєвій ситуації. Усі інші функції – похідні, властиві 

цій одиниці у структурі саме цього слова або слів із подібною морфемною 

структурою. Це той функціональний потенціал (функції-потенції, за О. Бондарко 

[23, с. 352–359]), який властивий морфемі в системі мови. Функціональний 

потенціал включає диференційну, інформаційну та стилістичну функції. 

Функціональна специфіка морфем може бути виявлена шляхом залучення 

загальносистемних закономірностей побудови морфемних структур слів 

(С. Богданов [17, с. 48–57], О. Герд [41, с. 64–96], Н. Клименко [104, с. 10–21], 

А. Кузнецова [255, с. 4–7], І. Милославський [151, с. 24–36]). Морфеми 

сигналізують, що між словами, до складу яких вони входять, існують відношення 

співвідносності – м о р ф е м н о ї  м о т и в о в а н о с т і  (за В. Дресслером, 

м о р ф о с е м а н т и ч н о ї  т а  м о р ф о т а к т и ч н о ї  м о т и в а ц і ї  [66, с. 61]). Саме 

морфемна мотивованість і є основною функцією морфеми.  За визначенням 

С. Богданова, “морфемна мотивованість – це формальне вираження різновидів 

епідигматичних відношень, “глибинного” виміру лексики” [16, с. 85–86]. Лінійно-

парадигматичний характер морфемної мотивованості полягає в тому, що  

в лінійній послідовності морфем у слові морфема є диференційною ознакою цього 

слова; за співвіднесенням із подібними морфемними структурами вона є 

показником системного (парадигматичного) зв‟язку з іншими словами. 

Окрім основної – функції морфемної мотивації – морфеми можуть виконувати 

словотвірну і словозміну функцію, якщо вони беруть участь у процесах творення 

слів або словоформ у складі функціональної одиниці (форманта або форматива). 

Словотвірний формант є актуалізацією однієї морфеми чи кількох (морфемні 

блоки) у словотвірній функції. На наш погляд, інтерфіксу властива словотвірна 

функція, але у складі конфіксального (суфіксально-суфіксального) форманта.  

У словотвірних процесах, як зазначає В. Касевич, доволі часто бере участь  

не одинична морфема, а певна структура морфем, як, наприклад, у російському 

слові упаднический: упадок – *упад-ник – упад-нич-еск-ий, подібно до Запад – 
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запад-ник – запад-нич-еск-ий [97, с. 10–14]. Складений словотвірний формант 

фіксує “результат одночасно кількох кроків деривації”, перший компонент якого 

виконує особливу – дериваційно-конкретизувальну – функцію [136, с. 9–29]. 

Диференційна (кант′-ів-с′к-ий, н′іцш-ів-с′к-ий, соссур′-ів-с′к-ий і кант′-іан-ск-

ий, н′іцше-ан-с′к-ий і н′іцш-іан-с′к-ий, сос′с′ур′-іан-с′к-ий) і стилістична (те-ес-ен′-

ів-ц′-і і ТСН-ц′-і, АТО-ш-к-а ‛лелека з Луганщини‟) функції морфів (й інтерморфів) 

простежуються переважно в зіставлюваних рядах морфемних структур слів й 

іноді в морфемних структурах поодиноких слів, а тому, на наш погляд, вони 

також не є основними. Диференційна функція морфа (інтерморфа), або 

диференційне навантаження – що вимірюється кількістю пар слів, які він 

розрізняє. 

З н а ч е н н я .  Від І. Бодуена де Куртене морфема осмислюється як двобічна 

одиниця, що має план вираження і план змісту (значення) [21, с. 182]. Однак, “хоч 

морфема за визначенням і значеннєва, із цього не випливає, що саме це значення 

легко описати” [131, с. 151]. До цього можна додати також те, що й саме значення 

лінгвісти розуміють неоднаково. В. Касевич наголошує на відмінності власної 

інтерпретації тематичних голосних як особливих морфем, що мають значення 

(пис-а-ти, роб-и-ти), а інтеросновних голосних як кореневих субморфів (хл′іб/о-

роб-ø-ø) від прямо протилежної інтерпретації цих сегментів В. Лопатіним, який 

вважає тематичні голосні субморфами кореневої морфеми (пис/а-ти, роб/и-ти), а 

голосні у складних словах інтерфіксами, що мають синтагматичне значення (хл′іб-

о-роб-ø-ø). “Таке “різночитання” не є настільки дивним, коли розв‟язання 

проблеми багато в чому залежить від тлумачення семантики – матерії, як відомо, 

“тонкої”” [97, с. 94]. 

Найчастіше афіксальним морфемам приписують значення словотвірного 

форманта, тобто значення морфеми ототожнюється зі значенням словотвірного 

форманта. Однак навіть учені, які дотримуються такого погляду, не могли не 

помітити, що значення афіксальної морфеми як одиниці мови і значення афікса як 

словотвірного форманта певного словотвірного типу – це різні значення [140, 

с. 71–78]). У сучасних наукових дослідженнях очевидною стала проблема 
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розмежування словотвірних значень і значень окремих морфем (С. Богданов [16, 

с. 82–86], Л. Вараксін [31, с. 117–125], О. Герд [42, с. 6; 41, с. 7], Н. Клименко [108, 

с. 26–27], М. Кронгауз [126, с. 211–219], І. Милославський [151, с. 3–126], 

О. Соколов [2009: 51–52], С. Соколова [2003: 9–20]). 

Дискусійним залишається питання як кваліфікувати значення афіксальних 

морфем (О. Герд [43, с. 50–52]; К. Городенська [49, с. 20–30], Є. Карпіловська [95, 

с. 86–130], Г. Качкіна [99, с. 3–57], Н. Клименко [103, с. 390–391], М. Крилов 

[128], О. Кубрякова [132, с. 133], Ю. Маслов [145, с. 5–18], О. Моїсеєв [155, с. 37–

38, 46–48], З. Попова [171, с. 99–102], В. Солнцев [193, с. 116–125], Н. Янко-

Триницька [229, с. 16]). Поширеною є думка, що “значення морфеми не є 

одиницею інформації, а окремі морфеми мають такі узагальнені значення, що їх 

важко визначити” [183, с. 40], що “чітко оформлене значення не є необхідною 

умовою для виконання морфемою її основної мотивувальної функції” [16, с. 85]. 

Визнання морфеми двобічною значеннєвою одиницею потребує з‟ясування 

сутності її значення. Із двох запропонованих шляхів виявлення значення морфеми 

– “синтагматичного віднімання” та “парадигматичного зведення” [128, с. 60] – 

перевага надається парадигматичному зведенню. За О. Леонтьєвим, значення 

морфеми “є “середнє арифметичне” значень слів, до складу яких входить ця <…> 

морфема, тобто наукова абстракція” [138, с. 155]. 

І. Милославський вважає, що природа значення афіксальної морфеми залежить 

від інваріанта значення, що дозволить з‟ясувати “має цей суфікс лише категорійне 

чи ще й конкретне значення” [152, с. 39]. Значення у слові, на переконання 

вченого, мають усі морфеми, а не лише морфеми-дериватори. Значення, спільне 

для суфіксальних морфем, і є його інваріантним значенням. Таким інваріантним 

значенням є категорійне значення: для іменникових морфем – „предметність‟ 

(букв-ар-ø, кошик-ар-ø; друк-ар-ø, пек-ар-ø; скуп-ар-ø, сух-ар-ø); дієслівних – 

„процесуальність‟ (син-и-ти, ход-и-ти; буд-ува-ти, телефон-ува-ти), 

прикметникових – „ознака‟ (біл′-ав-ий, вод′-ав-ий, д′ір′-ав-ий; біл-уват-ий, кушч-

уват-ий). Натомість додаткові конкретні значення, що виникають при поєднанні 

морфем у слові не входять ні до значення кореня, ні до значення суфікса: букв-ар-



35 

ø ‛предмет‟, кошик-ар-ø ‛особа‟; біл′-ав-ий ‛неповнота‟, д′ір′-ав-ий ‛наявність‟. 

“Винесення за межі суфікса конкретного додаткового елемента значення, що 

виникає у процесі словотворення, допомагає точніше й глибше зрозуміти природу 

суфіксальних морфем” [152, с. 40]. Адже розвиток додаткових конкретних значень 

залежить від трьох чинників: від інваріанта значень суфіксів; від явищ, які 

стосуються пресупозиції (фонду спільних знань співрозмовників, їх попередньої 

домовленості [7, с. 84–89]), а також від правил складання значень усередині 

словоформи [153, с. 76–85]. 

Намагаючись з‟ясувати лінгвістичну сутність інтерфіксів, учені виявили, що 

вони не лише структурно значущі, а й далеко не завжди і не настільки асемантичні 

(Т. Булигіна [29, с. 447–448], О. Дементьєв [63, с. 119], Є. Карпіловська [95, с. 239–

255], А. Макарова [144, с. 7], І. Милославський [153, с. 76–85]). Очевидно, що саме 

поняття асемантичності морфеми потребує певної корекції з огляду на 

“різночитання” лінгвістами семантики тих самих сегментів. Так, на думку одних 

учених, десемантизованими є префікси, що не вносять у значення слова 

додаткових семантичних відтінків: відтіля – звідтіля, всюди – повсюди, дибки – 

навдибки [48, с. 250] або яким не можна приписати значення, як у російських 

словах: заунывный, охота, поезд, усилие [141, с. 60–63]. Натомість 

І. Милославський не вважає подібні сегменти асемантичними [151, с. 41–42]. 

Також відомо, що семантика більшості слів фразеологізована; вона не є простою 

сумою значень тих морфем, які входять до його складу [84, с. 136–138; 108, с. 14–

17; 141, с. 27; 145, с. 15; 151, с. 23–126]: мор′-ак-ø – мор′-ач-к-а „дружина моряка‟, 

але риб-ак-ø – риб-ач-к-а „не дружина рибака, а особа жіночої статі‟. Одні слова 

можуть містити додаткові (“прирощені”) значення [151, с. 23–126]: крик-ун-ø 

‛особа, яка просто виконує дію‟; пл′ас-ун-ø ‛особа, яка уміє виконувати дію‟; біг-

ун-ø ‛особа, яка професійно виконує дію‟; горб-ун-ø ‛особа, яка має те, на що 

вказує основа‟. В інших словах відбувається семантичне усічення: значення 

окремих морфем не входить у значення слова: одес-ит-к-а ‛мешканка Одеси‟ [68, 

с. 206–210]. 
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З іншого боку, інтерфікси диференціюють лексико-семантичні та стилістично-

конотаційні значення окремих спільнокореневих слів: фейербах-ів-с′к-ий „ознака 

індивідуальної належності‟ – фейербах-іан-с′к-ий „ознака щодо вчення‟; фасува-

л-н-ий „призначений для певної дії‟ – фасова-н-ий „ознака щодо дії‟; машин-ал-н-

ий „перен. Який не пов‟язаний зі свідомістю‟ – машин-н-ий „який має стосунок до 

машин‟. 

І. Милославський [151, с. 36–53] висловив думку, що значення інтерфіксів 

необхідно визначати в контексті тих значень, які морфеми мають у системі мови 

безвідносно до їхньої словотвірної функції. Як неодноразово зазначалося, 

поєднання морфем у слові далеко не завжди має адитивний характер: значення 

слова – не завжди сума значень її морфем. У слові можуть бути морфеми  

з тотожним значенням, і дублювання значень морфем у мові – явище звичайне: 

пуст-от-лив-іс′т′-ø – значення абстрактної ознаки передане двічі: -от- й -іс′т′-; 

рос. смест′-и-тел′-шчик-ø – значення особи передано також двічі: -тел′- і  

-шчик-. У структурі слова можливі морфеми, значення яких не лише 

повторюється, а й заперечується: штовх-нудок.-ти – видок.-штовх-нудок.-ти –  

видок.-штовх-уванедок.-ти. 

Визнання цього факту дає можливість по-новому підійти до проблеми 

інтерфіксів. Компоненти -ів-, -ин-, -ін-, -ан- у словах типу динам-ів-ск-ий, йалт-

ин-ск-ий, ілл-ін-ск-ий, корсик-ан-ск-ий і под. є суфіксальними морфами зі 

значенням „ознака‟, подібно до -ів-, -ин-, -ін-, -ан- у словах типу батк-ів-ø, 

бджол-ин-ий, змій-ін-ий, криж-ан-ий. Отже, у прикметниках значення ознаки 

виражене двічі синонімічними суфіксами. Натомість в іменниках динам-ів-ец-ø, 

йалт-ин-ец-ø, корсік-ан-ец-ø суфікси мають різні значення: -ан-, -ин-, -ін- – 

„ознака‟, -ец- – „особа‟. 

Такий підхід відповідає класичному визначенню морфеми як мінімальної 

значеннєвої одиниці й дозволяє здійснити поділ слова на мінімальні за формою й 

однорідні за значенням одиниці без залишку. Поділяємо думку І. Милославського, 

який стверджує, що виокремлювані інтерфіксальні морфи мають значення в 

системі мови, яке у словоформі може бути або надлишковим, або набувати 



37 

додаткових сем у певних семантичних позиціях. У такому разі важливо з‟ясувати, 

додає чи не додає такий інтерфікс якісь додаткові до загального значення ознаки 

семи, і спробувати виявити їх. 

 

1.4. Методологія та методи дослідження 

У дисертації дослідження мовної природи інтерфікса здійснювалося  

з допомогою як загальнонаукових (індуктивний та дедуктивний методи  

з прийомами спостереження, порівняння й інтерпретації мовних фактів), так і 

власне лінгвістичних методів (методи морфемного і словотвірного аналізу; 

метод опозицій; структурний метод з елементами дистрибутивного, 

компонентного й контекстуального аналізу; метод моделювання; зіставно-

порівняльний метод; описово-аналітичний метод; прийоми етимологічного та 

кількісного аналізу). 

Для всебічного вивчення інтерфіксів використано такі загальнонаукові – 

емпіричні й теоретичні – методи і прийоми: 

– прийом с п о с т е р е ж е н н я  як цілеспрямована дія добору фактів. Шляхом 

вибірки з різних джерел (лексичної бази даних автоматизованої системи 

морфемно-словотвірного аналізу української мови обсягом 190 тисяч одиниць, 

що укладена в лабораторії комп‟ютерної лінгвістики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; тлумачних і 

морфемних словників, монографічних праць) було відібрано спільнокореневі 

слова, у морфемній структурі яких є інтерфікси, й укладено базу даних 

одиниць, релевантних для дослідження; 

– і н д у к ц і я  та д е д у к ц і я  – на основі опрацьованої наукової літератури,  

у якій викладено різні погляди лінгвістів щодо інтерфіксів, було обґрунтовано 

теоретичні положення дослідження інтерфіксів і висунуто припущення про те, 

що сегменти, які зазвичай називають інтерфіксами, мають неоднакову 

лінгвістичну сутність; 

– г і п о т е з а  – “наукове припущення, яке висувається для пояснення певних 

явищ дійсності” [264, с. 169]. У дисертації перевіряється гіпотеза: дво- і 
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трифонемні інтерфікси є варіантами двобічної парадигматичної одиниці – 

морфеми, і тому вони мають не лише план вираження, а й системне (категорійне) 

значення; натомість однофонемні інтерфікси є явищем морфонологічним 

(морфонологічне нарощення), що спричинює аломорфію морфем. 

Власне лінгвістичні методи зумовлені об‟єктом, предметом і поставленими 

завданнями, зокрема: 

– методи м о р ф е м н о г о  й с л о в о т в і р н о г о  аналізу спрямовані на 

виокремлення одиниць, що мають різний статус: структурно-семантичних 

одиниць – морфем і структурно-функціональних одиниць – словотвірних 

формантів. Морфемний аналіз забезпечує виокремлення мінімальних 

значеннєвих компонентів слова. Для поділу на морфеми важливою є не 

словотвірна похідність, а “входження слова в ряди інших слів, співвідносних  

у плані синхронії і за коренем, і за афіксом, а також або лише за коренем, або 

лише за афіксом” [42, с. 8]. Застосування с т р у к т у р н о г о  п а р а л е л і з м у  

[160, с. 77] – структурно-семантичної співвіднесеності спільнокореневих слів – 

доповнює методи ідентифікації морфем шляхом сегментації та додаткової 

дистрибуції. Парадигматичну методику залучено для встановлення 

парадигматичних зв‟язків інтерфіксів із суфіксальними морфемами, а 

синтагматичну методику – для їхньої сполучуваності з іншими афіксами  

у слівних структурах; 

– метод о п о з и ц і й  уможливив розмежування інтерфіксальних і 

неінтерфіксальних морфемних структур; виокремлення інтерфіксів у морфемних 

структурах спільнокореневих слів – прикметників, іменників, дієслів, 

прислівників, їхню систематизацію за фонемним вираженням; інтерпретацію 

інтерфіксів за функційною ознакою на інтерморфи (варіанти морфеми) та 

інтерфікси-нарощення (морфонологічне явище); 

– метод м о д е л ю в а н н я  застосовано для виявлення формальної структури 

інтерфіксів: їхньої довжини, комбінаторики голосних і приголосних фонем, 

особливостей варіювання; 
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– метод д и с т р и б у т и в н о г о  а н а л і з у  використано для з‟ясування право- і 

лівобічної синтагматики інтерфіксів, морфонологічних і лексико-семантичних 

позицій реалізації у слові, комбінаторної продуктивності у спільнокореневих 

словах; 

– метод к о м п о н е н т н о г о  (внутрішньослівного) й к о н т е к с т н о г о  

(позаслівного) аналізу залучено для визначення семантичної спільності 

інтерфіксів із морфемними одиницями; для інтерпретації системних значень 

інтерморфів; для розкриття їхнього семантичного потенціалу в лексемі; для 

встановлення тотожності/нетотожності семантики інтерфіксальних і 

неінтерфіксальних морфемних структур спільнокореневих слів; 

– з і с т а в н о - п о р і в н я л ь н и й  метод зорієнтований на виявлення спільних і 

відмінних ознак інтерфіксів. Порівняльний аналіз дав змогу виявити 

внутрішньомовні типологічні ознаки інтерфіксів за параметрами фонемного 

вираження, функції, категорійного значення, морфонологічної та семантичної 

позицій у внутрішньослівному контексті; 

– о п и с о в о - а н а л і т и ч н и й  метод із прийомом внутрішньої інтерпретації 

застосовано для систематизації й аналізу мовних явищ, зокрема, для всебічної 

формальної, функціональної та семантичної характеристики інтерфіксів. 

Прийом зовнішньої інтерпретації  застосований для встановлення 

обов‟язковості/необов‟язковості, нормативності/ненормативності інтерфіксів  

у морфемних структурах слів. 

Лінгвістичний опис супроводжується к і л ь к і с н и м и  п і д р а х у н к а м и , що 

допомагають встановити квантитативні параметри інтерфіксів, їхню 

продуктивність і регулярність у морфемних структурах спільнокореневих слів, 

а також закономірності функціонування інтерфіксальних морфемних структур 

у сучасній українській мові; 

– для з‟ясування походження інтерфіксів використано елементи 

е т и м о л о г і ч н о г о  аналізу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Інтерфікси є особливими структурними компонентами простих і складних 

слів, що мають експліцитне фонемне вираження, за яким вони однозначно 

виокремлюються у слові, й, на думку більшості лінгвістів, “нульове” чи 

“невиразне” значення. Саме навколо наявності/відсутності значення, а отже, й 

встановлення їхнього статусу в системі мовних одиниць тривають суперечки 

лінгвістів. 

2. Інтерфікси є, безумовно, реальними фактами мови. У науковій літературі 

інтерфікси розглядають у проекції на різні мовні рівні (й підрівні) – 

морфемний, морфонологічний, словотвірний – в руслі різних наукових 

концепцій, що віддзеркалює суперечливі погляди лінгвістів на мовну сутність 

цих одиниць: як компонентів похідних суфіксів; як субморфів (компонентів 

аломорфів); як морфемних одиниць (інтерфіксів, структем, суфіксальних 

зв‟язок); як асемантичних (морфонологічних) вставок. 

3. У дисертаційному дослідженні інтерфікси у простих словах розглядаються 

з урахуванням парадигматичних зв‟язків із морфемами української мови, що є 

мінімальними двобічними парадигматичними одиницями мови. Відмінність 

морфеми як структурно-семантичної одиниці від суфіксального форманта як 

структурно-функціональної одиниці зумовлені її функцією та значенням. 

Функція і значення морфеми не тотожні функції і значенню словотвірного 

форманта. 

4. Морфема як одиниця морфемної підсистеми має бути схарактеризована 

через набір диференційних ознак, що властиві їй незалежно від того, у якому 

контексті й, відповідно, мовленнєвому варіанті вона функціонує. Структурно-

семантичний характер диференційних ознак, що забезпечують цілісність 

морфеми і завдяки яким вона протиставляється іншим мовним одиницям, 

зумовлений її основною функцією. Таке розуміння морфеми дозволяє висловити 

гіпотезу про неоднаковий статус інтерфіксів: м о р ф е м н и й  –  інтерфікси як 

інтерморфи і морфонологічний – інтерфіксальне нарощення.  
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5. Основною функцією морфеми вважаємо ф у н к ц і ю  м о р ф е м н о ї  

м о т и в о в а н о с т і ,  а саме: здатність забезпечувати структурно-семантичну 

організацію морфемно мотивованих слів. Морфема функціонує і як 

диференційний показник слова, і як показник системного (парадигматичного) 

зв‟язку, співвідносних за морфемною структурою слів. Функціональний 

потенціал морфеми охоплює неосновні її функції: диференційну, інформаційну, 

стилістичну. У морфемних структурах слів функціональний потенціал 

виявляється як функціональне навантаження її морфів. Функціональна 

активність морфемних одиниць зумовлює віднесеність їх до ядрових або 

периферійних. 

6. Морфема як п а р а д и г м а т и ч н а  одиниця мови узагальнює всі мовленнєві 

варіанти, які реалізуються у словоформах однієї лексеми, у словоформах різних 

лексем, у різних позиціях у слові – не лише в сильній, а й у слабкій: аломорфи – 

у позиції додаткової дистрибуції, варіоморфи – у позиції вільного варіювання, 

інтерморфи – у слабкій (словотвірно не підтвердженій) позиції. 

7. Морфема як д в о б і ч н а  з н а ч е н н є в а  одиниця узагальнює значеннєві 

одиниці – морфи (ало-, варіо- й інтерморфи), які зводяться в морфему  

з урахуванням тотожності їхнього інваріантного – категорійного – значення.  

У слові значення морфів можуть дублюватися і/або “ніби закреслюватися”, 

однак це не означає, що вони не мають значення; категорійне значення у слові 

мають усі морфи – й інтерморфи також, а не лише словотвірні морфи. Таке 

розуміння інтерморфа є вихідним інструментом аналізу й метамови опису  

в дисертаційному дослідженні. 

8. У дисертаційному дослідженні лінгвістична сутність інтерфіксів 

встановлюється шляхом з‟ясування: їхньої функції в морфемних структурах 

спільнокореневих слів; уживаності в певній морфонологічній і семантичній 

позиціях; семантичної і фонемної відповідності суфіксальним морфемам; 

кількісних параметрів функціонування в сучасній українській мові. 

9. Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [72; 75]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФІКСІВ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Учені неодноразово наголошували на тому, що в мовах із розвинутими 

морфонологічними системами повинна бути здійснена систематизація та 

упорядкування всіх морфонологічних явищ, без чого не може бути адекватно 

представлена ні парадигматика, ні словотворення [162, с. 80]. За свідченням 

лінгвістів [29, с. 443–448; 54, с. 193; 84, с. 175–176; 141, с. 266], явище вставлення 

фонем і фонемосполук – інтерфіксація – за регулярністю поступається таким 

явищам, як чергування та усічення. Однак інтерфікси заслуговують на особливу 

увагу, тому що своїм фонемним вираженням вони забезпечують можливість 

поєднання словотвірних формантів із твірними основами [50, с. 12–14; 54, с. 189–

195; 84, с. 174–181; 124, с. 32; 162, с. 142; 206, с. 23; 212, с. 45–47, 71]. 

Використання фонетичних критеріїв для розв‟язання морфемних і 

морфонологічних проблем – одна з основних вимог коректного лінгвістичного 

аналізу [24, с. 26–27]. На необхідності опису фонемної структури одиниць мови 

наголошували О. Гвоздєв, Л. Зіндер, Т. Єфремова, І. Милославський, 

В. Перебийніс, М. Трубецькой, Б. Трнка, адже “звукова матерія – форма існування 

мови, будь якого її елемента <…>. Звукова сторона <…> – це зв‟язок форми зі 

змістом” [90, с. 7]. Фонологія морфеми, “закономірності звукового оформлення 

морфем” (М. Трубецькой) має “як внутрішньомовні, так і міжмовні, типологічні 

особливості” [98, с. 78]. В. Перебийніс відзначає, що закономірності фонемної 

будови морфем “ще мало пізнані, а без їх пізнання неможливо вирішити проблему 

автоматичного членування мовного потоку на значущі одиниці” [157, с. 95]. Саме 

тому, на наш погляд, систематизація інтерфіксів має базуватися на докладному 

описові їхньої фонемної структури, а вже потім необхідно з‟ясовувати, значення 

чи значущість [43, с. 47–52] відповідає цій формі та якою є їхня функція у слові. 

Найповніше описана структурно-фонемна організація російських морфем. 

Н. Крилова розглянула структури іменникових суфіксів, дистрибуцію фонем  
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у суфіксах [129, с. 188–206]; Т. Єфремова систематизувала структурні типи 

російських кореневих й афіксальних морфів, визначила їх довжину, вокалічно-

консонантну структуру, частотність уживання [69, с. 45–55; 70, с. 56–73]; 

М. Попова виявила внутрішню типологію суфіксів різних частин мови, 

частотність фонем у складі суфіксів, кореляцію фонемного складу суфіксів зі 

словотвірним значенням [172]; О. Грачова здійснила грамемний аналіз флексій  

з урахуванням їх фонемного складу, а також розмежувала випадки граматичної 

омонімії та поліфункціональності [55]. 

Особливості фонемної структури різних типів морфем розглядали: в англійські 

мові – Є. Гороть [51], С. Субота [202]; в російській та англійській – І. Абдалян [1]; 

в суахілі – Н. Охотіна [161, с. 5–98]; в бантоїдних мовах – В. Виноградов [34]. 

В україністиці цій проблематиці присвячені праці В. Перебийніс, яка 

встановила фонемний склад одноморфемних словоформ (коренів), виявила 

закономірності сполучуваності фонем та обмеження, які накладаються мовою на 

певні сполуки фонем [168, с. 159–186]. Л. Комарова схарактеризувала фонемний 

склад флексій іменників у проекції на граматичне значення, систематизувала 

флективні набори відповідно до їхнього функціонального навантаження [118]. 

І. Савченко проаналізувала фонемну структуру префіксальних морфів, виявила 

їхні спільні й відмінні формальні ознаки, а також відмінність у значенні різних за 

фонемним вираженням морфів [182]. Фонемна структура інтерфіксів ще не була 

предметом спеціального розгляду. 

Як було помічено О. Земською, той самий інтерфікс “обслуговує” похідні від 

тієї самої основи з різними афіксами [84, с. 180]. За нашими спостереженнями,  

у морфемних структурах спільнокореневих слів української мови той самий 

інтерфікс можливий у препозиції щодо десяти різних суфіксів: африк-ан-ск-ий, 

африк-ан-ец-ø, африк-ан-к-а, африк-ан-іст-ø, африк-ан-ізм-ø, африк-ан-ств-о, 

африк-ан-шчин-а, африк-ан-із-ува-ти, африк-ан-із-ацій-а, африк-ан-ер-ø, африк-

ан-дер-ø. Тому достатньо виявити й описати формальні параметри інтерфіксів  

у прикметниках, щоб мати уявлення про їхнє фонемне вираження  



44 

 

у спільнокореневих словах інших частин мови. Умовно називаємо їх -ск-

і н т е р ф і к с и , -н-/н-і н т е р ф і к с и  тощо. 

Інвентаризація консонантно-вокалічних структур інтерфіксів дозволить не 

лише систематизувати їх, а й виявити, які саме групи голосних і приголосних 

забезпечують фонемне вираження інтерфіксів, як вони корелюють зі складом, 

установити межі їх варіативності; з‟ясувати закономірності сполучуваності фонем 

в інтерфіксах та обмеження, зумовлені системою української мови, – і, отже, 

схарактеризувати загальні й індивідуальні особливості уживаності в морфемних 

структурах спільнокореневих слів, внутрішньомовну формально-структурну, 

складову та фонемну типологію інтерфіксів, їхню відповідність нормам сучасної 

української мови, а також підтвердити або заперечити відзначувану лінгвістами 

тенденцію до аглютинації в морфемній структурі українського слова. 

У другому розділі розглядаються всі – нормативні й ненормативні, інноваційні 

й застарілі – зафіксовані в лексикографічних, монографічних та інших джерелах 

лексеми, що містять сегменти, які позначають або терміном “інтерфікс”, яким 

звичайно оперують у морфеміці, або терміном “субморф-розширювач”, 

прийнятим у морфонології [8; 48; 50; 52; 54; 95; 105; 124; 212; 254; 273]. 

Враховується також засвідчена в монографічних працях і словниках неоднакова 

репрезентація інтерфіксальних структур, як, наприклад: кант-іан-ск-ий, кант-

іан-ств-о [95, с. 246; 273 І, с. 241], кант-і-ан-ск-ий [54, с. 194; 212, с. 149] і кант-

ійан-ск-ий [114, с. 106]; нато-в-ск-ий, нато-в-ец-ø і нат-ів-ск-ий, нат-ів-ец-ø; 

розм. побут-ов-ск-ий, побут-ов-ізм-ø [273 ІІ, с. 92]; там-теш-н-ій і там-ош-н-ій 

[54, с. 190]; уф-им-ск-ий і уф-ім-ск-ий [54, с. 51]. 

Структура інтерфіксальних одиниць визначається як послідовність голосних (Г) 

і приголосних (тверда – П, м‟яка – П) фонем в інтерфіксі. З урахуванням 

комбінаторики голосних і приголосних фонем усі інтерфікси розподіляються на 

структурні типи. Структурні типи об‟єднують інтерфікси, що мають різну частоту 

вживання у словах. Кількість слів, у яких є певні структурно-фонемні типи 

інтерфіксів, дозволяє виявити межі їх поширення в системі мови. 
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У дисертаційному дослідженні взято за основу розуміння фонеми, 

запропоноване представниками Щербівської фонологічної школи: “фонема – це 

найменша звукова одиниця, що може бути в <…> мові носієм смислу і слугує в 

ній для розрізнювання слів і форм слів” [91, с. 32]. Фонемну репрезентацію 

інтерфіксів подано відповідно до системи фонем української мови, що складається 

із 6 голосних /і, и, е, а о, у/ та 32 приголосних – твердих /д, т, з, с, дз͡, ц, ж, ш, дж͡, ч; 

ґ, к, х, г; б, п, в, м, ф, л, н, р/ і м‟яких / д, т, з, с, дз͡, ц, л, н, р, й/ [209, с. 44–48, 

60–67]. 

 

2.1. Структура інтерфіксів у прикметниках із суфіксом -ск- 

Суфікс -ск- зі значенням „ознака‟ є одним із найпродуктивніших у сучасній 

українській мові, що засвідчений у структурі 4081 прикметника. Він є вихідним 

морфом, що виник із генетично первинного -ьск- (*-ьsk-), який слов‟яни 

запозичили, як вважав А. Мейє, із давньоверхньонімецької мови [148, с. 292–

293]. Суфікс -ьск- витворився із давнього *-ьsk- шляхом перерозподілу фіналі 

іменникових основ на /s/ на користь давнього суфікса *-kо [233, с. 70–71]. 

Генетично складний -ьsk- уже в давньоукраїнській мові сприймався як простий 

[52, с. 6–7]. 

За базою даних АСМСА із загального обсягу 4081 прикметника із суфіксом  

-ск- відібрано 506 інтерфіксальних морфемних структур. 

 

2.1.1. Інвентар інтерфіксів 

У сучасній українській мові вихідний морф -ск- позиційно найбільш 

незалежний, що безпосередньо приєднується до переважної більшості твірних 

основ: кийів-ск-ий, крим-ск-ий, мир-ск-ий, студент-ск-ий (2816 слів, 69%). 

Значно рідше приєднання суфікса має “узгодитися” шляхом тих чи інших 

морфонологічних змін (1265 слів, 31%). Фузійність морфемних швів як виразна 

ознака української мови виявляється у прикметникових аломорфах -цк- (-к-1) 

козац-к-ий (550 слів), -зк- (-к-1) риз-к-ий (107 слів), -ск- (-к-1) балхас-к-ий 
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(102 слова), що є комбінаторними аломорфами, виникнення яких зумовлене 

несумісністю фонем фіналі основи, що закінчується на /г, ж, з/, /к, ч, ц/, /х, ш, 

с/, і початкової /с/ основного аломорфа (759 слів, 18,6%). Теоретично усіченою 

можна вважати і кореневу, і суфіксальну морфему, однак у морфемній 

структурі прикметників зазвичай усіченим визнають суфікс: 

г   ветлуг-ск-ий → ветлуз-ск-ий → ветлуз-к-ий 

ж + -ск- = -зк- (-к-1) париж-ск-ий → париз-ск-ий → париз-к-ий 

з, з   кавказ-ск-ий → кавказ-ск-ий → кавказ-к-ий 
    

к    рибак-ск-ий → рибац-ск-ий → рибац-к-ий 

ч + -ск- = -цк- (-к-1) ткач-ск-ий → ткац-ск-ий → ткац-к-ий 

ц, ц   козелец-ск-ий → козелец-к-ий 
    

х   волох-ск-ий → волос-ск-ий → волос-к-ий 

ш + -ск- = -ск- (-к-1) балхаш-ск-ий → балхас-ск-ий → балхас-к-ий 

с, с   одес-ск-ий → одес-ск-ий → одес-к-ий 
 

В усіх інших похідних приєднання -ск- до твірної основи відбувається шляхом 

інтерфіксації (506 слів, 12,4%), що свідчить, на думку лінгвістів, про посилення  

в українській мові ознак аглютинації, оскільки ні корінь, ні суфікс не зазнають 

фонемних змін. Єдиний виняток інтерфікс -лез- (конго-лез-к-ий < конго-лез-ск-

ий), який не аглютинативно, а фузійно поєднується із суфіксом -ск-. Н. Клименко 

вказує на такі ознаки аглютинативності у простих словах: усунення чергувань, 

розширення інвентарю інтерфіксів, спеціалізація суфіксів на вираженні одного 

значення [101, с. 97]. Однак інтерфікси не завжди безпосередньо приєднуються до 

твірної основи. Так, інтерфікси -ів-, -ан-, -іан- спричинюють чергування за 

палаталізацією передньоязикових твердих із відповідними м‟якими: зйізд-ø – 

зйізд-ів-ск-ий, десн-а – десн-ан-ск-ий, йупітер-ø – йупітер-іан-ск-ий. В окремих 

словах відбувається нетипове для української мови чергування: /с/ – /т/ (лаос-ø – 

лаос-к-ий і лаот-ан-ск-ий, лаот-ан-и, лаот-ан-к-а); /с/ – /з/ (малтус-ø – 

малтуз-іан-ск-ий, малтуз-іан-ец-ø, малтуз-іан-к-а); /й/ – /т/ (арав-ій-а – арав-

іт-ан-ин-ø). Це є свідченням того, що інтерфіксація, хоч і послаблює чергування 

на морфемному шві, однак не є “чистою” аглютинацією, оскільки все ж таки зміни 

поширюються і на корінь (основу). 
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У препозиції щодо морфа -ск- можливі 37 інтерфіксів. Продуктивність 

інтерфіксів визначається кількістю слів, у складі яких вони виконують 

конститутивну функцію (див. Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Інтерфікси в позиції перед -ск- 

№ Інтерфікс Усього слів Приклад 

  1. -ів- 224 банк-ів-ск-ий, сковород-ин-ів-ск-е 

  2. -ан- 68 марокк-ан-ск-ий, перу-ан-ск-ий 

  3. -ин- 36 алупк-ин-ск-ий і алупк-ін-ск-ий 

  4. -ій- 30 алп-ій-ск-ий 

  5. -й- 26 малі-й-ск-ий 

  6. -ен- 13 наш-ен-ск-ий 

  7. -ін- 12 йакоб-ін-ск-ий і йакоб-ин-ск-ий 

  8. -ов- 11 побут-ов-ск-ий 

  9. -н- 11 фрунзе-н-ск-ий і фрунз-ен-ск-ий 

10. -іан- 10 марс-іан-ск-ий і марс-і-ан-ск-ий 

11. -ар- 9 ордин-ар-ск-ий 

12. -ей- 8 йевроп-ей-ск-ий 

13. -е- 6 паж-е-ск-ий 

14. -в- 5 нато-в-ск-ий і нат-ів-ск-ий 

15. -йан- 3 гегел-йан-ск-ий і гегел-й-ан-ск-ий 

16. -ист- 3 цезар-ист-ск-ий 

17. -іст- 6 трансформ-іст-ск-ий 

18. -ітан- 2 неапол-ітан-ск-ий і неапол-іт-ан-ск-ий 

19. -он- 2 сакс-он-ск-ий 

20. -ер- 2 брат-ер-ск-ий 

21. -ат- 2 схизм-ат-ск-ий 

22. -лез- 2 конго-лез-к-ий і конго-л-ез-к-ий 

23. -ійан- 1 марс-ійан-ск-ий і марс-ій-ан-ск-ий 

24. -ийан- 1 христ-ийан-ск-ий і христ-ий-ан-ск-ий 

25. -итан- 1 негр-итан-ск-ий і негр-ит-ан-ск-ий 

26. -итан- 1 мавр-итан-ск-ий і мавр-ит-ан-ск-ий 

27. -тан- 1 тріполі-тан-ск-ий і тріполі-т-ан-ск-ий 

28. -тан- 1 ізрайіл-тан-ин-ø і ізрайіл-т-ан-ин-ø 

29. -ун- 1 пушт-ун-ск-ий 

30. -ий- 1 хант-ий-ск-ий 

31. -тей- 1 адмірал-тей-ск-ий 

32. -ид- 1 перс-ид-ск-ий 

33. -ал- 1 прованс-ал-ск-ий 

34. -тел- 1 наплува-тел-ск-ий 

35. -им- 1 уф-им-ск-ий 

36. -ім- 1 уф-ім-ск-ий 

37. -ез- 1 гену-ез-к-ий 

Усього                                       506 
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2.1.2. Структура і довжина інтерфіксів 

12 с т р у к т у р н и х  т и п і в  репрезентують формальну будову 37 -ск-

інтерфіксів. Інтерфікси можуть бути нескладові, одно- і двоскладові. При описі 

структури інтерфікса склад визначається не в традиційному його розумінні – як 

“закономірне повторення сполучуваності чи комбінування різних фонем” [26, 

с. 341], а як послідовність голосних і приголосних в інтерфіксі. Інтерфікси 

н е с к л а д о в і  П, П; о д н о с к л а д о в і  Г, ГП, ГП, ГПП, ПГП, ПГП, ПГП, 

д в о с к л а д о в і  ГГП, ГПГП, ГПГП. 

Більшість інтерфіксів мають відкрито-прикриту структуру, вони починаються 

на голосну, а завершуються на приголосну – 6: ГП, ГП, ГГП, ГПП, ГПГП, ГПГП; 

удвічі менше інтерфіксів мають прикрито-закриту структуру з початковими й 

кінцевими приголосними: ПГП, ПГП, ПГП. Варіативність трифонемних структур 

досягається комбінуванням твердих і м‟яких приголосних: ГГП, ГПП, ПГП, ПГП, 

ПГП (див. Табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Структура і довжина інтерфіксів у прикметниках на ск-ий 

Структура 

інтерфікса 
Інтерфікс 

Усього 

слів 
Приклад 

Г -е- 6 кнаж-е-ск-ий 

П -й- 26 чилі-й-ск-ий, сомалі-й-ск-ий 

П -н- 11 гоа-н-ск-ий, гагри-н-ск-ий 

орджонікідзе-н-ск-ий 

-в- 5 депо-в-ск-ий 

 

ГП 

-ів- 224 жених-ів-ск-ий, рух-ів-ск-ий 

-ов- 11 угод-ов-ск-ий  

-ан- 68 мексик-ан-ск-ий  

-ин- 36 кахет-ин-ск-ий, наш-ин-ск-ий 

-ін- 12 марій-ін-ск-ий 

-ен- 13 керч-ен-ск-ий, наш-ен-ск-ий 

-он- 2 сакс-он-ск-ий 

-ун- 1 пушт-ун-ск-ий 

-ар- 9 лік-а́р-ск-ий 

-ер- 2 брат-ер-ск-ий 

-ат- 2 азі-ат-ск-ий 

-ид- 1 перс-ид-ск-ий 

-им- 1 уф-им-ск-ий 

-ім- 1 уф-ім-ск-ий 
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Продовження табл. 2.2 

Структура 

інтерфікса 
Інтерфікс 

Усього 

слів 
Приклад 

 

ГП 
-ій- 30 евенк-ій-ск-ий  

-ий- 1 хант-ий-ск-ий 

-ей- 8 епікур-ей-ск-ий, суд-ей-ск-ий 

-ал- 1 прованс-ал-ск-ий 

-ез- 1 гену-ез-ск-ий 

ГГП -іан- 10 марс-іан-ск-ий, термідор-іан-ск-ий  

ПГП -тан- 1 тріполі-тан-ск-ий 
 

ПГП 
-йан- 3 волтер-йан-ск-ий 

-тан- 1 ізрайіл-тан-ин-ø 
 

ПГП 
-тел- 1 наплува-тел-ск-ий 

-тей- 1 адмірал-тей-ск-ий 

-лез- 2 того-лез-ск-ий 
 

ГПП 
-ист- 3 обскурант-ист-ск-ий 

-іст- 6 оказіонал-іст-ск-ий 
 

ГПГП 
-итан- 1 мавр-итан-ск-ий 

-ітан- 2 неапол-ітан-ск-ий 
 

ГПГП 
-итан- 1 негр-итан-ск-ий 

-ійан- 1 марс-ійан-ск-ий 

-ийан- 1 христ-ийан-ск-ий 

12 37            506  
 

У чотирьох інтерфіксальних структурах, прочитуваних як лінійний ланцюжок 

фонем, простежуються си м е т р и ч н і  відношення. Трифонемні структури,  

у яких вісь симетрії проходить через голосну, дзеркально симетричні: ПГП, ПГП, 

ПГП. Чотирифонемні структури є гармонійним поєднанням двох закритих 

складів, що демонструють відношеннях монотонної симетрії: ГП–ГП, ГП–ГП. 

Типовими є дві односкладові структури ГП і ГП, які об‟єднують найбільше 

інтерфіксів – 19: -ів-, -ов-, -им-, -ім-, -ан-, -ен-, -ин-, -ін-, он-, -ун-, -ар-, -ер-, -ат-, 

-ид-, -ий-, -ей-, -ій-, -ал-, -ез- і мають найбільшу кількісну актуалізацію  

у словах: із 506 інтерфіксальних прикметників 424 містять двофонемний 

інтерфікс. За формальною ознакою інтерфікси співвідносні з іменними суфіксами, 

які, за спостереженнями М. Федурко, мають канонічну ГП-форму (49 субморфів  

із 78 [211, с. 16]). Інші 10 структур (Г, П, П, ГГП, ГПП, ПГП, ПГП, ПГП, ГПГП, 

ГПГП) представлені 18 інтерфіксами, що функціонують всього у 82 словах,  

а отже, перебувають на периферії інтерфіксальної підсистеми. 
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Д о в ж и н а інтерфіксів сягає мінімум – однієї, максимум – чотирьох фонем: 

однофонемних інтерфіксів – 4; двофонемних – 19; трифонемних – 9; 

чотирифонемних – 5. О д н о ф о н е м н і структури (Г, П, П) репрезентовані 

переважно приголосними інтерфіксами: -в- депо-в-ск-ий; -й- мансі-й-ск-ий, 

маорі-й-ск-ий; -н- антігуа-н-ск-ий, самоа-н-ск-ий та голосною -е-: бож-е-ск-

ий, торгаш-е-ск-ий, йазич-е-ск-ий. 

Із-поміж д в о ф о н е м н и х  ГП і ГП значно переважають інтерфікси  

з твердою приголосною фонемою. Таких інтерфіксів – 14: -ів-, -ов-, -им-, -ім-,  

-ан-, -ин-, -ін-, -ен-, -он-, -ун-, -ар-, -ер-, -ид-, -ат-: балзак-ів-ск-ий, дніпр-ов-ск-

ий, уф-им-ск-ий, уф-ім-ск-ий, бірм-ан-ск-ий, орд-ин-ск-ий, правл-ін-ск-ий, 

кладовишч-ен-ск-ий, сакс-он-ск-ий, пушт-ун-ск-ий, слус-ар-ск-ий, брат-ер-ск-

ий, перс-ид-ск-ий, схизм-ат-ск-ий. Усього 5 інтерфіксів у фіналі мають м‟яку 

фонему: -ей-, -ий-, -ій-, -ал-, -ез-: епікур-ей-ск-ий, хант-ий-ск-ий, будд-ій-ск-

ий, прованс-ал-ск-ий, гену-ез-к-ий. 

Т р и ф о н е м н і структури ГГП, ПГП, ПГП, ПГП репрезентують 9 інтерфіксів: 

д в о с к л а д о в и й  вокалічно-консонантний -іан-: малтуз-іан-ск-ий, термідор-

іан-ск-ий, феййербах-іан-ск-ий; о д н о с к л а д о в і  консонантно-вокалічні -ист-, 

-іст-: обскурант-ист-ск-ий, трансформ-іст-ск-ий; о д н о с к л а д о в і  

консонантно-вокалічно-консонантні -тей-, -тел-, -лез-, -тан-, -йан-, -тан-: 

адмірал-тей-ск-ий, наплува-тел-ск-ий, конго-лез-к-ий, тріполі-тан-ск-ий, 

гегел-йан-ск-ий і ізрайіл-тан-ин-ø (*ізрайіл-тан-ск-ий). 

Чо т и р и ф о н е м н і інтерфіксальні структури ГПГП, ГПГП в українській 

мові мають поодинокі прикметники: мавр-итан-ск-ий, неапол-ітан-ск-ий, 

негр-итан-ск-ий, марс-ійан-ск-ий. У чотирифонемних інтерфіксах ритмічна 

будова, тобто повторення тактів ГП-ГП [168, с. 167–168]: -ій-ан- (марс-ійан-

ск-ий), -ий-ан- (христ-ийан-ск-ий), -ит-ан- (мавр-итан-ск-ий), -ит-ан- (негр-

итан-ск-ий), -іт-ан- (неапол-ітан-ск-ий). 
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Показово, що в сучасній українській мові (особливо в мовленні) 

простежується тенденція до зняття зяяння у двоскладових інтерфіксах шляхом 

прикриття відкритого складу: -і-ан- → -ій-ан- (марс-іан-ск-ий і марс-ійан-ск-

ий, малтуз-іан-ск-ий і *малтуз-ійан-ск-ий). Н. Тоцька зауважувала, що /й/ 

присутній у вимові носіїв української мови. Простежується це й у сучасному 

українському мовленні. У сучасній українській орфографії помітною є 

тенденція до закріплення йотованої вимови на письмі. Така фонемна структура 

інтерфікса пов‟язана з автоматизованим породженням українського мовлення – 

артикуляційною звичкою і тому є культурно-етнічним ідентифікатором носіїв 

української мови [208, с. 216]. 

Дев‟ятнадцять двофонемних інтерфіксів є структурним компонентом 83,8%  

-ск-прикметників. При цьому майже 57,7% слів послуговуються всього двома 

інтерфіксами – -ів- і -ан-, чим підтверджується універсальна закономірність, 

відповідно до якої “завжди є невелика кількість високочастотних одиниць,  

за якими тягнеться довгий “хвіст” одиниць низької частоти” [167, с. 27]. 

Наповнюваність трифонемних структур обмежена порогом уживаності, що 

не перевищує 10 слів. Чотирифонемні структури засвідчені у шести словах, 

тобто кожна структура представлена практично одним словом. У цьому 

знаходить свій прояв закон переваги: чим довша мовна одиниця, тим менше 

таких одиниць у мові [105, с. 156–159; 168, с. 165–166]. 

Отже, двофонемні інтерфікси є конститутивно оптимальними у морфемній 

структурі прикметників і співвідносних із ними спільнокореневих слів. 

У морфемній структурі окремих слів (п‟ять прикметників у досліджуваному 

матеріалі) наявні інтерфіксальні комплекси – структурна єдність кількох 

інтерфіксів: -ин-ів- (сковород-ин-ів-ск-е), -ий-ан- (христ-ий-ан-ск-ий), -он-

ал-іст- (оказі-онал-істск-ий [273 ІІ, с. 22] і оказі-он-ал-іст-ск-ий [212, 

с. 105]). Прикметник сковородинівський співвідносний із назвою села 

Сковородинівка в Золочівському районі Харківської області, що раніше 

називалося Пан-Іванівка. Село перейменоване на честь Г. Сковороди, який 
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протягом 1790–1794 року перебував у ньому: Сковорода – сковород-ин-е – 

сковород-ин-ів/к-а – сковород-ин-ів-ск-е. 

 

2.1.3. Фонемний склад інтерфіксів 

О д н о ф о н е м н і  інтерфікси обмежені однією голосною фонемою /е/: йазич-

е-ск-ий, ханж-е-ск-ий і трьома сонорними приголосними – /в/, /й/, /н/: депо-в-

ск-ий, марі-й-ск-ий, удеге-й-ский, самоа-н-ский (див. Табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Фонемний склад -с′к-інтерфіксів 

Структура 

інтерфікса 

Усього 

слів 

Усього 

інтерфіксів 

Фонемне вираження 

(Усього слів) 

Г 6 1 -е- (6) 

П 16 2 -в- (5), -н- (11) 

П 26 1 -й- (26) 

ГП 383 14 -ів- (224), -ов- (11), -им- (1), -ім- (1), -ан- (68),  

-ен- (13), -ин- (36), -ін- (12), -он- (2), -ун- (1),  

-ар- (9), -ер- (2), -ат- (2), -ид- (1) 

ГП 41 5 -ей- (8), -ий- (1), -ій- (30), -ал- (1) , -ез- (1) 

ГГП 10 1 -іан- (10) 

ГПП 9 2 -ист- (3), -іст- (6) 

ПГП 4 2 -йан- (3), -тан- (1) 

ПГП 1 1 -тан- (1) 

ПГП 4 3 -тей- (1), -тел- (1), -лез- (2) 

ГПГП 3 2 -итан- (1), -ітан- (2) 

ГПГП 3 3 -итан- (1), -ійан- (1), -ийан- (1) 

Всього 506 37  
 

Планом вираження д в о ф о н е м н и х  інтерфіксів ГП (-ів-, -ов-, -им-, -ім-,  

-ан-, -ен-, -ин-, -ін-, -он-, -ун-, -ар-, -ер-, -ад-, -ат-) і ГП (-ей-, -ій-, -ий-, -ал-, -ез-) 

можуть бути всі голосні української мови, а із 32 приголосних – лише 9: 

сонорні тверді /в, м, н, р/ і м‟які /й, л/; передньоязикові тверді /д, т/ і м‟яка /з/. 

План вираження т р и ф о н е м н и х інтерфіксів -іан-, -йан-, -тан-, -тан-, -тей-, 

-тел-, -лез-, -ист-, -іст- забезпечують чотири голосні /і, и, е, а/ й 8 приголосних 

/н, л, л, й, т, т, з, с/. Голосні /е/, /а/ актуалізуються в позиції між 

приголосними, /и/, /і/ – у початковій позиції. Майже в усіх інтерфіксах 

обов‟язково є одна або дві сонорні. Натомість фонемосполука /ст/ певною 
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мірою “випадкова” в інтерфіксах: суфраж-ист-с′к-ий, трансформ-іст-с′к-ий 

(суфраж-истс′к-ий [273, с. 270]). 

Ч о т и р и ф о н е м н і  інтерфікси -ітан-, -итан-, -итан-, -ійан-, -ийан- мають 

майже однаковий фонемний склад. Для них показовими є непродуктивні  

в конститутивній функції інтерфіксів передньоязикові глухі /т/ і /т/. 

Загалом план вираження інтерфіксів забезпечують усі голосні й лише 12 

приголосних (8 твердих і 4 м‟які) із загальної кількості 32 (див. Табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Конститутивна функція голосних і приголосних у -с′к-інтерфіксах 

 

Голосні 

 

Усього 
 

Приголосні 

 

Усього 
 

інтерфіксів слів інтерфіксів слів 

/і/ 

/и/ 

/е/ 

/а/ 

/о/ 

/у/ 

8 

8 

8 

13 

2 

1 

286 

 45 

 34 

 100 

 13 

  1 

со
н

о
р
н

і 
/в/ 

/м/ 

/н/ 

/л/ 

 /л/ 

/р/ 

/й/ 

    3 

    2 

  17 

    1 

    2 

    2 

   8 

244 

   2 

164 

   2 

  2 

 11 

71 

Усього  479   496 

   

д
зв

ін
к
і  

/д/ 

/з/ 

 

1 

2 

 

1 

3 

Усього     4 

   

гл
у
х
і 

 

/с/ 

/т/ 

/т/ 

 

2 

8 

2 

 

6 

12 

  2 

Усього     20 
 

Співвідношення голосних в інтерфіксах і слів із цими інтерфіксами свідчить 

про високий конститутивний потенціал /і/ та низький /у/, /и/, /е/, /о/. Фонеми /а/, 

/е/, /и/ вибудовують значну кількість різних інтерфіксів, однак уживаність цих 

інтерфіксів у словах обмежена. Із-поміж 12 приголосних перевага надається 

сонорним /в, н, й/. Передньоязикові /д, з, т, т, с/, сонорні /м, р, л, л/ та голосні /у, 

о/ певною мірою “випадкові” в конститутивній функції інтерфіксів. Очікувано, 

відповідно до комбінаторики фонем у слові, фіналь інтерфікса перед “глухим” 

суфіксом -ск- завершує сонорна, найчастіше /в/ та /н/. Характерно, що майже всі 
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типові й окремі нетипові інтерфікси за фонемним вираженням подібні до 

суфіксальних морфем, а саме: прикметників – 4: -ів- (дракон-ів-ск-ий – брат-ів-

ø), -ов- (толст-ов-ск-ий – зим-ов-ий), -ан- (освіт-ан-ск-ий – весн-ан-ий), -ен- 

(кладовишч-ен-ск-ий – зробл-ен-ий); іменників – 11: -ар- (ордин-ар-ск-ий – 

бетон′-ар-ø), -ер- (брат-ер-ск-ий – трен-ер-ø), -ій- (піфагор-ій-ск-ий – вод′-ій-ø), 

-ун- (пушт-ун-ск-ий – мудр-ун-ø), -тел- (наплува-тел-ск-ий – учи-тел-ø), -ист- 

(обскурант-ист-ск-ий – такс-ист-ø), -іст- (трансформ-іст-ск-ий – украйн-іст-

ø), -ал- (прованс-ал-ск-ий – скрип-ал-ø), -іан- (кант-іан-ск-ий – шевченк-іан-а), 

-в- (депо-в-ск-ий – миш-в-а), -й- (сомалі-й-ск-ий – між-гір-й-а); прикметників та 

іменників – 2: -ин- (куб-ин-ск-ий – матер-ин-ø і вход-ин-и), -ат- (схизм-ат-ск-ий – 

вус-ат-ий і декан-ат-ø). 

Усі надлишкові структури (три- і чотирифонемні) унікальні за планом 

вираження: -тей-, -лез-, -тан-, -тан-, -іан-, -ійан-, -ийан-, -итан-, -ітан-, -итан-. 

 

2.2. Структура інтерфіксів у прикметниках із суфіксами -н-/-н- 

Сучасний український суфікси -н- (*-ьn-) виник на основі індоєвропейського  

*-ьnо- (< *-ǐno-, що витворився шляхом поєднання архаїчного суфікса *-no- і 

тематичного голосного іменників *-ǐ-основ) [40, с. 176]. Суфікс -н- об‟єднав 

успадковані ще з індоєвропейської епохи (ІІ тисячоліття до н. е.) суфікси -*ьn- 

та -*jь-: -*ьnjь- > -ьн- > -н- і синтезував у собі їхні первинні функціональні 

особливості [120, с. 42]. На найвищому рівні абстрагування ці морфи можна 

вважати аломорфами однієї морфеми з інваріантним категорійним значенням 

„ознака‟, що переважно приєднуються до основ, які належать до тих самих 

семантичних груп, але реалізуються в різних позиціях: -н- перед закінченням  

-ий, -н- – перед закінченнями -ій та -і (основ-н-ий, основ-н′-і; дома-ш/н′-ій, 

дома-ш/н′-і, прийд-еш-н'-ій, а також прийд-еш-н'-а, прийд-еш-н'-е). 

Суфікс -н-, за спостереженнями М. Трубецького, у старослов‟янській мові 

мав обмеження лише щодо творення відносних прикметників від іменників на 

позначення власних імен, істот, назв осіб за національністю або соціальною 
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належністю й топонімічних назв [243, с. 182]. У сучасній українській мові 

суфікс -н-/-н- також не приєднується до основ із зазначеною семантикою. 

 

2.2.1. Інвентар інтерфіксів 

Суфікс -н-/-н- є одним із найпродуктивніших прикметникових суфіксів 

(усього 21815 слів). Продуктивність суфікса пояснюється не лише широким 

спектром семантичних груп твірних основ, з якими він сумісний, але і його 

морфонологією. Суфіксальна морфема за своїми фонемними характеристиками 

є сонорною, тому сумісна з усіма морфонологічними типами основ. 

Зазвичай (18596 слів, 85%) -н-/-н- приєднується до основ безпосередньо 

(абрикос-н-ий, ваніл-н-ий, правопис-н-ий), або спричинюючи усічення і 

чергування, або лише усічення чи лише чергування (апріорі – апріор-н-ий, злива-

ти – злив-н-ий, колес-о – коліс-н-ий, рад-іст-ø – рад-іс-н-ий). Значно менше 

випадків, коли приєднання суфікса супроводжується інтерфіксацією або 

усіченням та інтерфіксацією (3219 слів, 15%). 

У препозиції щодо -н-/-н- виявлено 57 інтерфіксів, які мають різну 

конститутивну потужність (див. Табл. 2.5). 50 інтерфіксів уживані перед -н- і 7 – 

перед -н′-. Лише -т-, -ут- і -ш- порушують дистрибутивну “узгоджуваність”  

із постпозиційним морфом, актуалізуючись і перед -н-, і перед -н′-. 

Таблиця 2.5 

Інтерфікси в позиції перед -н-/-н′- 

№ Інтерфікс Усього слів Приклад 

1. -л′- 1217 навча-л′-н-ий і навч-ал′-н-ий 

2. -іч- 653 хім-іч-н-ий  

3. -ич- 401 симпат-ич-н-ий, некрот-ич-н-ий  і некро-т-ич-н-ий  

4. -ал′- 254 тон-ал′-н-ий, емоц′і-он-ал′-н-ий 

5. -ив- 204 ефект-ив-н-ий, норм-ат-ив-н-ий і норм-атив-н-ий 

6. -ар- 73 легенд-ар-н-ий, регіон-ар-н-ий 

7. -атич- 61 систем-атич-н-ий і систем-ат-ич-н-ий 

8. -т- 59 майбу-т-н'-ій, кабаре-т-н-ий 

9. -абел′- 25 комфорт-абел′-н-ий 

10. -ов- 21 такт-ов-н-ий 

11. -ш- 21 кіно-ш-н-ий, коли-ш-н'-ій 

12. -ез- 20 отак-ез-н-ий 

13. -оз- 20 вен-оз-н-ий, каверн-оз-н-ий 
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Продовження табл. 2.7 

№ Інтерфікс Усього слів Приклад 

14. -уал′- 18 індивід-уал′-н-ий  і індивід-у-ал′-н-ий 

15. -етич- 12 теор-етич-н-ий і теор-ет-ич-н-ий 

16. -ес- 11 слов-ес-н-ий 

17. -істич- 10 атав-істич-н-ий, силог-істич-н-ий  

18. -ил′- 8 пр′ад-ил′-н-ий 

19. -онал′- 8 пропорці-онал-н-ий і пропорці-он-ал-н-ий  

20. -іал′- 7 екватор′-іал′-н-ий і екватор′-і-ал′-н-ий 

гімназ′-іал′-ий         і гімназ′і-ал′-н-ий 

21. -тич- 7 его-тич-н-ий і его-т-ич-н-ий 

22. -еш- 7 тут-еш-н'-ій 

23. -атоз- 6 ком-атоз-н-ий і ком-ат-оз-н-ий 

24. -ор- 6 іл′уз-ор-н-ий 

25. -іш- 6 уден'-іш-н'-ій 

26. -е- 6 букв-е-н-ий 

27. -истич- 5 афор-ист-ич-н-ий 

28. -бел′- 5 чит-а-бел′-н-ий і чит-абел′-н-ий 

29. -оч- 5 один-оч-н-ий 

30. -ем- 5 тай-ем-н-ий 

31. -й- 5 желе-й-н-ий, жал'уз'і-й-н-ий 

32. -елез- 5 довж-елез-н-ий 

33. -аз- 5 буржу-аз-н-ий і буржуа-з-н-ий, л′уб-й-аз-н-ий 

34. -еч- 3 стат-еч-н-ий 

35. -ев- 3 душ-ев-н-ий 

36. -з- 3 мовча-з-н-ий і мовч-аз-н-ий 

37. -от- 3 добр-от-н-ий 

38. -аш- 3 вден'-аш-н'-ій 

39. -иш- 3 навкол-иш-н'-ій 

40. -ел′- 2 смерт-ел′-н-ий 

41. -айіч- 2 проз-айіч-н-ий і проз-ай-іч-н-ий 

42. -ів- 2 йіс-т′-ів-н-ий 

43. -ет- 2 слав-ет-н-ий і кабар-ет-н-ий 

44. -ій- 2 розм. адвокац'-ій-н-ий 

45. -о- 2 сол-о-н-ий 

46. -ут- 2 слав-ут-н-ий, мог-ут-н'-ій і могут-н'-ій 

47. -тел′- 1 с′ій-а-тел′-н-ий 

48. -из- 1 д′ід-из-н-ий 

49. -уоз- 1 спирт-уоз-н-ий 

50. -іс- 1 перв-іс-н-ий 

51. -іт- 1 нов-іт-н'-ій 

52. -ей- 1 шв-ей-н-ий 

53. -ош- 1 там-ош-н'-ій 

54. -теш- 1 там-теш-н'-ій 

55. -іноз- 1 бітум-іноз-н-ий і бітум-ін-оз-н-ий 

56. -ат- 1 брун-ат-н-ий 

57. -атив- 1 норм-ат-ив-н-ий 
Разом 57            3219  
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2.2.2. Структура і довжина інтерфіксів 

Формальну структуру 57 інтерфіксів репрезентують 13 с т р у к т у р н и х  

т и п і в :  Г; П, П; ГП, ГП, ПГП, ПГП (о д н о с к л а д о в і ) і ГГП, ГГП, ГПГП, 

ГПГП, ГПГП, ГППГП (д в о с к л а д о в і )  (див. Табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Структура і довжина інтерфіксів у прикметниках на -н-/-н-ий 

Структура 

інтерфікса 
Інтерфікс 

Усього 

слів 
Приклад 

  

Г 
-о- 2 слой-о-н-ий 

-е- 6 клатв-е-н-ий 

 

П 

-л- 1217 точи-л-н-ий, клейі-л-н-ий 

-й- 5 дба-й-н-ий, ми-й-н-ий, купе-й-н-ий 

 

П 

-т- 59 відчу-т-н-ий, кабаре-т-н-ий 

-з- 3 бойа-з-н-ий 

-ш- 21 СБУ-ш-н-ий, дол'і-ш-н'-ий 

 

ГП 

-ич- 401 клімат-ич-н-ий, центр-ич-н-ий 

-іч- 653 алерг-іч-н-ий 

-оч- 5 див-о́ч-н-ий 

-еч- 3 жит-е́ч-н-ий 

-ов- 21 ґрунт-ов-н-ий 

-ев- 3 плач-ев-н-ий 

-ив- 204 експлоз-ив-н-ий 

-ів- 2 не-йіс-т'-ів-н-ий 

-ем- 5 бур-ем-н-ий  

-ар- 73 один-ар-н-ий 

-ор- 6 контрадикт-ор-н-ий 

-аз- 5 буржу-аз-н-ий, не-луб-й-аз-н-ий 

-оз- 20 ангін-оз-н-ий , куп-оз-н-ий 

-ез- 20 груб-ез-н-ий 

-из- 1 д'ід-из-н-ий 

-іс- 1 перв-іс-н-ий 

-ес- 11 неб-ес-н-ий 

-ат- 1 брун-ат-ий 

-ет- 2 танк-ет-н-ий 

-от- 3 цинг-от-н-ий 

-іт- 1 нов-іт-н'-ій 

-ут- 2 слав-ут-н-ий 

-аш- 3 мул'т'-аш-н-ий 

-иш- 3 довкол-иш-н'-ій 

-іш- 6 тепер'-іш-н'-ій 

-еш- 7 справд-еш-н'-ій , сват-еш-н-ий 

-ош- 1 там-ош-н-ій 

 

ГП 

-ал- 254 зон-ал-н-ий, полігон-ал-н-ий 

-ел- 2 несмерт-ел-н-ий 

-ил- 8 трас-ил-н-ий, трас-ил-к-а 
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Продовження табл. 2.6 

Структура 

інтерфікса 
Інтерфікс 

Усього 

слів 
Приклад 

 -ей- 1 шв-ей-н-ий; стат-ей-н-ий і статей-н-ий 

-ій- 2 рв-ій-н-ий 
 

ГГП 
-іал- 7 вектор-іал-н-ий, артер-іал-н-ий і артер-і-ал-н-ий 
-уал- 18 евент-уал-н-ий 

ГГП -уоз- 1 спирт-уоз-н-ий 
 

ПГП -теш- 1 там-теш-н-ій 

-тич- 7 перифрас-тич-н-ий і перифрас-т-ичн-ий 

ПГП -бел- 5 літа-бел-н-ий і літ-абел-н-ий 

-тел- 1 сій-а-тел-н-ий 
 

ГПГП -абел- 25 комунік-абел-н-ий 

-онал 8 конвенці-онал-н-ий і конвенці-он-ал-н-ий 

ГПГП -айіч- 2 алгебр-айіч-н-ий і алгебр-ай-іч-н-ий 
 

 

ГПГП 

-елез- 5 товст-елез-н-ий 

-іноз- 1 бітум-іноз-н-ий  

-атоз- 6 екзем-атоз-н-ий і екзем-ат-оз-н-ий 

-атив- 1 норм-атив-н-ий 

-атич- 61 міазм-атич-н-ий і  міазм-ат-ич-н-ий 

-етич- 12 енерг-етич-н-ий і енерг-ет-ич-н-ий 
 

ГППГП 
-истич- 5 характер-истич-н-ий 

-істич- 10 тотем-істич-н-ий і тотем-іст-ич-н-ий 

Усього 57 3219  
 

32 інтерфікси мають конститутивно оптимальну двофонемну структуру. 

Вони є структурним компонентом близько 53,7% -н-/-н'-слів. Найпотужніша 

однофонемна структура П (-л-) забезпечує план вираження понад 37,8% усіх 

прикметників. Периферійні одно- (Г -о-, -е-; П -т-, -з-, -ш-, П -й-), три- (ГГП  

-іал'-, -уал'-, ГГП -уоз-, ПГП -теш-, -тич-, ПГП -бел'-) і чотирифонемні 

інтерфікси (ГПГП -атич-, -етич-, -атоз-, ГПГП -абел′-, -онал′-, ГПГП -атив-,  

-елез-, -іноз-, ГППГП -истич-, -істич-) зафіксовані у 8,4% інтерфіксальних слів. 

Д о в ж и н а  інтерфіксів сягає мінімум – однієї, максимум – п‟яти фонем. 

Од н о ф о н е м н і  інтерфікси переважно консонантні (5: -т- незабу-т-н-ій, 

сироду-т-н-ий; -з- мовча-з-н-ий, прийа-з-н-ий; -ш- гайі-ш-н-ий, завтра-ш-н-ій;  

-л′- йедна-л-н-ий, блокува-л-н-ий; -й- желе-й-н-ий, жалузі-й-н-ий). У небагатьох 

прикметниках інтерфіксальний компонент голосний (сол-о-н-ий, царств-е-н-ий). 

Д в о ф о н е м н і  структурні типи ГП і ГП охоплюють різні за кількісними 

параметрами та фонемним вираженням інтерфікси. Найбільш фонемно 
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різноманітні інтерфікси з фіналлю на тверду приголосну – 27 (-ич-, -іч-, -оч-,  

-еч-, -ов-, -ев-, -ив-, -ів-, -ем-, -ар-, -ор-, -аз-, -оз-, -из-, -ез-, -іс-, -ес-, -ат-, -ет-,  

-от-, -іт-, -ут-, -аш-, -иш-, -іш-, -еш-, -ош-), що є в морфемній структурі 45,4% 

інтерфіксальних слів: сфер-ич-н-ий, перископ-іч-н-ий, стат-о́ч-н-ий, стат-еч-н-

ий, дух-ов-н-ий, аборт-ив-н-ий, задуш-ев-н-ий, йіст-ів-н-ий, бур-ем-н-ий, 

плацент-ар-н-ий, ілуз-ор-н-ий, буржу-аз-н-ий, гангрен-оз-н-ий, дід-из-н-ий, 

так-ез-н-ий, перв-іс-н-ий, тіл-ес-н-ий, брун-ат-н-ий, слав-ет-н-ий, добр-от-н-

ий, слав-ут-н-ий і слав-ут-н-ій, мог-ут-н-ій (могут-н-ій [273 І, с. 301]), нов-іт-

н-ій, вден'-аш-н'-ій, окол-иш-н-ій, гор-іш-н-ій, неділ-еш-н-ій, там-ош-н-ій. 

Структурний тип ГП представлений лише п‟ятьма інтерфіксами (-ал-, -ел-,  

-ил-, -ей-, -ій-), функціонування яких обмежене 267 словами (8,3%): букв-ал-н-

ий, смерт-ел-н-ий, пр'ад-ил'-н-ий, шв-ей-н-ий, жи-т-ій-н-ий (жи-тій-н-ий, жи-

тій-е [273 І, с. 175]), пона-т-ій-н-ий (пона-тій-н-ий [273 ІІ, с. 120]). 

Т р и ф о н е м н і  структурні типи ГГП, ГГП, ПГП, ПГП репрезентують сім 

інтерфіксів (-іал′-, -уал′-, -уоз-, -бел′-, -тел′-, -теш-, -тич-), що уживані  

в небагатьох словах (40): бронх-іал-н-ий, секс-уал-н-ий, спирт-уоз-н-ий, дисерта-

бел-н-ий, там-теш-н-ій, перифрас-тич-н-ий і (перифрас-т-ичн-ий [273 ІІ, с. 66]). 

Інтерфіксальних структур з -іал′- може бути значно більше, якщо усіченою 

вважати не одну фонему, а фонемосполуку /ій/: амброз(ій – #)-іал-н-ий, 

бактер(ій – #)-іал-н-ий, стад(ій – #)-іал-н-ий. З іншого боку, -іал- (можливо, й  

-уал′-) може роширюватися за рахунок інтервокального /й/ – *-ійал-, *-уйал-: 

бронх-іал-н-ий і *бронх-ійал-н-ий; офіц-іал-н-ий і *офіц-ійал-н-ий; принцип-іал-

н-ий і принцип-ійал-н-ий. Написання слів матеріяльний, офіціяльний, 

принципіяльний фіксував “Український правопис” (1929 р.) [271, с. 21]. Усічений 

варіант чотирифонемного інтерфікса -абел′- виокремлюється лише після 

дієслівних основ на -а-: літ-а-ти – літ-а-бел-н-ий, чит-а-ти – чит-а-бел-н-ий і 

друк-ува-ти – недрук-абел-н-ий, критик-ува-ти – критик-абел-н-ий, презент-ува-

ти – презент-абел-н-ий (презентабел-н-ий [254, с. 79, 110; 273 ІІ, с. 145, 335]). 
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Ч о т и р и  і п ‟ я т и ф о н е м н а  структури є гармонійним поєднанням двох 

закритих складів ГП–ГП, ГП–ГП, ГП–ГП, ГПП–ГП. Усі чотирифонемні 

структури демонструють відношення монотонної симетрії: -ін-оз-, -ат-ив-, -ат-оз-, 

-ат-ич- (бітум-іноз-н-ий, норм-атив-н-ий, трахом-атоз-н-ий, нумізм-атич-н-ий),  

-ай-іч- (проз-айіч-н-ий), -он-ал-, -аб-ел- (наці-онал-н-ий, рент-абел-н-ий, [254, 

с. 79] і рентабел-н-ий [273 ІІ, с. 190, 191]). 

Залежно від обраних принципів морфемного аналізу сегментація чотири-  

(-атич-, -етич-, -айіч-, -атоз-, -іноз-, -онал-) і п‟ятифонемних структур (-истич-,  

-істич-) може бути різною, що засвідчують морфемні й монографічні джерела: 

драм-ат-ичн-ий, теор-ет-ич-н-ий і теор-ет-ичн-ий, ком-ат-озн-ий, алгебр-ай-ічн-

ий, бітум-інозн-ий і бітум-іноз-н-ий, характер-истич-н-ий, кабал-істич-н-ий [254; 

273]; драм-ат-ич-н-ий, теор-ет-ич-н-ий, ком-ат-оз-н-ий, алгебр-ай-іч-н-ий, бітум-

ін-оз-н-ий, характер-ист-ич-н-ий, кабал-іст-ич-н-ий [15; 17; 151]. 

Із-поміж семи однофонемних інтерфіксів абсолютну перевагу має 

консонантний -л- (37,8%); із-поміж  32 двофонемних кількісно переважають 

(але значно поступаються -л-) п‟ять інтерфіксів: -іч- (20,3%), -ич- (12,5%),  

-ал- (8,0%), -ив- (6,3%), -ар- (2,3%). Три-, чотири- і п‟ятирифонемні інтерфікси 

конститують морфемні структури небагатьох слів (5,5%). 

 

2.2.3. Фонемний склад інтерфіксів 

Планом вираження о д н о ф о н е м н и х  інтерфіксів є лише дві голосні – /о/, /е/ 

(сол-о-н-ий, букв-е-н-ий) і п‟ять приголосних – сонорні /л/ (вйаза-л-н-ий), /й/ 

(реле-й-н-ий, жу-й-н-ий, ми-й-н-ий); передньоязикові дзвінка /з/ (прийа-з-н-ий), 

глухі /т/ і /ш/ (незабу-т-н'-ій, коли-ш-н-ій) (див. Табл. 2.7 на с. 61). 

Д в о ф о н е м н і  інтерфікси ГП (-ич-, -іч-, -оч-, -еч-, -ов-, -ев-, -ив-, -ів-, -ем-, 

-ар-, -ор-, -аз-, -оз-, -ез-, -из-, -іс-, -ес-, -ат-, -ет-, -от-, -іт-, -ут-, -аш-, -иш-, -іш-,  

-еш-, -ош-) і ГП (-ал-, -ел-, -ил-, -ей-, -ій-) вибудовують усі голосні української 

мови й 10 приголосних: сонорні /в, м, р, л, й/, дзвінка /з/ і глухі / с, т, ч, ш/. 
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Таблиця 2.7 

Фонемний склад інтерфіксів 

Структура 
Усього 

слів 

Усього 

інтерфіксів 

Фонемне вираження 

(Усього слів) 

Г 8  2 -о- (2), -е- (6) 

П 83 3 -з- (3), -т- (59), -ш- (21) 

П 1222 2 -л- (1217), -й- (5) 

ГП 1463 27 -ич- (401), -іч- (653), -оч- (5), -еч- (3),  

-ов- (21), -ев- (3),-ив- (204), -ів- (2), -ем- (5),  

-ар- (73), -ор- (6), -аз- (5), -оз- (20) , -ез- (20),  

-из- (1), -іс- (1), -ес- (11), -ат- (1), -ет- (2), -от- (3), -іт- 

(1), -ут- (2), -аш- (3), -иш- (3), -іш- (6), -еш- (7), -ош- 

(1)  

ГП 267 5 -ал- (254), -ел- (2), -ил- (8), -ей- (1), -ій- (2) 

ГГП 1 1 -уоз- (1) 

ГГП 25 2 -іал- (7), -уал- (18) 

ПГП 6 2 -бел- (5),-тел- (1) 

ПГП 8 2 -теш- (1), -тич- (7) 

ГПГП 2 1 -айіч- (2) 

ГПГП 33 2 -абел- (25), -онал′- (8) 

ГПГП 74 5 -елез- (5), -іноз- (1), -атоз- (6), -атив- (1), -атич- (61) 

ГППГП 15 2 -истич- (5), -істич- (10) 

Усього 3219       57  
 

Особливе фонемне вираження мають т ри - ,  чотири -  і  п ‟ я т и ф о н е м н і  

інтерфікси -іал-, -уал-, -уоз-, -теш-, -тич-, -бел-, -тел- і -айіч-, -абел-, -елез-, 

-іноз-, -атоз-, -атив-, -атич-, -етич-, -истич-, -істич-: зокрема, вони містять 

фонемосполуки голосних /іа/, /уа/, /уо/ і приголосних /ст/, а також губну /б/. 

За співвідношенням кількості інтерфіксів, планом вираження яких є голосні 

та приголосні, й кількості слів із цими інтерфіксами простежується 

конститутивна потужність голосних і приголосних фонем. Так, хоч у складі 

інтерфіксів є всі голосні української мови, однак високий конститутивний 

потенціал мають лише чотири з них: /и/, /і/, /о/, /а/. Натомість фонеми /у/, /е/ 

конституюють поодинокі інтерфікси, що спостережені в морфемній структурі 

небагатьох слів. 

Загалом план вираження інтерфіксів забезпечують усі голосні української 

мови, однак голосні /у, /е/ певною мірою “випадкові” в конститутивній функції 

інтерфіксів (див. Табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Конститутивна функція голосних і приголосних в інтерфіксах 

Голосні 
Усього 

Приголосні 
Усього 

Інтерфіксів слів інтерфіксів слів 

/і/ 

/и/ 

/е/ 

/а/ 

/о/ 

/у/ 

10 

 6 

15 

 13 

10 

 4 

687 

717 

109 

460 

94 

22 

/в/ 

/м/ 

/н/ 

/л/ 

/л/ 

/р/ 

/й/ 

4 

1 

2 

1 

9 

2 

3 

230 

5 

29 

5 

1538 

79 

13 

Усього     2089   1899 

 
  /з/ 

/б/ 

7 

2 

62 

26 

Усього             88 

 

  /ч/ 

/ш/ 

/т/ 

/с/ 

4 

7 

11 

4 

1159 

43 

27 

170 

Усього     1399 
 

Приголосні в інтерфіксах використані обмежено: 13 із 32. Це сонорні /в, м, н, 

л, л, р, й/, дзвінкі /з, б/ та глухі /с, т, ш, ч/. Сонорна /н/ можлива лише у складі 

двох інтерфіксів -онал- й -іноз-. Значну перевагу мають сонорна /л/ і глуха /ч/. 

Відповідно до комбінаторики фонем двофонемні інтерфікси будуються за 

спадною гучністю: „голосна + сонорна /в, м, н, л, л, р, й/‟ (13 інтерфіксів), 

„голосна + дзвінка /з/‟ (4 інтерфікси), „голосна + глуха /т, с, ч, ш/‟ (15 

інтерфіксів). На морфемному шві перед сонорним суфіксом -н-/-н- 

найуживанішими є інтерфікси із фіналлю на сонорну /л/ і глуху /ч/. 

Майже всі типові двофонемні (26 із 32) й окремі три- й однофонемні інтерфікси 

за планом вираження подібні до суфіксів, переважно іменникових – 22: -ич- 

(циліндр-ич-н-ий і род-ич-ø), -оч- (див-оч-н-ий і світ-оч-ø), -еч- (жит-еч-н-ий і 

порожн-еч-а), -ар- (сум-ар-н-ий і кобз-ар-ø), -ор- (контрадикт-ор-н-ий і 

конспірат-ор-ø), -оз- (каверн-оз-н-ий, тиф-оз-н-ий і тромб-оз-ø), -аз- (буржу-аз-н-

ий і інсулін-аз-а), -ез- (слаб-ез-н-ий і ген-ез-а), -из- (дід-из-н-ий і експерт-из-а),  

-ес- (тіл-ес-н-ий і неб-ес-а, поет-ес-а), -ат- (брун-ат-н-ий і пих-ат-ий), -от- (цинг-

от-н-ий і сух-от-а, нуд-от-а), -ет- (слав-ет-н-ий і вел-ет-ø, квінт-ет-ø), -іт- (нов-



63 

 

іт-н-ій і гранул-іт-ø), -ут- (слав-ут-н-ий і Слав-ут-а, маз-ут-ø), -аш- (мулт-аш-

н-ий і син-аш-ø), -иш- (довкол-иш-н-ій і гол-иш-ø, чорн-иш-ø), -м-/-ем- (бур-ем-н-

ий і пис-м-о, пис-ем-н-ий), -ал- (йепископ-ал-н-ий, узу-ал-н-ий і ков-ал-ø), -ел- 

(смерт-ел-н-ий і погиб-ел-ø, хром-ел-ø), -ій- (рв-ій-н-ий і вод-ій-ø, руш-ій-ø), -ей- 

(шв-ей-н-ий і іуд-ей-ø), а також -тел- (с'ій-а-тел'-н-ий і вчи-тел'-ø), -ист- і -іст- 

(характер-ист-ич-н-ий і фолклор-ист-ø, силог-іст-ич-н-ий і китай-іст-ø). 

П‟ять інтерфіксів за фонемним вираженням однакові з прикметниковими 

суфіксами: -ов- (шан-ов-н-ий і зим-ов-ий), -ив- (дефект-ив-н-ий і фалш-ив-ий),  

-ев- (і рож-ев-ий), -іш- (окрем-іш-н-ий і біл'-іш-ий), а також -т- (самобу-т-н'-ій і 

розби-т-ий). Однакові за формою вираження з іменниковими і прикметниковими 

суфіксами три інтерфікси: -ист- (афор-ист-ич-н-ий і хор-ист-ø, барв-ист-ий), -іст- 

(евфем-іст-ич-н-ий і араб-іст-ø, олій-іст-ий), -ат- (лімф-ат-ич-н-ий і догм-ат-ø, 

бород-ат-ий). 

 

2.3. Фонемна структура інтерфіксів у прикметниках із суфіксами  

-ив-, -ав-, -ан-, -ач-, -ат-, -аст-, -енк-, -уват-, -к- 

В українській мові прикметників із суфіксами -ив-, -ав-, -ан-, -ач-, -ат-, -аст-, 

-енк-, -уват-, -к- значно менше, ніж із -н-/-н'- і -с'к-. Тому список інтерфіксів, 

уживаних перед цими суфіксами, об‟єктивно обмежений: у препозиції щодо 

майже всіх суфіксів, за винятком трьох (-ав-, -ив-, -енк-), можливі один або 

два інтерфікси. 

Формальну організацію інтерфіксів репрезентують п‟ять с т р у к т у р н и х  

т и п і в : П', П, ГП, ГП', ГПП і сім інтерфіксальних комплексів – єдність кількох 

інтерфіксів: П'-П, П-П, ГП-П', ГП-П, П'-ГП-П, ГП-ГП, ГП-ГП'. 

Консонантні однофонемні структури певною мірою уніфіковані за фонемним 

вираженням. Однофонемні інтерфікси вибудовують переважно сонорні й 

окремі глухі (усього три) фонеми: -л'-, -й-, -н'- (П'); -л-, -н-, -т-, -ч-, -к- (П). При 

цьому конститутивну продуктивність виявляють лише -л-, -й-, -ч-. (див. Табл. 

2.9). 
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Таблиця 2.9 

Фонемна структура інтерфіксів  

Вихідний суфікс Інтерфікси 

Фонемне 

вираження 

Усього 

слів 
Структура 

Фонемне 

вираження 

Усього 

слів 
Приклад 

-ан- 215 П -й- 41 череп-й-ан-ий 

-н- 2 слух-н'-ан-ий 

-ач- 155 П -й- 19 риб-й-ач-ий 

-ат- 134 П -ч- 17 узор-ч-ат-ий 

-н- 4 пух-н-ат-ий 

-аст- 154 П -ч- 30 звив-ч-аст-ий 

-н- 1 пух-н-аст-ий 

-ав- 121 П -л'- 4 кіст-л'-ав-ий 

П -н- 1 пух-н-ав-ий 

ГП-П -ор-л'- 2 худ-ор-л'-ав-ий 

ГПП -ошч- 1 сух-ошч-ав-ий 

-ив- 50 П -л- 550 спокус-л-ив-ий 

Г-П -е-л- 2 терп-е-л-ив-ий 

П'-П -й-л- 17 дб-а-й-л-ив-ий 

П-П -з-л- 4 мовча-з-л-ив-ий 

П'ГП-П -йаз-л- 1 сором-йаз-л-ив-ий 

П -ч- 7 поділ'-ч-ив-ий 

П-П -т-л- 25 сприйн'а-т-л-ив-ий 

ГП-П -об-л- 1 св’ат-об-л-ив-ий 

ГП-П -ов-л- 1 стар-ов-л-ив-ий 

ГП-П -ів-л- 1 труд'-ів-л-ив-ий 

-к- 266 П -т- 6 чу-т-к-ий 

-ч- 2 г-ну-ч-к-ий 

-енк- 

-онк- 

-унк- 

283 

    1 

    1 

ГП -ес- 66 мил-ес-енк-ий 

ГП' -іс- 66 мил-іс-інк-ий 

ГП' -ус- 9 мил-ус-інк-ий 

ГП-ГП' -уп-ус- 1 мац-уп-ус-інк-ий 
ГП-ГП -уп-ус- 1 ман-уп-ус-інк-ий 

ГП -ог- 1 ніч-ог-енк-ий 

ГП-ГП' -ог-іс- 1 ніч-ог-іс-інк-ий 

ГП' -іс- 2 сам-іс-к-ий 

ГП'-ГП -іс-іч- 1 так-іс-іч-к-ий 

-уват- 524 П -к- 28 ледач-к-уват-ий 

Усього 1904  915   
 

Різна продуктивність інтерфікса -ч- зумовлена як морфонологічними 

чинниками, так і його походженням та відповідністю морфемно-словотвірним 

нормам української мови. Аналогійне виникнення -ч/ у препозиції щодо 

суфіксів -ат-, -аст-, хоч і вносить відтінок розмовності, але не порушує 

фонетичних і морфонологічних норм української мови: порив-ч/ат-ий, 
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штахет-ч/ат-ий і гран-ч/аст-ий, палуб-ч/аст-ий. Натомість морфемні 

структури прикметників із -ч/ив-, на відміну від російської, не властиві 

українській мові: розм. недовір-ч/ив-ий, розм. перебір-ч/ив-ий. 

Єдина морфемна структура слова гну-ч-к-ий містить -ч- перед суфіксом -к-.  

Із двох форм, які функціонували паралельно у слов‟янських мовах (гну-т-к-ий і 

гну-ч-к-ий), у сучасній українській мові збережена одна (гну-ч-к-ий). У 

російській мові, за свідченням О. Земської, форма гну-т-к-ий проіснувала аж до 

ХІХ ст. [83, с. 429]. Форма прикметника гнуткі є в сучасній білоруській мові. 

У сучасній українській мові чимало морфемних структур із інтерфіксом -т- 

після односкладового відкритого кореня перед різними суфіксами: би-т-к-ий, 

би-т-лив-ий, би-т-к-а, би-т-ок-ø, би-т-в-а; ви-т-к-ий, ви-т-ок-ø, ви-т'-ій-а; чу-

т-к-ий, чу-т-лив-ий, чу-т-н-ий, чу-т-к-а. Можна припустити, що варіантні 

форми гну-т-к-ий і гну-ч-к-ий є наслідком дисимілятивного чергування /т/ – /ч/. 

Інтерфікси в інтерфіксальних комплексах П'-П, П-П, ГП-П', ГП-П, П'-ГП-П  

із приголосними на морфемному шві належать різним афіксам: гр-а/й-л/ив-ий, 

чу/т-л/ив-ий, худ-ор-л'/ав-ий, стар-ов-л/ив-ий, сором/й-аз-л/ив-ий. Натомість 

інтерфікси, що є гармонійним поєднанням ГП-ГП і ГП-ГП', прийнято вважати 

лівобічним нарощенням вихідного суфікса: так-ен/к-ий, так-ес/ен/к-ий, так-

іс/ін/к-ий, так-ус/ін/к-ий, так-іс/іч/к-ий; нійак-ен/к-ий, ніак-ес/ен/к-ий, нійак-

іс/ін/к-ий, ніак-ус/ін/к-ий. У морфемній структурі слів ніч-ог-ен/к-ий, ніч-ог-

іс/ін/к-ий простежується усічене залишкове закінчення займенникового іменника. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що інтерфікси є структурним 

компонентом небагатьох прикметників, а саме: із суфіксом -ен'к- – 37,2%; -ан- 

– 16,7%; -аст- –16,7%; -н-/-н- – 15%; -ат- – 13,5%; -ск- – 12,4%; -ач- – 11%; -ав- 

– 6,2%; -уват- – 5,1%; -к- – 2,9%. Лише інтерфіксальні прикметники із суфіксом 

-ив- численніші за неінтерфіксальні: -ив- – 92,4%. 

2. Інтерфікси, їхня варіативність, кількісні параметри зумовлені різними 

чинниками, зокрема, й позицією перед прикметниковим суфіксом. Лише  

у препозиції щодо двох суфіксів засвідчена максимальна кількість інтерфіксів: 

57 – перед -н-/-н-; 37 – перед -ск-. 

3. Простежуються як спільні, так і відмінні структурно-фонемні особливості 

за параметрами довжини, розподілу голосних і приголосних, частотності 

вживання у слівних структурах. -Н-/-н- і -ск-інтерфікси представлені десятьма 

однаковими структурними типами: однофонемними Г, П, П; двофонемними 

ГП, ГП; три- і чотирифонемними ГГП, ПГП, ПГП, ГПГП, ГПГП. Структурні 

типи з кількістю фонем від трьох до п‟яти можливі перед -н-/-н- : ГГП, ГПГП, 

ГППГП і перед -ск-: ГПП, ПГП. 

4. Довжина інтерфіксів сягає мінімум – однієї, максимум – п‟яти фонем; 

довжина інтерфіксальних комплексів – від двох до чотирьох фонем. 

Конститутивно оптимальними є двофонемні -ск-інтерфікси (83,8%) і -н-/-н-

інтерфікси (53,7%), що підтверджує універсальну закономірність онтологічного 

характеру, відому як закон переваги: чим довша мовна одиниця, тим менше таких 

одиниць у мові. Встановлено, що двофонемні інтерфікси за фонемним 

вираженням найбільш варіативні (32 із 57 -н-/-н-інтерфіксів; 19 із 37 -ск-

інтерфіксів). Відповідно до закону переваги найвищий ступінь реалізації мають по 

два інтерфікси: -ів- і -ан- (57,7% -ск-слів) та -іч-/-ич- (32,8%) і однофонемний -л- 

(70,6% -н-/-н-слів), чим підтверджується універсальна закономірність, відповідно 
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до якої “завжди є невелика кількість високочастотних одиниць, за якими тягнеться 

довгий “хвіст” одиниць низької частоти” (В. Перебийніс). 

Усі надлишкові інтерфікси (три-, чотири- і п‟ятирифонемні) індивідуальні за 

планом вираження й уживані в морфемних структурах небагатьох слів. Іхнє 

фонемне вираження підтверджує закон, відкритий Дж. Ципфом: фонемне 

вираження частотних інтерфіксів бідніше, а нечастотних – виразніше. 

6 .  Фонемні особливості інтерфіксів простежуються в інвентарі голосних і 

приголосних фонем, що є планом вираження інтерфіксів, у їхній комбінаториці, 

а також у співвідношенні кількості інтерфіксів та кількості слів із ними.  

У конститутивній функції інтерфіксів уживані всі голосні, з них активні лише 

три – /і, а, и/. Із 32 приголосних лише 13 фонем конституюють інтерфікси: 

сонорні /в, м, н, л, л, р, й/, дзвінкі /д, з, з, б/ та глухі /с, т, т, ш, ч/. Фіналь 

інтерфікса перед “глухим” -ск- найчастіше завершує сонорна (/в/, /н/). У фіналі 

інтерфікса перед -н-/-н- найуживанішими є сонорна /л/ і глуха /ч/. 

7. Перед -ск- і -н-/-н- можливі фонемно однакові інтерфікси: -е-, -й-, -ей-, -ій-, 

-ів-, -ов-, -ар-, -ат-, -ал-, які за кількісними показниками є більш показовими для 

одного з них, а саме: -ов-, -ар-, -ат-, -ал- – для -н-/-н-. Інші інтерфікси 

однозначно “прогнозують” певний суфікс: -ів-, -ан- – суфікс -ск-; -ич-, -іч-, -ив- – 

суфікс -н-, а інтерфікс за моделлю /голосна + ш/ – суфікс -н- або -н-. У препозиції 

перед кількома вокалічними суфіксами засвідчені інтерфікси -й- (перед -ан-, -ач-), 

-ч-, -н- (перед -ат-, -аст-). Натомість корелятивні за палаталізацією сонорні 

можливі лише перед “своїм” суфіксом: -л- (перед -ав-) і -л- (перед -ив-). 

8. Майже всі типові й окремі нетипові інтерфікси за фонемним вираженням 

подібні переважно до іменних суфіксів (іменникових і прикметникових). Такими є 

інтерфікси -ів-, -ов-, -ан-, -ен-, -ин-, -ін-, -ар-, -ер-, -ат-, -ей-, -ій-, -іан-, -йан-,  

-ал-, -ист-, -іст-, -тел- і под. Це дозволяє висловити гіпотезу про їхній можливий 

морфемний статус. Кваліфікація морфемного статусу інтерфіксів – окрема 

проблема, якій присвячений Розділ 3. 

9. Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [74, 78]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИСТРИБУТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІНТЕРФІКСІВ 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Повноцінний опис будь-якої підсистеми мови неможливий без урахування 

всіх мовних фактів. В українському мовознавстві інтерфікси як самостійне 

явище ще не описані, зокрема не виявлені семантичні й морфонологічні позиції 

їхньої реалізації, їхні функціональні можливості. Наявність у морфемній 

структурі слів морфів, що мають значення, й інтерфіксів, що, як прийнято 

вважати, не мають значення, породжує важливу загальнотеоретичну проблему 

з‟ясування лінгвістичного статусу асемантичних одиниць, передумов 

виникнення інтерфіксальних морфемних структур слів, їх відповідність нормам 

української мови. 

Інтерфікси є ознакою багатьох слів, вони відображають спосіб формальної 

організації морфемних структур як упорядкованої послідовності мовних 

одиниць на рівні “загальносистемної закономірності” (С. Богданов). Водночас  

в інтерфіксальних морфемних структурах простежуються процеси 

внутрішньослівної еволюції, що позначаються на функціональних одиницях – 

словотвірних формантах. 

Інтерфікси не лише конституюють слова, а й доволі часто впливають на 

формування їхньої семантики, – і вже тому мають бути схарактеризовані 

системно й усебічно. На думку С. Богданова та А. Кузнецової, не семантичний, 

а “формальний критерій є основним при визначенні будови слів”, і отже, 

закономірною є десемантизація морфів у словоформі [255, с. 6]. Із таким 

твердженням важко погодитися, окільки тоді необхідно визнати, що слово – це 

єдність значеннєвих морфів і незначеннєвих інтерфіксів. Метою третього 

розділу є встановлення лінгвістичного статусу інтерфіксів через виявлення 

формально-функціональної та семантичної відповідності цих одиниць 

“повноцінним” одиницям морфемної підсистеми мови – морфемам.  
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Однією з визначальних ознак афікса вважають ознаку його повторюваності 

мінімум у двох словах. Інтерфікси, як і будь-які афікси, наділені ознакою 

повторюваності в морфемних структурах багатьох слів – як спільнокореневих, 

так і слів із різними кореневими морфемами. Саме тому в дисертаційному 

дослідженні інтерфікси розглядаються у спільнокореневих рядах слів, що дає 

змогу виявити всі (правобічні й лівобічні) семантичні та морфонологічні 

контексти їхнього вживання, їхню функцію у слові, а також системне значення, 

а отже, і їхній морфемний статус.  

 

3.1. -С′К-інтерфікси у спільнокореневих словах 

3.1.1. Правобічна сполучуваність інтерфіксів 

О. Земська, аналізуючи явище інтерфіксації у структурі російських слів, 

доходить висновку, що інтерфікс “є швидше “слугою” основи, ніж суфікса: той 

самий інтерфікс обслуговує похідні від тієї самої основи з різними афіксами, 

тобто “вимагає” інтерфікса саме основа, а не суфікс” [84, с. 180]. 

Аналіз морфемних структур українських спільнокореневих слів дозволяє 

зробити висновок про валентністні параметри інтерфіксів – від однієї (мінімум) 

до десяти (максимум) суфіксальних морфем. Максимальна сполучуваність 

інтерфіксів із суфіксами простежується не в усіх рядах спільнокореневих слів. 

Тому можна говорити про потенційну сполучуваність інтерфіксів із певними 

суфіксами, що не завжди підтверджується функціонуванням у реальних словах. 

У нашому дослідженні відзначаємо всі можливі в постпозиції щодо інтерфіксів 

суфікси. Потенційно можливі, але реально не засвідчені словниками слова, 

позначені символом * (див. Табл. 3.1 на с. 70). 

Функціонування інтерфіксально-суфіксальних сполук у реальних словах 

залежить від багатьох чинників: від походження інтерфікса, від семантичних 

чинників (значення кореня зокрема й семантики твірної основи загалом, що 

уможливлює творення похідних), від екстралінгвістичних факторів (від 

незатребуваності в суспільстві тієї чи іншої номінації). 

 



 

 

Таблиця 3.1 

Правобічна сполучуваність -с′к-інтерфіксів  
  

Інтерфікс 

Суфікс 

ознака особа чол. статі особа ж.ст. абстрактне поняття особа місце дія 
Усього 

суфіксів -с′к- ADJ -н′-ADJ -ец′-N -ик- N -ин- N -к-N -ств-N -ізм-N 
-шчин-N 

-чин-N 

-іст-N 

 

-н-N 

-ств-N 
-із-V 

-ан-/-ийан- +  +  + + +  + + + +  + 10 

-итан-/-ітан-/ 

-іт′ан-, -тан- 

 

+  
 

+   
 

+ 
 

      
 

3 

-т′ан-     + +       2 

-іан-/-йан-/-ійан- +  +  + + + +     6 

-ій-/-ий-/-й-  +  +   + +      5 

-ей- +  +   + + + + +  + 8 

-тей- +          +  2 

-ів-/-ов-/-в- +  +   + +  +    5 

-ин-/-ін-  +  +  + + +      5 

-ен-/-н- +  +   +   +    4 

-он- +  +   +       3 

-ун- +  +   +       3 

-им-/-ім- +  +   +       3 

-ал′- +  +   +       3 

-лез′-/-ез′- +  +   +       3 

-тел′- +     + +      3 

-ер- + +     +      3 

-ар- + + +        +  4 

-ат- +   +  +   +    4 

-ид- +            1 

-е- +      +      2 

-іст-/-ист- +     +       2 

Усього  36 2 14 1 4 17 10 4 5 3 2 3  
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Так, максимальна кількість – вісім афіксів – представлена у реальних 

спільнокореневих словах із двома кореневими морфемами (йевроп-, америк-), 

семантика яких є суспільно значущою: йевроп-ей-с′к-ий, йевроп-ей-ец′-ø, йевроп-

ей-к-а, йевроп-ей-ств-о, йевроп-ей-ізм-ø, йевроп-ей-іст-ø, йевроп-ей-шчин-а, 

йевроп-ей-із-ува-ти, йевроп-ей-із-ац′ій-а. Щоправда, корені з подібною 

семантикою також потенційно можуть продукувати подібні ряди слів: африк-(а) – 

африк-ан-ск-ий, африк-ан-ец-ø, африк-ан-к-а, африк-ан-іст-ø, *африк-ан-ізм-ø, 

*африк-ан-ств-о, *африк-ан-шчин-а, *африк-ан-із-ува-ти, *африк-ан-із-ацій-а,  

а також африк-ан-ер-ø, африк-ан-дер-ø. 

Інші ряди спільнокореневих слів з інтерфіксально-суфіксальними сполуками 

об‟єднують меншу кількість одиниць. Найбільш регулярними й передбачуваними 

є два ряди спільнокореневих слів. 

Перший – тричленний ряд – представлений словами, коренева морфема яких 

має семантику „назва континенту‟, „назва країни‟, „назва міста‟, „назва установи‟,  

а інтерфікс сумісний із суфіксами -с'к- „відносна ознака‟, -ец'- „особа чоловічої 

статі‟ та -к- „особа жіночої статі‟. Отже, можна доповнити відзначуваний 

В. Виноградововим зв‟язок співвідносних слів: основа іменника – основа 

прикметника – утворення на -ец-” [35, с. 91] ще однією ланкою – утворення на -к- 

„особа жіночої статі‟: мексик-ан-ск-ий, мексик-ан-ец-ø, мексик-ан-к-а; неапол-

ітан-ск-ий, неапол-ітан-ец-ø, неапол-ітан-к-а; тріполі-тан-ск-ий, тріполі-

тан-ин-ø, тріполі-тан-к-а; спартак-ів-ск-ий, спартак-ів-ец-ø, *спартак-ів-к-а;  

уганд-ій-ск-ий, уганд-ій-ец-ø, уганд-ій-к-а; кандалакш-ин-ск-ий, кандалакш-ин-

ец-ø, кандалакш-ин-к-а; уф-им-ск-ий, уф-им-ец-ø, уф-им-к-а; прованс-ал-ск-ий, 

прованс-ал-ец-ø, прованс-ал-к-а; того-лез-ск-ий, того-лез-ец-ø, того-лез-к-а; 

ангол-ез-ск-ий, ангол-ез-ец-ø, ангол-ез-к-а. 

В окремих випадках такий ланцюжок слів з інтерфіксально-суфіксальними 

компонентами порушується. Зокрема тоді, коли в морфемній структурі іменника 

на позначення особи чоловічої статі інтерфікс відсутній, оскільки саме ці 

іменники на позначення назв народностей (населення) є вихідними в ланцюжку: 
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евенк-ø – евенк-ій-ск-ий, евенк-ій-к-а; хант-ø – хант-ий-ск-ий, *хант-ий-к-а; 

негр-ø – негр-итан-ск-ий, негр-итан-к-а; мавр-ø – мавр-итан-ск-ий (і мавр-ск-

ий), *мавр-итан-ец-ø, мавр-итан-к-а. Іноді можливий повний ряд слів: балт-и – 

балт-ій-ск-ий, балт-ій-ец-ø, *балт-ій-к-а.  

Поодинокими є ряди слів, у морфемній структурі яких узвичаїлися різні 

інтерфікси, або коли прикметник не містить інтерфікса, але він з‟являється  

в назвах на позначення осіб чоловічої та жіночої статі: Перс-ій-а – перс-ид-ск-ий і 

перс-к-ий, персій-ан-ск-ий, перс-ø і персій-ан-ин-ø, але лише персій-ан-к-а; 

Ізрайіл-ø – ізрайіл-ск-ий, але ізрайіл-тан-ин-ø, ізрайіл-тан-к-а; Прибалт-ик-а 

– прибалт-ій-ск-ий, прибалт-ø-ø, прибалт-ій-к-а. 

Другий – п‟ятичленний ряд – також є регулярними і передбачуваними. Це слова 

з коренем із семантикою „особа‟, а інтерфікс не містить семи присвійності й 

сумісний із суфіксами: -ск- „ознака‟ – -ец- „особа-послідовник‟– -к- *„особа 

жіночої статі‟ – -ств-, -ізм-, -шчин- „вчення (напрям, світогляд)‟ – -іст- „особа-

фахівець‟. Утворень на -ств-, -ізм-, значно менше, ніж утворень на -ец-, але вони 

вони передбачені системою мови й можуть бути реалізовані, якщо в них виникне 

потреба: гегел-йан-ск-ий, гегел-йан-ец-ø, *гегел-йан-к-а, гегел-йан-ств-о, 

*гегел-йан-іст-ø, *гегел-йан-іст-к-а; епікур-ей-ск-ий, епікур-ей-ец′-ø, *епікур-ей-

к-а, епікур-ей-ств-о, епікур-ей-ізм-ø; кант-іан-ск-ий, кант-іан-ец-ø, *кант-іан-

к-а, кант-іан-ств-о, *кант-іан-іст-ø; малтуз-іан-ск-ий, малтуз-іан-ец-ø, 

*малтуз-іан-к-а, малтуз-іан-ств-о; піфагор-ій-ск-ий, піфагор-ій-ец-ø, 

*піфагор-ій-к-а, піфагор-ей-ізм-ø; махн-ов-ск-ий, махн-ов-ец-ø, *махн-ов-к-а, 

махн-ов-шчин-а; толст-ов-ск-ий, толстов-ов-ец-ø, (*толст-ов-к-а), толст-ов-

ств-о, толст-ов-шчин-а. 

Валентність інтерфікса -ів-, у якому наявне значення присвійності, обмежена 

одним суфіксом -ск-, якщо прикметник, співвідносний з іменником на 

позначення особи, що є власною назвою: кант-ів-ск-ий, шекспір-ів-ск-ий; 

переважно двома суфіксами -ск- і -ств- – якщо іменник зі значенням особи є 

загальною назвою: син-ів-ск-ий, син-ів-ств-о; матер-ин-ск-ий, матер-ин-ств-о, 
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матер-ин-к-а; сестр-ин-ск-ий, сестр-ин-ств-о, сестр-ин-иц-а (діал. сестр-ен-иц-

а, сестр-ін-иц-а); сестр-ин-ец-ø (діал. сестр-ін-ец-ø); брат-ер-ск-ий (і брат-ер-

н-ій), брат-ер-ств-о; ханж-е-ск-ий, ханж-е-ств-о; убож-е-ск-ий, убож-е-ств-о. 

Отже, простежується певна тенденція сполучуваності інтерфіксів із суфіксами 

та суфіксів з інтерфіксами (див. Табл. 3.1 на с. 70). Так, лише в препозиції щодо  

-с'к- є майже всі (36) аналізовані інтерфікси; інші суфікси вибірково поєднуються 

з інтерфіксами. Суфікс -ств- „абстрактне поняття‟ можливий у поєднанні  

з десятьма інтерфіксами: родич-ів-ств-о, лутер-ан-ств-о, термідор-іан-ств-о, 

христ-ийан-ств-о, епікур-ей-ств-о, війт-ій-ств-о, брат-ер-ств-о, матер-ин-ств-

о, наплува-тел-ств-о, ханж-е-ств-о; а -ств- „установа‟ – лише з одним: адмірал-

тей-ств-о. Співвідносні суфікси -ізм-, -ств- (і рідко -шчин-) можливі після 

чотиьох інтерфіксів: республік-ан-ізм-ø і республік-ан-ств-о, мес-іан-ізм-ø і 

мес-іан-ств-о, *лассал-йан-ізм-ø і лассал-йан-ств-о, йевроп-ей-ізм-ø і йевроп-

ей-ств-о, йевроп-ей-шчин-а. У поодиноких словах засвідчені інтерфіксально-

суфіксальні сполуки -ид-ск- (перс-ид-ск-ий); -ий-ск-, -ий-к- (хант-ий-ск-ий, 

хант-ий-к-а); -ун-ск- (пушт-ун-ск-ий); -ез-к-, -ез-ец-, -ез-к- (гену-ез-к-ий, гену-

ез-ец-ø, гену-ез-к-а); -ат-ск- і -ат-ик- (схизм-ат-ск-ий і схизм-ат-ик-ø). 

 

3.1.2. Варіативність і варіантність інтерфіксів 

За формальною ознакою інтерфікси, що мають певну фонемну спільність, 

можуть бути згруповані або в кілька “одиниць-класів” [203, с. 66], або  

у “градуальний ряд” [95, с. 250]. Так, Є. Карпіловська об‟єднує їх на підставі лише 

одного постійного компонента й тому всі інтерфікси з фонемою /н/ вважає 

належними одному градуальному ряду: -н-: -ан-, -ен-, -ин-, -ін-, -он-: -іан-, -тан-, 

-тан-, -тан-, -итан-, -итан-, -ітан-. 

Однак помітно, що між окремими інтерфіксами простежуються відношення 

варіювання, а отже, їх можна розглядати і як варіанти, наприклад: нат-ов-ец-ø, 

нато-в-ец-ø і нат-ів-ец-ø; унс-ов-ец-ø, УНСО-в-ец-ø; катерин-ин-ск-ий і марій-

ін-ск-ий, уф-им-к-а і уф-ім-к-а. 
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У загальнонауковому розумінні поняття варіанта охоплює будь-яку видозміну 

або різновид чого-небудь [264, с. 119]. Щодо одиниць мови цей термін уживаний 

у двох значеннях – широкому та вузькому. У широкому значенні варіант – це й 

видозміна мовної одиниці, і її різновид (реалізація, маніфестація) [247, с. 70–71; 

204, с. 63–64; 250, с. 57]. Відповідно терміном “варіанти морфеми” позначають 

тотожні за значенням, але різні за фонемним вираженням морфеми, що можуть 

взаємно замінювати одна одну: брат-у і брат-ові [248, с. 31; 84, с. 141]. 

У вузькому розумінні термін “варіант” уживають на позначення різного вияву 

“того самого” [67, с. 85; 46, с. 225–237]. Варіанти морфеми – це різні вияви 

(реалізації) тієї самої морфеми, які називають морфами або аломорфами [196, 

с. 115–118]. Таке поняття варіанта корелює з поняттям інваріант. Проблема 

зведення морфів й аломорфів в інваріантну одиницю – морфему – вирішується 

лінгвістами по-різному. На думку В. Солнцева, для встановлення інваріантів 

двобічних одиниць “звучання не релевантне, важливими є значення і функція” 

[192, с. 81]. Релевантність звучання простежується у визначенні морфеми як 

двобічної одиниці мови, що узагальнює морфи-варіанти, які мають однакове 

значення й однакове фонемне вираження. Часткова (або й повна) відмінність 

фонемного вираження можлива, якщо вона зумовлена позицією додаткової 

дистрибуції – для аломорфів або позицією вільного варіювання – для варіоморфів 

[97, с. 11; 105, с. 6–10]. Натомість В. Лопатін переконаний, що позиція додаткової 

дистрибуції не є обов‟язковою умовою для зведення морфів у морфему, а отже, 

морфи можуть бути фонемно відмінними в лінійній послідовності, але не більше 

ніж на 50% їхнього фонемного складу. Якщо фонемне вираження морфів 

перевищує 50%, вони не сприймаються як варіанти однієї морфеми [141, с. 264]. 

У дисертаційному дослідженні при зведенні морфів у морфему враховуються 

такі ознаки: тотожність значення морфів; тотожність фонемного вираження (для 

морфів та інтерморфів); часткова (або й повна) відмінність фонемного вираження, 

зумовлена морфонологічною позицією (для аломорфів та інтерморфів) і позицією 

вільного варіювання (для варіоморфів та інтерморфів). Лише з урахуванням 

значення можна ідентифікувати інтерморфи в системі морфемних одиниць. 
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Слушною є думка В. Солнцева, що значення саме по собі інваріантне і слугує 

підставою для об‟єднання варіантів із тим самим лексичним або 

загальнограматичним (частиномовним) значенням. Інваріантне значення суфіксів 

– категорійне (частиномовне), з урахуванням якого в наступних параграфах 

роботи схарактеризовано інтерморфи і встановлено їхній парадигматичний 

зв‟язок із суфіксальними морфемами української мови. 

У науковій літературі відношення варіювання, що виникають між варіантними 

одиницями мови, позначають термінами “варіантність” і “варіативність” [247, 

с. 70; 27, с. 75–158; 46, с. 225–237; 260, с. 57;188; 190, с. 32–37; 193, с. 213–218],  

а тому виникає необхідність у поясненні та розмежуванні цих понять. 

Терміни “варіантність” і “варіативність” іноді вживають недиференційовано, як 

синонімічні. Варіантність // варіативність – “наявність різновидів: видозмін у мові 

й мовленні, що викликана різними умовами вживання мовних одиниць, а також 

відмінністю в належності мовців до соціального чи територіального середовища” 

[247, с. 71; 248, с. 32–33]. Так само ці терміни недиференційовані щодо 

морфемних одиниць. Морфеми (аломорфи і варіоморфи однієї морфеми), подібно 

до фонеми і слова, пов‟язані між собою відношеннями варіантності/варіативності 

[84, с. 140–141; 105, с. 6–10; 192, с. 80–81; 193, с. 225–238; 247, с. 70–71]. 

Поняття “варіантність” і “варіативність” можуть бути розмежовані, якщо 

враховувати двозначність терміна “варіант” та кінцевий результат варіювання 

мовних одиниць. Варіантність позначає наявність варіантів, “число змінних, які 

можна змінювати в певних межах” [266 І, с. 293; 264, с. 119]. Варіативність 

охоплює й “те саме” (за тотожності значення й відмінності форми), й те, що не 

можна звести до інваріанта. Варіативність охоплює ширше коло варіантів,  

а варіантність – лише варіантні реалізації інваріантів. У такому розумінні друге 

поняття варіанта, як зазначає В. Солнцев, репрезентує розвиток і поглиблення 

першого. Отже, варіативність – це внутрішня властивість мови, що допускає 

різноманітність – і в плані змісту, і в плані значення – реалізацій мовних одиниць, 

а варіантність – це системне явище, яке передбачає співіснування тотожних  

за значенням варіантів – реалізацій інваріантів [27, с. 64; 47, с. 23–27; 226, с. 3]. 
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З огляду на викладене розуміння понять варіанта, варіантності й варіативності, 

можна передбачити, що між інтерфіксами можливі відношення як варіантності, 

так і варіативності. Інтерфіксація жорстко не регламентована системою мови:  

в тій самій морфонологічні та семантичній позиції можливі як варіантні, так і 

варіативні інтерфікси: вар-й-ет-ø, вар-й-ат-ø, вар-ій-ат-ø; наш-ен-ск-ий і наш-

ин-ск-ий, пот-ин-ск-ий і пот-ій-ск-ий. Отже, мовою дозволяється варіативність 

інтерфіксів, зокрема й відхилення від певної норми; наприклад, уживання 

інтерфікса -ів-, де мав би бути -ин-: тичин-ин-ск-ий і тичин-ів-ск-ий і навпаки: 

катерин-ів-ск-ий і катерин-ин-ск-ий (катерин′-ів-с′к-а Росія [257, с. 727]). 

Виникнення таких варіантів зумовлено різними чинниками: вони можуть бути 

результатом еволюційного розвитку мови (за Б. Бартковим, екс-морфи: пух-н-ав-

ий, пух-н-ат-ий, пух-н-аст-ий); іншомовних (Фурйе – фурйе-р-изм-ø < фр. Fourier; 

кабаре-т-ист-ø < фр. cabaret) і діалектних (сестр-ин-иц-а і діал. сестр-ен-иц-а, 

сестр-ін-иц-а) контактів; аналогії (беркут-ец-ø і беркут-ів-ец-ø, непман-ск-ий і 

непман-ів-ск-ий; свин-ств-о і суди-туди-н-ств-о); суспільних трансформацій 

(екзестенці-ал-н-ий і екзестенцій-н-ий; стенотерм-іч-н-ий і стенотерм-н-ий). 

“Якщо лінгвістика народилася в результаті усвідомлення існування інваріантів, – 

зауважує К. Ажеж, – то тепер вона стає наукою, що вивчає варіювання на тлі 

інваріантів” [2, с. 91]. 

Урахування парадигматичних зв‟язків інтерфіксів із морфемами уможливлює 

включення їх у відношення варіантності з іншими морфами. У такому разі 

варіанти морфеми як різні способи вираження її мовної сутності 

характеризуються як норма, модифікація норми або відхилення від норми. Однак 

варіантність інтерфіксів може бути виявлена, як було зазначено, лише за умови 

їхньої змістової єдності (значення) з іншими морфами.  

Натомість явище варіативності (безвідносно до значення) простежується як  

у варіюванні різних за фонемним вираженням інтерфіксів, так й у варіюванні 

інтерфіксальних і неінтерфіксальних слів (у науковій літературі їх називають або 

дублетами [95, с. 250; 96, с. 70–75; 100, с. 55], або словотвірними варіантами [33, 
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с. 6–7; 39, с. 205; 262, с. 120; 204, с. 61]). Наприклад: Студениц-а – студениц-к-ий 

(норма), але Стрілиц-а – стрілич-ан-ск-ий (відхилення від норми), Загоран-и – 

загоран-ск-ий (норма), Галичан-и – галичан-ів-ск-ий (відхилення від норми); 

канад-ец-ø і канад-ій-ец-ø, синхрон-іч-н-ий і синхрон-н-ий. У такому разі постає 

проблема вивчення конкуренції морфемних структур слів, що важливо і для 

виявлення основних тенденцій розвитку сучасної української мови, і “для 

створення динамічної теорії норми літературної мови” [100; 199; 200, с. 14–15; 201]. 

Для всебічної характеристики інтерфіксів та з‟ясування їхнього лінгвістичного 

статусу (відповідності/невідповідності морфемам-інваріантам) в наступних 

параграфах, об‟єднуємо їх у групи. Групування інтерфіксів частково базується на 

мовній інтуїції автора й на врахуванні таких формальних параметрів інтерфіксів: 

1) якості приголосних фонем, які, як відомо, більш інформативні, ніж голосні; 

2) фонемна відмінність інтерфіксів не має перевищувати 50 %; 3) фонемна 

подібність до “повноцінних” афіксів: ніхто й ніколи не зводив до однієї морфеми, 

наприклад, суфікси -ер- та -ар- (трен-ер-ø і друк-ар-ø), -ан- і -ін- (кий-ан-и і вой-

ін-и); 3) фонемна відмінність голосних береться до уваги, якщо вона 

морфонологічно зумовлена (батк-ів-ø, батк-ов-а; сестр-ин-ø, марій-ін-ø); 

4) дистрибутивний розподіл інтерфіксів, хоч і виявляється непослідовно, але все ж 

таки певною мірою простежується і враховується як умова варіантності 

інтерфіксів – їхньої відповідності морфемам-інваріантам. 

Із урахуванням указаних ознак фонемно подібні інтерфікси групуються навколо 

шести (переважно типових двофонемних) одиниць: -ан-, -ій-, -ів-, -ин-, -іст-, -ез-, 

які лише умовно приймаємо за вихідні [19, с. 143; 97, с. 34–54]. 

Найбільш варіативні інтерфікси з вихідним -ан- (11 одиниць). Вони 

вирізняються з-поміж інших не лише кількісно, а й можливістю вживатися як 

після закритих, так і відкритих основ: америк-ан-ск-ий, різдв-ан-ск-ий, ніцше-

ан-ск-ий, перу-ан-ск-ий. Фонемна відмінність інтерфіксів не порушує межу  

в 50% подібності: -іан-, -йан-, -ійан-, -ийан-, -тан-, -тан-, итан-, -итан-, -ітан- 

(див. Табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Варіативність -ск-інтерфіксів 

№ 

п/п 

Вихідний 

інтерфікс 

Варіанти 

інтерфіксів 

Усього 

слів 

 

Приклад 

 

1. 

 

-ів- 

-ів- 224 наполеон-ів-ск-ий 

-ов- 11 петр-ов-ск-ий 

-в- 5 нато-в-ск-ий, депо-в-ск-ий 

 

2. 

 

-ій- 

-ій- 30 руанд-ій-ск-ий, піфагор-ій-ск-ий  

-й- 26 сомалі-й-ск-ий 

-ей- 8 жит-ей-ск-ий, піфагор-ей-ізм-ø  

-ий- 1 хант-ий-ск-ий 

-тей- 1 адмірал-тей-ск-ий 

 

3. 

 

-ан- 

-ан- 68 корсик-ан-ск-ий, перу-ан-ск-ий 

-н- 7 антигуа-н-ск-ий 

-іан- 10 гумболт-іан-ск-ий, йупітер-іан-ск-ий 

-йан- 3 лассал-йан-ск-ий 

-ійан- 1 марс-ійан-ск-ий 

-ийан- 1 христ-ийан-ск-ий 

-итан- 1 мавр-итан-ск-ий 

-итан- 1 негр-итан-ск-ий 

-ітан- 2 неапол-ітан-ск-ий 

-тан- 1 тріполі-тан-ск-ий 

-тан- 1 *ізрайіл-тан-ск-ий 

 

4. 

 

-ин- 

-ин- 36 лодз-ин-ск-ий, наш-ин-ск-ий 

-ін- 12 кашкадарй-ін-ск-ий 

-ен- 13 св’ат-ен-ск-ий, наш-ен-ск-ий 

-н- 4 гагри-н-ск-ий 
 

5. 
 

-ист- 
-ист- 3 суфраж-ист-ск-ий 

-іст- 6 оказі-онал-іст-ск-ий 
 

6. 
 

-ез- 
-ез- 1 гену-ез-к-ий  

-лез- 2 конго-лез-к-ий, того-лез-к-ий 

7.  -ар- 9 палам-ар-ск-ий 

8  -ер- 2 брат-ер-ск-ий 

9.  -он- 2 сакс-он-ск-ий 

10.  -ун- 1 пушт-ун-ск-ий 

11.  -ат- 2 схизм-ат-ск-ий 

12.  -ид- 1 перс-ид-ск-ий 

13.  -ал- 1 прованс-ал-ск-ий 

14.  -тел- 1 наплува-тел-ск-ий 

15.  -им- 1 уф-им-ск-ий 

-ім- 1 уф-ім-ск-ий 

16.  -е- 6 бож-е-ск-ий 

Всього 37 506  
 

Уживаність варіантів інтерфіксів зумовлена різними чинниками: формальними, 

семантичними, а також їх походженням. Зокрема, семантичними: -іан-/-ійан- – 
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після коренів (основ) іменників, що є назвами планет: йупітер-іан-ск-ий, марс-

іан-ск-ий, і після коренів (основ) іменників, що є власними назвами осіб: кант-

іан-ск-ий, картез-іан-ск-ий. Цікавими є новотвори з інтерфіксом -ійан-, у яких 

/й/ усуває збіг двох голосних: марс-ійан-ск-ий і кант-ійан-ск-ий [114, с. 106]. 

Усічений варіант приєднується до відкритої основи: нікарагуа-н-ск-ий, хоч  

у подібних випадках можна вбачати двофонемний інтерфікс, подібно до 

відмінюваних в українській мові: бірм-а – бірм-ан-ск-ий, йав-а – йав-ан-ск-ий 

(бірма-н-ск-ий [95, с. 251], йава-н-ск-ий [273 І, с. 351]), коста-рік-а – коста-рік-

ан-ск-ий, перу – перу-ан-ск-ий. 

Вихідним для п‟яти інтерфіксів (-ій-, -й-, -ий-, -ей-, -тей-) є -ій-, що 

морфонологічно сумісний із типовими для української мови основами на 

приголосну фонему: алп-ій-ск-ий, піфагор-ій-ск-ий. Інтерфікси -й-, -ей-, -ий- 

виявляють ознаки дистрибутивного розподілу: перший приєднується до основ 

невідмінюваних іменників на голосну /і/: сомалі-й-ск-ий, токі-й-ск-ий, чилі-й-

ск-ий, другий – до кількісно обмежених основ на приголосну: епікур-ей-ск-ий, 

йевроп-ей-ск-ий; інтерфікси -ий- і -тей- мають одиничну реалізацію після основи 

на приголосну: хант-ий-ск-ий, адмірал-тей-ск-ий. 

Із-поміж чотирьох інтерфіксів (-ин-, -ін-, -ен-, -н-) лише -ин- є структурним 

компонентом значної кількості слів. Він уживаний після закритих основ із 

фіналлю на будь-яку приголосну, за винятком шиплячих: алушт-ин-ск-ий, 

караганд-ин-ск-ий). Натомість інтерфікси -ін-, -ен- можливі в певній 

морфонологічній позиції: -ін- – після фіналі кореня (основи) на /й/: марій-ін-ск-

ий, амударй-ін-ск-ий; -ен- – після фіналі на шиплячу: керч-ен-ск-ий, кладовишч-

ен-ск-ий та на фонемосполуки із сонорною /н/: гродн-ен-ск-ий, грозн-ен-ск-ий. 

Усічений варіант вбачають після відкритої іншомовної основи: фрунзе-н-ск-ий. 

Із-поміж інтерфіксів -ів-, -ов-, -в- основним є -ів-, який регулярно, послідовно й 

закономірно для української мови реалізується в закритому складі слів, основа 

яких може бути як закритою: бесемер-ø – бе-се-ме-рів-ский, так і відкритою 



80 

 

гестапо – ге-ста-пів-ский; як багатоскладовою: же-них-ø – же-ни-хів-ский, так і 

односкладовою: кат-ø – ка-тів-ский. 

Інтерфікс -ов- у закритому складі є відхиленням від згаданої закономірності.  

В одних словах його виникнення зумовлене функціональною сумісністю із 

коренем (основою) – назвою річки: дні/пров/ский, дні/стров/ский, в інших – 

необхідністю збереження зрозумілості значення слова: де/пов/ский. Інтерфікс -в- 

підтримує “зрозумілість” іншомовних коренів (основ): гарібалді-в-ск-ий, 

руставелі-в-ск-ий (хоч може бути й гарібалд-ів-ск-ий, руставел-ів-ск-ий). 

Варіативність простежується не лише щодо умовно вихідного інтерфікса, а й 

щодо різних інтерфіксів. Із-поміж чинників, що уможливлюють уживання як 

варіантів інтерфіксів, так і різних інтерфіксів, можна назвати такі: 

– відхилення від нормативного творення прикметників від іменників: кучм-ин-

ск-ий, тичин-ин-ск-ий (І відміна жін. рід) і кучм-ів-ск-ий, тичин-ів-ск-ий (ІІ 

відміна чол. рід); софій-ін-ск-ий (І відміна жін. рід) і софій-ів-ск-ий (ІІ відміна 

чол. рід); 

– адаптація до нормативного творення прикметників: нато-в-ск-ий, нато-в-ец-

ø і нат-ів-ск-ий, нат-ів-ец-ø; авіахім-ов-ск-ий, авіахім-ов-ец-ø і авівхім-ів-ск-

ий, авіахім-ів-ец-ø; іскр-ов-ец-ø і іскр-ів-ец-ø; 

– унормування правопису слів відповідно до фонетичних норм української 

мови: уф-ім-ск-ий (донедавна) і уф-им-ск-ий; йакоб-ін-ск-ий (фр. jacobin), йакоб-

ін-ізм-ø, йакоб-ін-ств-о, йакоб-ін-ец-ø і йакоб-ин-ск-ий, йакоб-ин-ец-ø, заст. 

араб-ій-ск-ий і араб-ск-ий; 

– нетиповість твірної основи, її морфонологія: наш-ен-ск-ий і наш-ин-ск-ий; 

марс-іан-ск-ий і марс-ійан-ск-ий, мес-іан-ск-ий і *мес-ійан-ск-ий; 

– семантичне розмежування слів з інтерфіксами. В аналізованому матеріалі 

виявлено 117 опозицій інтерморфних/неінтерморфних спільнокореневих слів. Із-

поміж них 47 пар тотожні за значенням лексеми, які є семантичними дублетами 

(семантичні паралелізми). Спостережено сучасну мовну тенденцію до витіснення 

інтерморфних дублетів: беркут-ец-ø і беркут-ів-ец-ø, д′іаспор-ец′-ø, діаспор-ит-
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ø і д′іаспор′-ів-ец′-ø, д′іаспор′-ан-ин-ø; майдан-ец′-ø і майдан′-ів-ец′-ø, пресвітер-

ск-ий і пресвітер-іан-ск-ий; Софій-ск-ий і Софій-ів-ск-ий; із різними 

інтерморфами: д′іаспор′-ів-ец′-ø і д′іаспор′-ан-ин-ø; уп-ів-ец′-ø і упа-н-ец′-ø (УПА). 

В інших парах спільнокореневих слів інтерфікси -ів- й -іан-/-йан-/-ійан-/-ан-, -ій- 

диференціюють значення 25 пар лексем (семантика кореня „власна назва – 

прізвища, імена історичні та релігійні‟): „ознака належності‟ сос′с′ур′-ів-с′к-ий, 

феййербах-ів-ск-ий, шел′л′інг-ів-с′к-ий; піфагор′-ів-с′к-ий і „ознака щодо напряму, 

течії‟ сос′с′ур′-іан-с′к-ий, феййербах-іан-ск-ий, шел′л′інг-іан-с′к-ий; піфагор′-ій-с′к-

ий; або значення окремих ЛСВ з інтерморфом – без інтерморфа (усього 45): брат-

ер-ск-ий і брат-ск-ий; олімп-ій-ск-ий і заст. олімп-ск-ий; прованс-ал-ск-ий і 

прованс-к-ий; із різними інтерморфами: ферм-ів-ск-ий і ферм-ер-ск-ий; наш-ів-

ск-ий, наш-ин-ск-ий і наш-ен-ск-ий. 

 

3.1.3. Інтерфікси -ів-, -ов-, -в- 

У сучасній українській мові найбільш уживаним (із-поміж інших 37) є інтерфікс 

слов‟янського походження -ів-, що постав із -ов- (засвідчений у пам‟ятках ХІ–ХІІІ 

століття) унаслідок чергування голосних /о/ – /і/. Як показує аналіз мовного 

матеріалу, що охоплює переважно загальновживані слова, відсоток слів з 

інтерфіксом -ів- є незначним: усього 224 слова (≈ 5,5%) із загальної кількості 4081 

прикметника із суфіксом -с′к-. Інтерфіксальних прикметників значно більше, якщо 

враховувати всі потенційно можливі похідні від українських та іншомовних 

географічних назв, що мають власні індивідуальні особливості, які докладно 

описані В. Горпиничем та Т. Антонюк [53, с. 51–86]. 

Інтерфікс -ів- не завжди аглютинативно приєднується до твірної основи: якщо 

фіналь кореня (основи) завершується на передньоязикову тверду фонему, 

інтерфікс спричинює чергування за палаталізацією передньоязикових твердих із 

відповідними м‟якими. Це є свідченням того, що інтерфіксація, хоч і послаблює 

чергування на морфемному шві, однак не є “чистою” аглютинацією, оскільки 

зміни поширюються і на основу. 
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Позиція . Інтерфікс -ів- уживаний переважно після іменникових власне коренів 

(езоп-ів-с′к-ий, трест′-ів-с′к-ий) або абревіатурних коренів (загс′-ів-с′к-ий, йун-

нат′-ів-с′к-ий); обмежено після суфіксів зі значенням особи (≈ 20 слів): -к- (бат′-

к-ів-с′к-ий, д′ад′-к-ів-с′к-ий), -ен′- (вйаз-н′-ів-с′к-ий, уч-н′-ів-с′к-ий), -их- (жен-их-ів-

с′к-ий), -ай- (микол-ай-ів-с′к-ий), -ій- (георг-ій-ів-с′к-ий), -ер- (міл′йард-ер′-ів-с′к-ий, 

спік-ер′-ів-с′к-ий), -ит- (найм-ит′-ів-с′к-ий), -ич- (пан-ич-ів-с′к-ий, род-ич-ів-с′к-ий), 

-ец′- (бій-ц′-ів-с′к-ий, стар-ц′-ів-с′к-ий), -ист- (фаш-ист′-ів-с′к-ий), а також  

-енк- (руд-енк-ів-ский, шевч-енк-ів-ский). 

Інтерфікс -ів- засвідчений після двох займенникових коренів: наш-ів-с′к-ий 

(ознака щодо членів партії “Наша Україна”) і розм. так-ів-с′к-ий. 

За семантикою корені (основи) поділяються на дві великі групи. 

Найчисленнішими (більше половини слів) є корені зі значенням істоти. Власне, 

майже всі корені, за винятком одного (дракон′-ів-с′к-ий), мають значення особи 

чоловічої статі. Переважна більшість із них є загальними назвами (ґаз′д′-ів-с′к-ий, 

кн′аз′-ів-с′к-ий). Поодинокі корені зі значенням персоніфікованих назв осіб-тварин 

(біс′-ів-с′к-ий, фавн′-ів-с′к-ий) та назв народностей (бойк-ів-с′к-ий, лемк-ів-с′к-ий). 

Значно менше власних назв – в основному прізвищ (декарт′-ів-с′к-ий, нобел′-ів-

с′к-ий) та окремих імен (андр′ій-ів-с′к-ий, кирил′-ів-с′к-ий). 

Щоправда, можна передбачити, що коренів – власних назв набагато більше, 

оскільки словники фіксують не всі, а найвідоміші й найуживаніші слова, зокрема 

ті, що входять до лексикалізованих сполук: бальзаківський вік, варфоломіївська 

ніч, гамлетівське питання, Кирилівська церква, наполеонівські плани, Нобелівська 

премія, Пастерівський інститут, фребелівський метод виховання дітей.  

Другу групу складають корені зі значенням неістот. Найчисленнішими є корені 

зі значенням установи, організації, партії (банк-ів-с′к-ий, виш-ів-с′к-ий, УНР-ів-с′к-

ий), а також топонімічні назви, щоправда, у базі вони представлені незначною 

кількістю слів (гонконг-ів-с′к-ий, донбас′-ів-с′к-ий, порт-артур′-ів-с′к-ий). 

Поодинокі корені мають інші значення, зокрема абстрактне (зйізд′-ів-с′к-ий, іскр′-

ів-с′к-ий, кул′т′-ів-с′к-ий, неп-ів-с′к-ий, спас′-ів-с′к-ий). 
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За структурою корені (основи) також неоднорідні. Для характеристики 

структури вагомими є кількість складів (односкладовість/багатоскладовість); тип 

кореня (абревіатура / не абревіатура); морфонологія фіналі кореня (основи).  

Односкладові й багатоскладові корені кількісно урівноважені. Односкладових 

коренів (банк-ів-с′к-ий, йог-ів-ск-ий) майже стільки ж, як і багатоскладових 

(мартен′-ів-с′к-ий, пентагон′-ів-с′к-ий). Із-поміж багатоскладових коренів 

переважають двоскладові. Три- і чотирискладові корені нечисленні. Близько 

третини від усіх коренів (основ) складають абревіатури (БАМ-ів-ск-ий, бйут′-ів-

с′к-ий, виш-ів-с′к-ий, есдек-ів-с′к-ий, ленком-ів-с′к-ий, охматдит-ск-ий). 

Морфонологічно фіналі коренів (основ) завершують або одна приголосна, або 

сполука із двох приголосних фонем, після яких в українській мові закономірним є 

лише -ів-, а не -ов-, як у російській мові. 

Двофонемні консонантні фіналі виникають також унаслідок чергування  

в корені або суфіксі основи голосних /о/ – /ø/, /е/ – /ø/: /зн'/ (блазн'-ів-с'к-ий); /тц'/ 

(вітц'-ів-с'к-ий). Двофонемні фіналі представлені 34 сполуками фонем: „сонорна + 

сонорна‟: /рн/ (вестерн'-ів-с'к-ий), /рм/ (йунгштурм-ів-с'к-ий), /л'м/ (шел'м-ів-с'к-

ий), /лл/ (лукул'л'-ів-с'к-ий), /мл'/ (кремл'-ів-с'к-ий), /вн/ (фавн'-ів-с'к-ий); „сонорна 

+ дзвінка‟: /рд/ (смерд'-ів-с'к-ий), /рг/ (войенторг-ів-с'к-ий), /нд/ (бунд'-ів-с'к-ий), 

/ндз/ (кс'ондз'-ів-с'к-ий), /нг/ (гонконг-ів-с'к-ий); „сонорна + глуха‟: /л'т/ (кул'т'-ів-

с'к-ий), /лк/ (маршалк-ів-с'к-ий), /йт/ (війт'-ів-с'к-ий), /йс/ (цейс'-ів-с'к-ий), /йк/ 

(бойк-ів-с'к-ий), /мк/ (лемк-ів-с'к-ий), /нк/ (банк-ів-с'к-ий), /нс/ (рубенс'-ів-с'к-ий), 

/нт/ (антант'-ів-с'к-ий), /рт/ (шуберт'-ів-с'к-ий), /р'к/ (гор'к-ів-с'к-ий), /рц'/ 

(ківерц'-ів-с'к-ий); „глуха + сонорна‟: /пр/ (бупр'-ів-с'к-ий); „дзвінка + дзвінка‟ /зд/ 

(зйіз'д'-ів-с'к-ий), /д'д'/ (суд'д'-ів-с'к-ий); „дзвінка + глуха‟: /д'к/ (д'ад'-к-ів-с'к-ий), 

/гс/ (загс'-ів-с'к-ий); „глуха + глуха‟: /шк/ (опришк-ів-с'к-ий), /ст/ (старос'т'-ів-с'к-

ий, фаш-ис'т'-ів-с'к-ий), /т'к/ (бат'-к-ів-с'к-ий), /сп/ (завгосп-ів-с'к-ий), /кс/ (л'укс'-

ів-с'к-ий), /с'с'/ (мракобіс'-ів-с'к-ий). Типовими є три сполуки: „сонорна + глуха‟ 

(12), „сонорна + сонорна‟ (6), „глуха + глуха‟ (6). Натомість сполука „глуха + 

дзвінка‟ не засвідчена в аналізованих коренях (основах) узагалі. Три- і 

чотирифонемні сполуки, хоч і заборонені на морфемному шві, але все ж таки 
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можливі в українській мові. Трифонемна фіналь обов‟язково містить сонорну 

фонему: /скр/ (іскр'-ів-с'к-ий). 

Приєднання до двофонемних консонантних фіналей двофонемного -с'к- 

спричинює небажане нагромадження чотирьох приголосних на морфемному шві, 

однак слів із ними не так багато – менше третини. При цьому значною є кількість 

прикметників, у яких суфікс приєднується до односкладового або абревіатурного 

кореня, фіналь якого не завжди містить сонорну фонему: адйункт-ск-ий, ант-ск-

ий, келт-ск-ий, копт-ск-ий, лавр-ск-ий, мекк-ск-ий, негр-ск-ий, олімп-ск-ий, 

ротмістр-ск-ий, севр-ск-ий, урарт-ск-ий, йасеніст-ск-ий. 

У морфемній структурі українських прикметників інтерфікс -ов- функціонує 

обмежено; переважно після односкладових коренів із дво- і трифонемними 

сполуками у фіналі („сонорна + глуха‟ /нт/; „глуха + сонорна‟ /тр/, /пр/, /хн/; 

„глуха + глуха + сонорна‟ /стр/; „сонорна + глуха + глуха‟ /лст/) із семантикою 

гідронімічної назви: д'н'іпр-ов-с'к-ий, д'н'істр-ов-с'к-ий; топонімічної назви: орл-

ов-с'к-ий; особи: до-петр-ов-с'к-ий, толст-ов-с'к-ий, а також зі значенням 

абстрактного поняття: побут-ов-с'к-ий, угод-ов-с'к-ий. 

Із нечисленної групи слів з інтерфіксом -в- звертають на себе увагу слова  

з голосною /о/ у фіналі основи: махновський (відмінюване) та невідмінювані 

деповський, динамовський (динамо-в-ець [103, с. 235]; динам-ов-ець [273 І, 

с. 147]), натовський. Прийнято вважати, що інтерфікс -в- є наслідком накладання 

-ов- на фіналь твірної основи /о/ [54, с. 199]. На нашу думку, в українській мові у 

слові махн-ов-ск-ий є повноцінний інтерфікс -ов- [103, с. 235; 273 І, с. 290], на 

відміну від російської, у якій твірна основа махно- невідмінювана. 

Українській мові іменникові корені на голосну не властиві, вони запозичені  

з інших мов. Фіналі іншомовних відкритих коренів завершують три (із шести) 

голосних української мови – /о/: гестап(о-#)-ів-с′к-ий, нато-в-ск-ий, депо-в-ск-ий; 

/і/: макіавел′л′і-в-с′к-ий; /е/: ніцш(е-#)-ів-ск-ий. Корінь (основа) на голосну, 

адаптуючись до типової української основи на приголосну, зазнає змін на 

морфемному шві. Фіналь /о/ та /е/ у три- і більшескладових основах переважно 

усікається (гестап(о-#)-ів-с'к-ий, динам(о-#)-ів-с'к-ий), оскільки вона залишається 
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пізнаваною. Усікається /о/ також перед іншим за фонемним вираженням 

інтерфіксом (Марокко – марокк(о-#)-ан-с'к-ий або без нього Монако – монак(о-#)-

с'к-ий). Цілком імовірним є усічення фіналі кореня також тоді, коли на 

морфемному шві збігаються дві однакові фонеми: макіавел′л′(і-#)-ів-с′к-ий, 

подібно до гайіт'(і-#)-ан-с'к-ий. 

Нетипове з погляду сучасної української мови фонемне вираження інтерфіксів 

простежується у словах: махн-ов-с′к-ий, орл-ов-с′к-ий, угод-ов-с′к-ий, депо-в-с′к-ий, 

нато-в-с′к-ий, динамо-в-с′к-ий (динамо-в-ец′-ø [48, с. 184; 258, с. 176]), а також 

авіахім-ов-с'к-ий і розм. антант-ов-с'к-ий (антант′-ів-с'к-ий [273 І, с. 32]). 

Відхилення від нормативного -ів- у морфемній структурі прикметників авіахім-ов-

с'к-ий, антант-ов-с'к-ий, угод-ов-с′к-ий (у закритому складі мало б бути 

а/ві/а/хі/мів/-с'к-ий, ан/тан/т'ів/-с'к-ий) зумовлене двома чинниками: прикметники 

(і спільнокореневі з ними слова: іст. авіахім-ов-ец'-ø, політ. угод-ов-ец′-ø, угод-ов-

ств-о [266 І, с. 9; Х, с. 378]) запозичені з російської мови, у якій -ов- є 

нормативним; в українській мові вони належать до пасивної лексики, практично 

не вживаної (стосувалися історичних реалій початку ХХ століття), що ускладнює 

їхнє унормування. Збереженню історичного -ов- сприяє також, очевидно, 

немилозвучність при заміні на -ів-: угод-ов-с′к-ий – *угод-ів-с′к-ий, угод-ов-ец′-ø – 

*угод′-ів-ец′-ø; орл-ов-с′к-ий –*орл′-ів-с′к-ий, орл-ов-ец′-ø – *орл′-ів-ец′-ø. 

Двоскладові корені типу депо-в-с′к-ий, зокрема ті, що не часто вживаться 

мовцями, скорочуючись при усіченні, втрачають свою пізнаваність й іноді також 

стають немилозвучними (*деп(о-#)-ів-с′к-ий). Інтерфікс -в- (нато-в-с′к-ий) після 

ініціальних абревіатурних основ семантично більш умотивований, він “не 

перекриває” конструктивної значущості кінцевого компонента абревіатури: 

транслітерована ініціальна абревіатура з англійської мови NATO (The North 

Atlantic Treaty Organization). Хоч усічення останньої літери призводить до втрати 

змісту слова, позначеного фонемою /о/, однак у сучасній мові спільнокореневі 

слова набувають типової морфемної структури: нат′-ів-с′к-ий, нат′-ів-ец′-ø. 

Теоретично можна визнати наявність інтерфікса -в- (жи-в-ец′-ø) у словах із дво- 

і більшескладовими коренями (нато-в-ск-ий і депо-в-ск-ий, макіавел′л′і-в-с′к-ий 
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[107, с. 30]). Однак, зважаючи на системну закономірність подібних структур,  

а також на те, що усічення більш характерне для української мови, вважаємо 

аргументованим виокремлення інтерфіксів -ов- та -ів- у словах деп-ов-ск-ий і 

макіавел′л′-ів-с′к-ий [273 І, с. 143, 285], що за умови змін у правописі 

приєднуватимуться до основи на приголосну (пор. укр. палт-о, -а, -у і рос. 

палто). Щоправда, двоскладові корені типу депо-в-с′к-ий, скорочуючись при 

усіченні, частково втрачають свою пізнаваність, немилозвучність стримує заміну 

історичного -ов- на нормативний -ів-: *деп(о-#)-ів-с′к-ий. 

Морфемний статус -ів-/-ов-. У морфемних словниках структури слів з -ів-/-ов- 

представлені по-різному. А. Кузнецова і Т. Єфремова [255] визнають відмінність 

морфемного аналізу від словотвірного, проте структурно однакові російські слова 

подають з урахуванням їхніх словотвірних зв‟язків, відзначаючи знаком (*) 

можливість іншого поділу на морфеми: рос. вор-овск-ой*, кум-овск-ой*, франт-

овск-ой*, порт-н-овск-ий*. У складі словотвірних морфем подає їх Т. Єфремова: 

дед-овск-ий, отц-овск-ий, старик-овск-ий [251, с. 332]. 

В україністиці -ів- виокремлюється більш послідовно як самостійний 

компонент у спільнокореневих словах: з-йізд′-ів-с′к-ий, кол′-ій-ів-с′к-ий, кум-ів-с′к-

ий, спас′-ів-с′к-ий, спас′-ів-с′к-а [254, с. 205–207; 273 І, с. 253, 250]. 

У прикметниках -ів-с′к- є двокомпонентним словотвірним формантом,  

у складі якого -ів- виконує функцію, яку визначають по-різному: функцію зв‟язки 

[95, с. 239–255], особливу “дериваційно-конкретизувальну” [136, с. 27], 

“уточнювально-кваліфікативну” функцію [239, с. 99]. Процеси спрощення й 

перерозподілу, очевидно, передусім стосуються словотвірної, а не морфемної 

структури слова. Про це свідчить і факт подільності у свідомості носіїв мови 

похідних (складних) суфіксів типу -ів-с′к-, і можливість творення прикметників 

без -ів-: блазен′-с′к-ий і блазн′-ів-с′к-ий [273 І, с. 51], наймит-с′к-ий і наймит′-ів-

с′к-ий, ол′імп-с′к-ий і ол′імп-ій-с′к-ий, регент-с′к-ий і регент′-ів-с′к-ий. 

Інтерфікси -ів-/-ов- регулярно відтворюються в усіх спільнокореневих реальних 

і потенційних словах – іменниках перед суфіксами -ец′-N, -к-N, -ств-N, -шчин-N: 

бандер′-ів-с′к-ий, бандер′-ів-ец′-ø, бандер′-ів-к-а, *бандер′-ів-ств-о, бандер′-ів-
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шчин-а; *гуртк-ів-с′к-ий, гуртк-ів-ец′-ø, *гуртк-ів-к-а, гуртк-ів-шчин-а; толст-ов-

с′к-ий, толст-ов-ец′-ø, *толст-ов-к-а, толст-ов-ств-о, толст-ов-шчин-а. Тому 

нелогічним видається неоднакова інтерпретація -ів- у різних внутрішньослівних 

контекстах: у прикметниках -ів- є інтерфіксом, що забезпечує поєднання твірної 

основи зі словотвірним формантом (полошк-ів-с′к-ий), в іменниках на позначення 

назв жителів -ів- не має статусу інтерфікса, “тому що твірний суфікс -ц- вступає  

у зв‟язки безпосередньо з основами прикметників: полошків(ск – #) + ц-і” [54, 

с. 192]. На нашу думку, можна говорити про різне функціональне навантаження  

-ів- у словах, а не про морфемний статус цієї одиниці. 

За походженням ів (< ов) є присвійним суфіксом [52, с. 9–10; 63, с. 118]. 

Словотвірна співвіднесеність -ів-ск- із присвійним суфіксом -ів- (рос. -ов-), як 

вважає О. Дементьєв, свідчить про їх самостійний морфемний статус [63, с. 119]. 

Сучасні прикметники на -ів-ск- співвідносні з присвійними із суфіксом -ів-. 

Присвійні прикметники типу шекспірів, енштейнів і под. перетворилися в сучасні 

прикметники шекспірівський, енштейнівський, одночасно розширивши значення 

ознаки на присвійно-відносне: -ів- зберігає присвійний компонент значення,  

а -ск- – відносний. Показовими щодо цього є новотвори, якими активно 

поповнюється сучасна українська мова, що також переважно мають присвійно-

відносне значення: кабмінівський, картерівський, кравчуківський, литвинівський, 

луценківський, НУНСівський, регіоналівський, шустерівський, ющенківський. 

В українській мові, як зазначає М. Жовтобрюх, немає різкого розмежування між 

присвійними прикметниками на -ів- і відносними на -ів-ск-. Прикметники із 

суфіксом -ів-ск-, утворені від назв осіб, можуть мати в межах значення загальної 

відносності також присвійне значення: шекспірівські сонети, материнська ласка. 

У такому випадку за -ск- вбачають відносно-присвійне значення [137, с. 373; 81, 

с. 259]. М. Кравченко, аналізуючи словотвірні морфонологічні явища в 

українській мові, відзначає творення завком-ів/ск-ий (від завком-ø), обком-ів/ск-

ий (від обком-ø) за аналогією до прикметника батк-ів-ск-ий від батк-ів-ø, що 
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зберігає ознаку присвійності. Подібна семантика, визнає дослідниця, відчувається 

також і в похідних завкомівський, обкомівський [124, с. 31]. 

Безумовним є також факт семантичної спеціалізації інтерфіксів на вираженні 

ознаки „індивідуальна належність‟: гумбол′дт′-ів-с′к-ий, н′іцш-ів-с′к-ий, сос′с′ур′-ів-

с′к-ий, шел′л′інг-ів-с′к-ий або ознаки „узагальненої належності‟, ознаки, яка 

стосується групи осіб, іноді не зв‟язаних безпосередніми родинними зв‟язками: 

бандер′-ів-с′к-ий, шустер′-ів-с′к-ий (формат). Отже, -ів-/-ов- – інтерморфи, що 

мають не лише форму вираження, а й категорійне значення „ознака‟, властиве 

суфіксальній морфемі. Тому не можна погодитися з думкою, що інтерфікси -ів-/ 

-ов- – це “морфеми без самостійного значення” [103, с. 235]. Системне значення 

морфеми й актуалізація її значення у слові не мають однозначної відповідності. 

У морфемній структурі спільнокореневих слів інтерморфи -ів-/-ов- не 

втрачають значення „ознака‟ (див. Табл. 3.3 на с. 89), що властиве морфемі як 

одиниці мови. Актуалізація присвійного компонента семантики суфікса залежить 

не стільки від внутрішньослівного контексту, скільки від позаслівного: 

„присвійність: індивідуальна належність‟ бат′к-ів-с′к-е (майно) – „відносність: 

колективна належність‟ бат′к-ів-с′к-е (ставлення). 

 

3.1.4. Інтерфікси -ан-, -іан-, -йан-, -ітан-, -итан-, -итан-  

Другий за потужністю інтерфікс -ан- має латинське походження. Латинський 

суфікс -ан- (< -an-us), -іан- (< -іan-us), що мав значення ‛ознака‟, був запозичений 

слов‟янськими мовами разом з основами-етимонами [64, с. 152]: лат. franciscan, 

patrician. Питомий інтерфікс -ан- спостережений у небагатьох словах: за-дн′іпр′-

ан-с′к-ий, над-дн′істр′-ан-с′к-ий, р′іздв-ан-с′к-ий. 

Позиція. Інтерфікс -ан- є структурним компонентів спільнокореневих слів  

у позиції після кореня іменника (бірм-ан-ск-ий, город-ан-ск-ий, республік-ан-ск-

ий, шлахт-ан-ск-ий) та іменникових суфіксів: -ій-/-і-, -ишч-, -ок-/-ч-, -к-/ 

-ч- (перс-ій-ан-ск-ий, григор-і-ан-ск-ий, сел-ишч-ан-ск-ий, зароб-іт-ч-ан-ск-ий, 

спіл-ч-ан-ск-ий). Характерною особливістю цього інтерфікса є те, що він не 

приєднується до абревіатурних коренів. 



 

 

Таблиця 3.3 

Інтерморфи у спільнокореневих -с′к-словах  

 

Вихід

ний 

морф  

Інтер-

морф 

Значення морфеми 
Приклади 

в українській мові за походженням 

 

-ів- 

-ів-/-ов- 

 

„ознака‟ 

„присвійність‟ 

„узагальнена належність‟ 

 

-ів-/-ов- < псл. -ovъ 

„присвійність‟ 

шекспір′-           (ø) 

               -ів-       ø 

               -ів-с′к-ий 

               -ів-ец′- ø 

кабмін′-            (ø) 

               

              -ів-с′к-ий 

              -ів-ец′- ø            

махн-            (о) 

               

              -ов-с′к-ий 

              -ов-ец′- ø  

-ов-  „ознака‟ 

 

-ов- < псл. -ovъ 

 

д′н′іпр-           (о) 

д′н′іпр-ов-с′к-ий 

д′н′істр-           (ø) 

д′н′істр-ов-с′к-ий 

 

-ин- -ин-/-ін- „ознака‟ 

„присвійність‟ 

„узагальнена належність‟ 

 

„ознака‟ 

-ин-/-ін- < псл. -inъ 

„присвійність‟ 

 

-ин-/-ін- < лат. -in- 

„ознака‟ 

орд-             (а) 

         -ин-с′к-ий 

         -ин-ец′-ø 

          

         -ин-шчин-а 

кахет′ій-              (а) 

кахет-     -ин- с′к-ий 

                -ин- ец′-ø               

                -ин-  к-  а      

 

йакоб-ін-с′к-ий 

           -ін- ец′-ø  

           -ін′- ізм-ø 

            -ін-ств-о 

-ин-  
„предметність‟ 

„особа‟ 

-ин-/ < лат. -in- 

„предметність‟ 

„ознака‟ 

груз′ій-            а 

             -ин-     и 

             -ин-с′к-ий 

  

-ан- 

 

-ан-/-йан- 

 

 

-т′ан- 

„предметність‟ 

„особа‟ 

 

 

 

 

-ан- < д-гр. -αν-, лат. -an- 

„предметність‟ 

 

англ. - ite 

сел-            (о) 

        -ан-      и 

        -ан-ин- ø 

        -ан- к-  а 

        -ан-с′к-ий 

        -ан-ств-о 

гор-            (а) 

         -ан-     и 

         -ан-ин-ø 

         -ан-к-   а 

         -ан-с′к-ий 

 

ізрайіл′-             (ø) 

ізрайіл′-т/ан-      и 

ізрайіл′-т/ан-ин-ø 

ізрайіл′-т/ан-к-   а 

ізрайіл′-        -с′к-ий 

 

-ан- 

 

-ан- 

-ітан- 

-итан- 

-ит′ан- 

-тан- 

 

„ознака‟  

 

 

 

 

 

лат. -an-/-ian- 

лат. -itan- 

 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

 

америк-            (а) 

             -ан-с′к-ий 

             -ан-ец′-ø 

             -ан-к-   а 

             -ан′-ізм-ø 

             -ан-ств-о 

             -ан′-іст-ø 

республік-           (а) 

                   -ан-с′к-ий 

                   -ан-ец′-ø 

                   -ан-к-   а 

                   -ан′-ізм-ø 

неатол′-             (ø) 

неатол′-ітан-с′к-ий 

неапол′-ітан-ец′- ø 

неапол′-ітан-к-    а 
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-іан- 

 

-іан-/-йан- 

-ійан-/-ан- 

„ознака‟   

 

 

 

лат. -an-/-ian- 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

 

кант′-            (ø) 

          -іан-с′к-ий 

          -іан-ец′-ø 

          -іан-ств-о 

гегел′-            (ø) 

          -йан-с′к-ий  

          -йан-ец′-ø 

          -йан-ств-о 

кант′-              (ø) 

          -ійан-с′к-ий 

          -ійан-ец′-ø 

          -ійан-ств-о 

-іан- 

 

-іан-/ 

-ійан- 

 

„предемтність/ознака‟   

 

 

лат. -an-/-ian- 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

 

марс′-            (ø) 

          -іан-с′к-ий 

          -іан-ин-ø 

          -іан-к-а 

йупітер′-            (ø) 

         -іан-с′к-ий 

         -іан-ин-ø //-ец′-ø 

          -іан-к-а 

 

-ан-  
„ознака‟ 

 

< прс. *-ěn- < і.-є. -ēn- р′іздв-             (о) 

            -ан-с′к-ий 

 

      д′н′іпр-         (о) 

за-д′н′іпр-ан-с′к-ий 

 

-ен- -ен- 
„ознака‟ 

 

 

рос. -ен- < прс. -ьн- 

 

східн-          (е) 

східн-ен-с′к-ий 

 

висел-и-      (ти) 

          -ен-ец′-ø 

          -ен-к-  а  

          -ен-с′к-ий 

 

-им- -им-/-ім- 
 „ознака‟ 

 

 

рос. -им- уф-             (а) 

      -им-с′к-ий 

      -им-ец′-ø 

      -им-к-  а 

  

-іст- -іст-/-ист- „предметність‟  

„особа‟ 

гр.   

(через ст.-сл.) 

оказ′іонал′-іст-с′к-ий 

суфраж-ист-с′к-ий 

  

-тел′- -тел′- 

 

 

„предметність‟ 

 

псл. -тѣль-  

„предметність‟ 

на-пл′-ува-      (ти) 

                  

                 ел′-с′к-ий 

  

-ар- -ар- 

„предметність‟ 

лат.   

гр. 

л′ік-ува-            (ти) 

                -ар-      ø 

                -ар-к-   а 

                -ар-с′к-ий 
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-ер- -ер- 
„предметність‟ 

 

 

 брат-             (ø) 

          -ер-с′к-ий 

          -ер-ств-о 

          -ер-н′-ій 

  

-ун- -ун- „предметність‟ 

 
рос. -ун- 

викс-            (а) 

          -ун-с′к-ий 

пушт-             (а) 

             -ун-с′к-ий 

 

-ал′- -ал′- 

„предметність‟ 

фр. -al- 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

 

прованс-             (ø) 

               -ал′-с′к-ий 

               -ал-ец′-ø 

               -ал-к-   а 

               -ал′-     ø 

  

-ат- -ат- „предметність‟ 

„особа‟ 

 

 

гр. -αη- ( Р. в.) схизм-            (а) 

             -ат-с′к-ий 

             -ат-      ø 

             -ат-ик- ø 

  

-ид- -ид-  

„предметність‟ 

 

гр. -ίδ- ( Р. в.) перс-             (ø) 

           -ій-       а 

           -ид-с′к-ий 

  

-тей- -тей- 

„предметність‟ 

нім.-ität-  

„предметність‟ 

 

адмірал-            (ø) 

              -тей-с′к-ий 

              -тей-ств-о 

  

-ез- -ез′-/-лез′- 

 
„предметність/ознака‟ 

 

 

лат. -ese/-lese  

фр. -lais 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

конго 

          -лез-ец′-ø 

          -лез-к-  а 

          -лез′-к-  ий 

сингал-и і сингал-ез-и 

      -ец′-ø // -лез-ец′-ø 

      -к-  а  // -лез-к-  а 

    -с′к-ий // -лез′-к-ий 

генуй- 

           -ез-ец′-ø 

           -ез-к-  -а 

           -ез′-к-  ий 
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-он- -он-/-он′- 

„предметність‟ 

 

англ. -on- 

„ознака‟ 

„предметність‟ 

сакс-             (и)  

          -он′-ій-  а 

          -он-с′к-ий 

          -он-ец′-ø  

  

-ей-  „предметність‟ 

 

укр. -ей- < -иѥ жи-тт-           (а) 

жи-т-  ей-с′к-ий 

  

-ей-  
„предметність‟ 

 

 

 

гр.  -ει- епікур-ей-с′к-ий 

           -ей-ец′-ø 

           -ей-к-а 

           -ей-ств-о 

           -ей-ізм-ø 

  

-ій -ій- / -ий- 
„предметність‟ 

 

рос. -ый- буд′д′-           (а) 

             -ій-с′к-ий 

             -ій-ец′-ø  

хант-             (и) 

           -ий-к-   а  

           -ий-с′к-ий 
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Інтерфікси -ан-, -іан-, -йан-, -ітан-, -итан-, -итан-, -тан-, -т′ан- регулярно (із 

незначними винятками) відтворюються в усіх спільнокореневих реальних і 

потенційно можливих іменниках перед суфіксами -ец′-N, -ин-N ‛особа чоловічої 

статі‟, -к-N ‛особа жіночої статі‟; перед суфіксами -ств-N, -ізм-N, -шчин-N 

‛абстрактне поняття‟ регулярність порушується: неапол-ітан-ец-ø, неапол-ітан-

к-а; за-роб-іт-ч-ан-ин-ø, за-роб-іт-ч-ан-к-а, за-роб-іт-ч-ан-ств-о; картез′-іан-ск-

ий, картез′-іан-ец-ø, картез′-іан-ц-і, картез′-іан-ин-о, картез′-іан-и, картез′-іан-

ств-о; слов-йан-ин-ø, слов-йан-к-а, слов-йан-ізм-ø, слов-йан-ств-о, слов-йан-шчин-

а, слов-йан-із-ува-ти (словй-ан-ин-ø, словй-ан-к-а [273 ІІ, с. 243]). 

Семантична позиція інтерфікса -ан- обмежена коренями (рідше основами) із 

семантикою: „особа‟, „топонім‟, „річка‟, „небесне тіло‟, „абстрактне поняття‟. 

Найчисельнішими є слова, коренева морфема яких має значення неістоти – 

більшість зі значенням „топонімічна власна назва‟ (гайіт-ан-ск-ий, сміл-ан-ск-

ий), а також загальна назва (город-ан-ск-ий, сел-ишч-ан-ск-ий). Слів-топонімів 

значно більше, ніж фіксує АСМСА, оскільки в ній подані лише найуживаніші 

слова1. Корені (основи) зі значенням власної географічної назви переважно є 

словами іншомовного походження, що функціонують у мові – джерелі 

запозичення як в іменникових, так і в прикметникових формах: американський – 

america, american; африка, африканський – africa, african. В українській мові такі 

морфемні структури зберігають іншомовний транслітерований суфікс -an-. 

У морфемних структурах небагатьох слів інтерфікс уживаний після кореня 

(основи) зі значенням назв – річок (десн-ан-ск-иий, дністр-ан-ск-ий) і 

небесних тіл: марс-іан-ск-ий, меркур-іан-ск-ий, йупітер-іан-ск-ий. Поодинокі 

корені (основи) мають значення „установа, організація, партія‟ (спіл-ч-ан-ск-ий) 

та „абстрактне поняття‟ (освіт-ан-ск-ий, різдв-ан-ск-ий). Доволі численними є 

також корені зі значенням „особа‟ (власна і загальна): домінік-ан-ск-ий, магомет-

ан-ск-ий, ніцше-ан-ск-ий, патриц-іан-ск-ий, франциск-ан-ск-ий. 

                                                 
1
 Структурні, морфонологічні умови функціонування інтерфікса -ан- у прикметниках, похідних від топонімів, 

мають свої особливості, які докладно виявлені В. Горпиничем та Т. Антонюк [53, с. 51–86]. 
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Структура більшості коренів (основ) багатоскладова з фіналлю переважно на 

одну приголосну фонему: мексик-ан-ск-ий, молдав-ан-ск-ий, теребовл-ан-ск-ий. 

Односкладових коренів (основ) порівняно небагато (чверть), здебільшого із 

фіналлю на двофонемні фонемосполуки: „сонорна + сонорна‟: /рм/ (бірм-ан-ск-

ий), /мл/ (ново-земл-ан-ск-ий); „сонорна + дзвінка‟: /рз/ (ерз-ан-ск-ий); „сонорна 

+ глуха‟: /рт/ (спарт-ан-ск-ий), /рс/ (марс-іан-ск-ий), /лк/ (спіл-ч-ан-ск-ий), /рф/ 

(парф-ан-ск-ий); „глуха + сонорна‟: /пр/ (дніпр-ан-ск-ий), /сн/ (десн-ан-ск-ий); 

„глуха + глуха‟: /кш/ (мокш-ан-ск-ий), /шч/ (ставишч-ан-ск-ий, трошч-ан-ск-

ий), /хт/ (шлахт-ан-ск-ий), /ск/ (франциск-ан-ск-ий). Лише два корені 

завершують трифонемні фіналі: /здв/ (різдв-ан-ск-ий), /стр/ (дністр-ан-ск-ий). 

Морфонологія . Морфонологія основи на фонемосполуку /ій/ спричинює 

неоднакову локалізацію морфемного шва в різних джерелах [103; 273]: інд-і(й–#)-

ан-ск-ий і інд-(ій–#)-іан-ск-ий, меркурі(й–#)-ан-ск-ий і меркур(ій–#)-іан-ск-ий.  

Пристосування запозичених коренів (основ) на голосні /о/, /у/, /е/, /і/ до 

морфонологічно типової української основи (кореня) на приголосну відбувається 

шляхом усічення голосної фонеми: марокк(о–#)-ан-ск-ий, пуерто-рік(о–#)-ан-ск-

ий; гайіт(і–#)-ан-ск-ий. Іноді зяяння не усувається, хоч це й не характерно для 

української мови: ніцше-ан-ск-ий, перу-ан-ск-ий, фіхте-ан-ск-ий. 

Морфонологічні явища у словах, утворених від невідмінюваних іменників  

з основою на голосну /а/, також інтерпретують по-різному. На думку одних 

учених [82, с. 33; 84, с. 180–181], за законами морфонології відкриту основу 

закриває однофонемний консонантний інтерфікс: гоа/н-ск-ий (Гоа), йава/н-ск-ий, 

нікарагуа/н-ск-ий, самоа/н-ск-ий (Самоа). На думку інших учених  [251, с. 50; 

181, с. 284–285], відбувається накладання (суміщення) -ан- з фіналлю -а 

кореневого морфа: гоа↔ан-ск-ий, йава↔ан-ск-ий, нікарагуа↔ан-ск-ий, 

самоа↔ан-ск-ий. Подібні слова маловживані, тому не всі адаптовані до норм 

української мови. Однак ті, що адаптовані, мають типову структуру з -ан-: йав-ан-

ск-ий (не як у [273 І, с. 351; 95, с. 246]: йава-н-ск-ий). В українській мові, на 

відміну від російської, іменник Ява (острів Ява) відмінюваний; жоден український 
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словник [257, с. 682; 258, с. 853] не фіксує його незмінюваності. Тому український 

інтерфікс -ан- двофонемний, що увиразнює значення прикметника із семантично 

недостанім коренем -йав-. Невиразне, незавершене значення багатьох кореневих 

морфем набуває завершеності в поєднанні з афіксами. Семантично вагомими є ті 

структурні компоненти слова, які формують його семантику [13, с. 156–159]. На 

наш погляд, такими є не лише суфікс -ск-, а й інтерфікс -ан- після усічених 

кореневих морфем: го(а–#)-ан-ск-ий, нікарагу(а–#)-ан-ск-ий, само(а–#)-ан-ск-ий. 

Морфемний статус -ан-/-іан-/-йан-. Зі словотвірного погляду -ан- є 

компонентом словотвірного форманта -анс′к-, -анец′- із функцією зв‟язки 

(Є. Карпіловська) або дериваційно-конкретизувальною функцією (К. Ковалік): 

африк-анс′к-ий, африк-анец′-ø [48, с. 214; 184]. 

Із морфемного погляду словотвірний формант звичайно розглядають як 

двокомпонентний: америк-ан-с′к-ий, африк-ан-с′к-ий, громад′-ан-с′к-ий, ерз′-ан-

с′к-ий, республ′ік-ан-с′к-ий, сел′-ан-с′к-ий, спіл-ч-ан-с′к-ий [254, с. 89–92; 273 І, 

с. 37; ІІ, с. 191]. 

З урахуванням походження, функції та значення -ан- можна виокремлити такі 

морфемні структури (див. Табл. 3.3 на с. 89). 

1. Морфемні структури слів із транслітерованими іншомовними суфіксами  

-ан- (<-an-us), -іан-/-йан- (<-іan-us) зі значенням „ознака  щодо напряму, течії, 

вчення‟. 

М. Кравченко, аналізуючи похідні від іншомовних твірних основ, висловлює 

думку, що важко визначити відтінки значення аломорфів із інтерфіксами -ан-,  

-іан-, оскільки “в їх структурі часто функціонують іншомовні морфеми чи 

фонемосполуки, відсутні в запозиченнях української мови, що виступають  

у функції мотиваторів. У такому разі аломорфи втрачають зв‟язок із семантикою 

панівної моделі, що функціонує в мові-джерелі: америк-а – америк-ан/ск-ий, 

африк-а – африк-ан/ск-ий, кант-ø – кант-іан/ск-ий” [124, с. 31]. 

Слова з -іан-, -йан-, -ан- типу гегел′-йан-ск-ий, гумбол′т′-іан-ск-ий, картез′-

іан-ск-ий (картез′і-ан-ск-ий [273 І, с. 243]), ломброз-іан-ск-ий, мал′туз′-іан-ск-

ий, потебн′-іан-ск-ий, як прийнято вважати, формально співвідносні з назвою 
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особи [251, с. 167], а семантично мають подвійну мотивацію з назвами „напрям, 

течія, вчення‟ й „особа – послідовник‟: картез′-іан-ск-ий „стос. до картезіанства‟ 

[266 ІV, с. 110]; гегел-йан-ск-ий „стос. до гегельянства‟ [266 ІІ, с. 45]. 

Сполука „інтерфікс + -ск-‟, за В. Лопатіним, формується як самостійний афікс  

з особливим значенням, що виражає відношення не до особи, а до вчення [141, 

с. 48]. Як самостійний суфікс -іанск- зі значенням „що стосується напрямку, течії, 

яка пов‟язана з особою, названою твірним словом‟ фіксує РГ-80 [181, с. 287]: 

  ‘належність особі’ ‘напрям, течія, вчення’ 

гегел-ів-ск-ий 

кант-ів-ск-ий 

соссур-ів-ск-ий 

гегел-йанск-ий 

кант-іанск-ий 

соссур-іанск-ий 
 

Натомість І. Милославський вважає, що у словах типу кантіанський два 

синонімічні суфікси зі значенням ознаки -іан- та -ск-, тобто у слові значення 

ознаки виражене двічі [151, с. 30]. Постає питання, чи можна не лише семантично, 

а й формально співвідносити ці похідні з назвами течій, напрямів – з усіченням 

або без усічення абстрактного суфікса -ізм- (гедон-ізм-ø „ідеалістичний напрям‟ – 

гедоніст-ичн-ий, квійет-изм-ø „релігійно-етичне вчення‟ – квійет-ист-ск-ий; 

рос. гедон-изм-ø – гедон-ическ-ий, рос. либерал-изм-ø „політичний напрям‟ – 

либерал-ист-ск-ий; рос. болшев-изм-ø – болшев-ист-ск-ий) і з назвами осіб –  

з усіченням -ец- (йакобин-ец-ø – йакобин-ск-ий) [181, с. 284]. Якщо розгорнути 

словотвірні ланцюжки, то маємо: 

„вчення Фейєрбаха‟ → феййербах- + -іан-ств-о; 

„послідовник фейєрбахіанства‟ → феййербах-іан-(ств- – #) + -ец-ø; 

„стос. до фейєрбахіанства‟ → феййербах-іан-(ств- – #) + -ск-ий; 

„стос. до фейєрбахіанця‟ → феййербах-іан-(-ец- – #) + -ск-ий.  

Отже, -іан- “успадковується” похідними фейєрбахіанець та фейєрбахіанський 

від фейєрбахіанство. На наш погляд, невизнання цього призводить до втрати 

семи „вчення‟ у значенні слова феййербах-іан-ск-ий. Якщо прийняти не лише 

семантичну, а й формальну похідність феййербах-іан-ск-ий від феййербах-іан-

ств-о, то це слово відповідно має бути на третьому такті похідності. У такому 
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випадку можемо погодитися з І. Милославським, що інтерфікс “перебирає” на 

себе значення суфікса -ств- „вчення‟: феййербах-іан-(-ств- – #)-ск-ий, формальна 

відмінність спричинює перерозподілення смислів в основі” (Є. Красильникова): 

 

феййербах- феййербах-ів-ск-ий  

 
феййербах-іан-ств-о 

феййербах-іан-ск-ий 

феййербах-іан-ец-ø 
 

Так само у семантичній структурі прикметника васил-іан-ск-ий „стос. до 

василіанство і василіанець‟ (гр. Μέγας Βαζίλειος, лат. Ordo Sancti Basilii Magni; 

відомий також як Василій Кесарійський – Βαζίλειος Καιζαρείας), відбулося 

перерозподілення смислів на користь „відносної ознаки щодо вчення‟: 

василіанські догмати.  

Інтерморф -іан- має значення „ознака  щодо напряму, течії, вчення‟ й у словах 

із коренем, що не є власною назвою особи: мес-іан-ск-ий „прикм. до месія і 

месіанство та месіанізм‟ [266 ІV, с. 682]; пресвітер-іан-ск-ий „прикм. до 

пресвітер і пресвітеріанство‟ [266 VIІ, с. 541]). 

Семантично й морфонологічно більш умотивованим у структурі слів, коренева 

морфема яких має значення особи (власної чи загальної), на нашу думку, є -іан-, а 

не -ан-: пресвітер-іан-ск-ий (месі-ан-ск-ий, пресвітер-і-ан-ск-ий [212, с. 149; 

254, с. 91; 273 І, с. 293; ІІ: 45]). Усічення /ій/, а не /й/ усуває заборонене  

в українській мові зяяння на морфемному шві: григор(ій–#)-іан-ск-ий, а 

інтерморф -іан- указує на відношення до особи – власної чи загальної назви. 

Інтерморфи -іан- і -йан- не лише семантично спеціалізовані на вираженні 

„ознаки ~ щодо напряму, течії, вчення‟, адже суфікс -ств-, що несе в собі це 

значення, усікається, а й дистрибутивно розподілені: -йан- уживаний після фіналі 

на /л/: гегел-йан-ск-ий, лассал-йан-ск-ий (і заст. італ-йан-ск-ий) та 

непослідовно на /р/: волтер-йан-ск-ий (але вагнер-іан-ск-ий); після фіналі на 

іншу приголосну уживаний -іан-: кант-іан-ск-ий, конфуц-іан-ск-ий. Тому 

вважаємо недоречним виокремлення самостійного інтерфіксального -й- у гегел-й-

ан-ск-ий [273 І, с. 121]; волтер-й-ан-ск-ий, лассал-й-ан-ск-ий [254, с. 92]. 
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Морфонологічна позиція фіналі на /л/ зумовлює аломорфію й інших суфіксів, як, 

наприклад, -ер-/-йер-: гондол-й/ер-ø, медал-й/ер-ø, модел-й/ер-ø. 

Інтерморф -ан- також може спеціалізуватися на вираженні „ознаки ~ щодо 

напряму, течії, вчення‟, якщо його семантика проектується на семантику особи, 

щодо якої визначається цей напрям або вчення: лутер-ан-ск-ий „прикм. до 

лютеранство і лютеранин’ [266 ІV, с. 573]; магомет-ан-ск-ий „стос. до 

магометанства й магометан‟ [266 ІV, с. 592]. 

У словах зі спільним коренем -христ- (Χριζηόζ від τρίω „мажу, умащую‟) 

христ-ийан-ин-ø, христ-ийан-к-а „той, хто визнає християнство‟ [266 ХІ, с. 147], 

„послідовники релігійного вчення Христа‟, христ-ийан′-із-ува-ти, христ-ийан′-із-

ац′ій-а, христ-ийан-ств-о, можна виокремлювати або два інтерфікси -ий-ан- 

(христ-ий-ан-ск-ий [254, с. 91; 273 ІІ, с. 325]), або, на наш погляд, один – -ийан-. 

Похідне христ-ийан-ин-ø (із гр. τριζη-ιαν-óζ), що утворене за аналогією до назв 

народів із суфіксом -анин- [272 IV, с. 276], втрачає грецьке закінчення -όζ- (від 

неусіченої основи утворюється лише христ-ос-ува-н′н′-а), але зберігає -ιαν-, який 

вказує на віднесеність до релігійного вчення. Давній морф -ιαν- є в російських 

словах: христ-иан-ин-ø, христ-иан-к-а, христ-иан-ск-ий, христ-иан-ств-о.  

В українській мові відбулася фонетична трансформація -ιαν-, яка усунула збіг 

голосних, що відповідає фонетичним нормам української мови: просвіщенних 

христіянъ (Т. Шевченко); християн, християнин, Христіанинъ; християнство, 

Христіанство [263 ІV, с. 414]. Морфонологічна заміна /і/ на /и/, підтримувана 

фонетичними законами української мови, відбувається і в інших інтерфіксах: уф-

ім-с′к-ий [258, с. 792] – уф-им-с′к-ий [269, с. 924]; мавр′-ітан-с′к-ий [258, с. 348] – 

мавр-итан-с′к-ий [269, с. 406]; йакоб-ін-с′к-ий [258, с. 854] – йакоб-ин-с′к-ий [48, 

с. 184] і йакоб-ін-с′к-ий [269, с. 1003]. 

Інтерморф -іан-, що семантично сумісний із семантикою особи, але не містить 

семи „напрямку, течії, вчення‟, є, на наш погляд, у структурі кількох давніх за 

походженням прикметників: григор-іан-ск-ий (григор-іан-ск-ий [103, с. 235]; 

григорі-ан-ск-ий [273 І, с. 350]); йул-іан-ск-ий (йуліан-ск-ий [273 ІІ, с. 350]); 

патриц-іан-ск-ий (патриці-ан-ск-ий [273 ІІ, с. 45). Прикметник юліанський 
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уживають у сполуках юліанський календар, юліанське літочислення і пов‟язують із 

римським імператором Юлієм Цезарем. Імена Юлій (родове) і Юліан (особове) 

римські за походженням: Юлій від Julius, Юліан від Julianus. Суфікс -ian-, який 

“проявився ” в українському прикметнику. 

2. Морфемні структури слів із транслітерованим іншомовним суфіксом -ан-  

(<-an-us), що має категорійне значення „ознака‟  щодо топонімічної назви. 

Свого часу В. Виноградов висловив думку, що у спільнокореневих словах типу 

америк-а, америк-ан-ск-ий, америк-ан-ец-ø; корсик-а, корсик-ан-ск-ий, корсик-

ан-ец-ø основа похідного іменника однорідна з основою прикметника на -с′к-ий, 

тому “з погляду активних морфологічних зв‟язків установлюється потрійна 

співвідносність: основа іменника – основа прикметника – утворення на -ец′-” [35, 

с. 91]. Імовірно, ця думка сприяла факту визнання невідповідності семантичної та 

формальної співвіднесеності в подібних словах. В. Лопатін вважає, що похідні 

іменники лише опосередковано мотивовані іменниками, а насправді вони 

“безпосередньо мотивуються відносними прикметниками з суфіксами -с′к-,  

-іанс′к-” [181, с. 168–169]: рос. забайкальский – забайкал-ец-ø, кантианский – 

кантиан-ец-ø, американский – американ-ец-ø. При цьому він визнає, що  

у структурі відприкметникових іменників -ан-, -іан- є самостійними 

суфіксальними морфами зі значенням ознаки [141, с. 43]. Як значеннєві частини 

слова, що містять “вказівку на прикметниковість основи”, -ан-, -іан- розглядає 

В. Хохлачова [213, с. 27]. Не всі дериватологи підтримують такий погляд. 

Т. Єфремова вважає /ан/ компонентом словотвірних формантів, що в російській 

мові утворюють похідні не від прикметників, а від твірних іменників: африк-а – 

африк-анск-ий, африк-а – африк-анец; кант – кант-ианск-ий, кант – кант-ианец, 

кант – кант-ианств-о [251, с. 47, 50, 167]. 

Із семантикою кореневої морфеми „тононімічна назва‟ (країна, місто, 

місцевість) семантично й морфонологічно сумісний переважно інтерморф -ан-: 

мокш-а – мокш-ан-ск-ий, коста-рік-а – костарік-ан-ск-ий, опішн-а – опішн-ан-

ск-ий, рокинтн-ан-ск-ий, тарашч-ан-ск-ий. Якщо корінь (основу) завершує 

фіналь /ій/, морфонологічно нормативним є приєднання суфікса до неусіченої 
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закритої основи на /й/: англій-а – англій-ск-ий або усіченої (/ій/ – #), але закритої 

основи: іспаній-а – іспан-ск-ий, португалій-а – португал-ск-ий. 

Інтерморф -іан- містить вказівку на давність й уявний зв‟язок із кореневою 

морфемою, що простежується у спільнокореневих словах: інд-іан-ск-ий (інді-ан-

ск-ий [273 І, с. 234]), інд-іан-ец-ø, інд-іан-к-а, інд-іан-іст-ø У словах, які не 

містять інтерфікса, зв‟язок із кореневою морфемою реальний: інд-ій-ск-ий 

„прикм. до індійці та Індія‟ [266 ІV, с. 27], інд-ій-ец-ø і заст. інд-ус-ø (інд-ій-к-а і 

інд-ус-к-а) „назва корінного населення Індії та Пакистану‟. 

Отже, у словах типу африк-ан-ск-ий, африк-ан-ец-ø, африк-ан-к-а; перу-ан-ск-

ий, перу-ан-ец-ø, перу-ан-к-а -ан- є інтерморфом, що має системне значення 

ознаки [29, с. 330]. У прикметниках значення ознаки виражене двічі, інтерморфом 

-ан- і морфом -ск-. Реалізуючись у слабкій позиції, перед суфіксом із таким 

самим значенням, -ан- не позбавлений морфемного значення, однак у структурі 

слова воно є надлишковим і тому, за І. Милославським, “закреслюється”, тобто не 

представлене в семантичній структурі прикметника. Іменники типу африк-ан-ец-

ø, перу-ан-ец-ø і нігерій-ец-ø, украйін-ец-ø, одес-ит-ø мають однакові 

семантичні структури, але різні морфемні структури: „особа чоловічої статі‟ (-ец-), 

якій властива „ознака‟ (-ан-) предметності (корінь) [151, с. 29–30]. Так само 

однаковими є семантичні структури жіночих номінацій, хоч морфемні структури в 

них різні: одес-ит-к-а – „корінь‟ + „особа чоловічої статі‟ + „особа жіночої статі‟: 

африк-ан-к-а, перу-ан-к-а – „корінь‟ + „ознака‟ + „особа жіночої статі‟; украйін-к-а 

– „корінь‟ + „особа жіночої статі‟. 

3. Морфемні структури слів із питомим суфіксом -ан- зі значенням „ознака‟  

щодо абстрактної назви. 

У прикметнику різдв-ан-ск-ий суфіксальні морфи -ан- і -ск- мають однакове 

значення ознаки. За СУМом, різдв-ан-ск-ий „те саме, що різдвяний‟ [266 VIII, 

с. 563]). Цей прикметник має неєдину мотивацію. Як і різдвяний, він може бути 

безпосередньо співвіднесений з іменником різдво та з прикметником різдвяний 

(різдвяні свята = різдво). Морфемний статус подібних одиниць лінгвісти 
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визначають неоднаково. Суфікс -ск-, як і рос. -щик, який займає фінальну 

позицію в основі, але не виражає нового значення (рос. операт-ор-щик),  

у розумінні В. Гімпелевича, є асемантемою [44, с. 228]. Однак, як слушно 

зауважує Г. Чинчлей, “не можна вважати надлишкову одиницю “асемантемою”, 

якщо у складі слова один із морфів перебуває в слабкій позиції. Однаково 

ймовірною є інтерпретація надлишкового статусу і -ан-, і -ск-: -ск- перебуває  

в сильній позиції фіналі основи, але не виражає нового значення, він дублює 

значення попереднього суфікса, а тому є надлишковим; -ан- – перебуває у слабкій 

позиції і його значення десемантизоване, тобто він є інтерфіксом. Із такою 

інтерпретацією -ан- не можна погодитися. Адже “десемантизований лише один 

морф відповідної морфеми, яка регулярно представлена в інших розподілах 

морфеми в сильній позиції” [216, с. 136], як, наприклад, весн-ан-ий, земл-ан-ий, 

різдв-ан-ий. Показово, що О. Земська, яка вважає інтерфікси асемантичними 

одиницями, у подібних випадках (у російському слові смести-тель-щик) 

характеризує другий суфікс як такий, що уточнює категорійне значення того 

іменника, до якого приєднується суфікс -щик [86, с. 74]. 

Так само в морфемній структурі калькованого з російської мови прикметника 

побутовський (рос. бытовской) обидва суфікси -ов- і -ск- мають значення ознаки: 

побут-ов-ий „прикм. до побут 1 // перен. Буденний, звичайний‟ [266 VІ, с. 630]; 

розм. побут-ов-ск-ий „прикм. до побут 1‟; розм. побут-ов-шчин-а  „надмірна 

увага до показу, змалювання побуту‟ [266 VІ, с. 630]. 

4. Морфемні структури слів із запозиченим суфіксом -ан- (< -αν-) зі значенням 

„предметність‟, „особа‟. 

Словотвірний формант -ан-ин- на позначення особи за територіальною ознакою 

 місцем проживання, народження і под. (город′-ан-ин-ø, город′-ан-с′к-ий, селишч-

ан-ин-ø, селишч-ан-с′к-ий) сформувався в індоєвропейський період із двох 

самостійних суфіксів -αν- і -ιν- [115, с. 44–45]. Первинний суфікс -ин- виконував, 

як відзначають дослідники, сингулятивну функцію, а отже, слугував на 

позначення одиничної особи. В. Горпинич наголошує на тому, що суфікс -анин- 

“складається із двох морфів – -ан- і -ин-. Кожний із них у період індоєвропейської 
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спільності незалежно один від одного утворював назви жителів”: Вοζπορος – 

Вοζρορανος; Ταρανηος – ςαρανηινος [54, с. 35]. Характеризуючи морфонологічну 

будову польських інтерфіксів (przyrostków), подібну думку висловлює 

Р. Лясковський: -ан- виконує словотвірну функцію, а -ин- – сингулятивну [239, 

с. 140]. Про це свідчать і сучасні неолексеми: Скільки століть нас ділили: по 

горизонталі, по вертикалі, на сходян, заходян, <…> на мслячих, інакомислячих, 

взагалі не мислячих (В. Яворівський). 

Морфема є мінімальною одиницею мови, а отже, якщо формант -ан-ин- 

складається з двох морфів, то вони є реалізацією двох морфем, які забезпечують 

творення іменників на позначення особи. Морфи функціонально спеціалізовані:  

-ин- – на позначенні одиничної особи
2
: віннич-ан-ин-ø, луганч-ан-ин-ø, луч-ан-ин-ø; 

груз-ин-ø, осет-ин-ø; -ан-/-йан- – множинної особи: віннич-ан-и, луганч-ан-и, луч-

ан-и. Аломорф -йан- з‟являється після фіналі кореня (основи) на губну: лвів-йан-

и, остров-йан-и і острів-йан-и, харків-йан-и. 

Морф -ан- із семантикою предметності мотивує спільнокореневі ряди слів, 

якщо корінь (основа) іменника (топонім або власна назва): іменник на -ан- ‛особа‟ 

(зокрема представників давніх народів, а також окремі назви на позначення осіб, 

що утворені пізніше) – прикметник на -ск- ‛ознака‟ – іменник на -ств-, -ізм- 

‛абстрактне поняття‟. Регулярна співвіднесеність таких рядів слів, дозволяє 

стверджувати, що в морфемній структурі слів -ан- є морфом із категорійним 

значенням ‛предметність‟ і конкретним значенням ‛особа‟: магомет-ан-и, 

магомет-ан-ин-ø, магомет-ан-ств-о, магомет-ан-ск-ий „стос. до магометанства 

й магометан‟ [266 ІV, с. 541]; острів-йан-и, острів-йан-ин-ø, острів-йан-к-а і 

остров-йан-ин-ø (рос. остров-итан-ин-ø [251, с. 218]); сел-ан-и, сел-ан-ин-ø, сел-

ан-к-а, сел-ан-ск-ий „прикм. до селянин‟ [266 ІХ, с. 120], сел-ан-ств-о; рідко 

шлахт-ан-ин-ø, шлахт-ан-к-а, рідко шлахт-ан-ск-ий „прикм. до шляхта і 

шляхтянин‟ [266 ХІ, с. 496]. 

                                                 
2
 У сучасній лінгвістиці залишається дискусійним питання щодо форм множини іменників – як словозмінних чи 

словотвірних.  
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Неоднакові погляди на структурний компонент -ан-, зокрема у слові за-роб-іт-

ч-ан-ск-ий, висловлюють І. Яценко та Н. Клименко. На думку Н. Клименко, -ан- є 

інтерфіксом [103, с. 235]. Натомість І. Яценко вважає, що в похідному за-роб-іт-ч-

ан-ск-ий чітко виокремлюються два суфікси, оскільки відчуваються безпосередні 

зв‟язки з твірним за-роб-іт-ч-ан-ин-ø, а з іменником за-роб-іт-к-и зв‟язки дуже 

віддалені, тому частина прикметникової основи -ан-ск-ий не може сприйматись 

за один суфікс: -ан- є частиною двокомпонентного суфікса -ан-ин-, -ск- – суфікс 

зі значенням ознаки [273 І, с. 8]. Морфемні структури подібних слів упорядковані 

відповідно до загальносистемних закономірностей української мови, вони містять 

морф -ан- зі значенням ‛особа‟: заробітч-ан-и, заробітч-ан-ин-ø, заробітч-ан-к-а, 

заробітч-ан-ск-ий, заробітч-ан-ств-о, заробітч-ан-ск-ий. 

Конкуренція інтерморфних і неінтеморфних структур призводить не лише до 

функціонування в мові слів-дублетів і витіснення або семантизації однієї зі 

структур, а й до увиразнення морфемного статусу -ан-: ассірій-ан-ин-ø, ассірій-

ан-к-а „населення Ассірії‟ – ассірій-ец-ø, ассірій-к-а, ассірій-ск-ий „прикм. 

до ассірійці й Ассірія‟ [266 І, с. 68]; іст. філістимл-ан-ин-ø, філістимл-ан-к-

а, філістимл-ан-ск-ий „прикм. до філістимляни‟ – філістим-ец-ø, філістим-к-а, 

філістим-ск-ий „прикм. до філістимці‟ [266 Х, с. 593]. 

Закономірна відтворюваність інтерморфів у спільнокореневих словах іноді 

порушується. Зокрема, “випадковий” морф -ан- у назвах осіб жіночої статі 

зумовлений впливом семантичних і/чи морфонологічних чинників: гор′-ан-ин-ø 

„житель гір‟, гор′-ан-к-а, гор′-ан-с′к-ий „належний горянам‟ – гор-ец′-ø, гор′-ан-к-а, 

гір-с′к-ий „1. Прикм. до гора 1; 2. Який входить до складу земної кори‟; китай-ец′-

ø, китай-ан-к-а (китай-к-а
1
 „тканина‟ і китай-к-а

2 
„сорт яблуні‟), китай-с′к-ий; 

турок-ø, турч-ан-к-а і турк-ен′-а (*тур-к-а), турец′-к-ий; заст. персій-ан-ин-ø, 

персій-ан-к-а, персій-ан-с′к-ий – перс-ø, персій-ан-к-а, перс′-к-ий і перс-ид-с′к-ий. 

Натомість -ан- у структурі прикметників умотивований історично – реально вони 

утворені від назв осіб: рідко город-ск-ий і заст. город-ан-ск-ий „прикм. до город 

1‟ (рідко город-ан-ин-ø, город-ан-к-а і горож-ан-ин-ø, горож-ан-к-а); галиц-к-ий 
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і рідко галич-ан-ск-ий „стос. до Галичини‟ (галич-ан-ин-ø, галич-ан-к-а); модав-

ск-ий і модав-ан-ск-ий (молдав-ан-ин-ø, молдав-ан-к-а). 

5. Морфемні структури слів із транслітерованим іншомовним суфіксом  

-іан- (< -іan-us), -ійан-, що має значення „ознака/предметність‟  щодо 

астрономічної назви. 

Морфемних структур слів із кореневою морфемою „небесне тіло‟ – усього 

чотири. Власне, це прикметники, утворені за аналогією до вже існуючого і часто 

вживаного прикметника марс-іан-ск-ий (англ. martian): венер-іан-ск-ий, меркур-

іан-ск-ий (меркурі-алн-ий [273 І, с. 293]), йупітер-іан-ск-ий. Усічення 

фонемосполуки /ій/ (меркур(ій–#)-ан-ск-ий) усуває зяяння на морфемному шві й 

уодноманітнює морфемні структури слів з інтерфіксом, семантично сумісним із 

коренем зі значенням небесного тіла: меркур-іан-ск-ий (англ. mеrcurian) і 

йупітер-іан-ск-ий (англ. jovian), подібно до марс-іан-ин-ø, марс-іан-к-а.  

В українському прикметнику марс-ійан-ск-ий [253, с. 304] інтервокальна /й/, що 

усуває збіг голосних в інтерфіксі, фонетично закономірна. Тому цілком можливим 

є утворення меркурій-ан-ск-ий. Оскільки реально функціонує лише один ряд 

спільнокореневих слів марс-іан-ск-ий, марс-іан-ец-ø, марс-іан-к-а, точно 

визначити значення -ан- неможливо: венер-іан-ск-ий, *венер-іан-ин-ø чи *венер-

іан-ец-ø; йупітер-іан-ск-ий, *йупітер-іан-ин-ø чи *йупітер-іан-ец-ø. Можна 

припустити, що інтерморф -іан- виражає нерозчленоване значення 

‛ознаки/предметності‟. 

Інтерфікси -ітан-, -итан-, -итан-, -тан-. Інтерфікс -ітан- (лат. -itan-us), 

подібно до -ан-, латинського походження, що в мові – джерелі запозичення має 

семантику ознаки [64, с. 152]. В українську мову він увійшов разом з основами-

етимонами через посередництво різних мов: лат. Neapol, Neapol-itan, Neapol-itan-

us – укр. Неапол′-ø, неапол′-ітан-с′к-ий, неапол′-ітан-ец′-ø, неапол′-ітан-к-а; 

грец. Τρίπολη (др.-грец. Τρίπολις, Τριπολτὲις), лат. Tripol-itan-a, Tripol-itan-us 

(араб. 'طرابلس  , трансліт. Ṭarābulus) – укр. Тріполі (раніше Тріполіс, Тріполітіда), 

Тріпол-ітан-а, тріпол-ітан-ій-а, тріпол-ітан-ск-ий, *тріпол-ітан-ец′-ø, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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*тріпол-ітан-к-а; укр. Мавр-ітан-ій-а, мавр-ø (*мавр-ітан-ец-ø), мавр-ітан-к-

а, мавр-ітан-ск-ий [266 IV, с. 588]. Відповідно до фонетичних закономірностей, 

властивих українській мові, виник морфонологічний варіант -итан-: Мавр-итан-

ій-а, мавр-ø (*мавр-итан-ец-ø), мавр-итан-к-а, мавр-итан-ск-ий. Лише аналогією 

до названих вище слів можна пояснити інтерфікс -итан- у морфемних структурах 

із коренем негр-, запозиченим із французької мови: негр-ø (лат. nigrum), негр-

итан-к-а (англ. negress, negro), негр-итан-ск-ий (лат. negro, фр. negro). 

У морфемній структурі російських слів В. Лопатін розглядає нерегулярний 

інтерфікс -ітан- як двокомпонентний, перший компонент якого (-іт-) 

нарощується на основу, а другий (-ан-) на суфікс [181, с. 284]: неаполит-анск-ий. 

Т. Ефремова відзначає творення похідного іменника за допомогою словотвірного 

суфікса -ітан-ин-, що приєднується до усіченої основи: арав(ий – #)-итан-ин-ø 

[251, с. 218]. Таку морфемну структуру визнають українські вчені [254, с. 186; 273 

І, с. 232]. Українській мові морфемні структури з інтерморфами -ітан-, -итан-,  

-итан- не властиві. Їхнє уживання обмежене поодинокими словами, у яких вони 

виконують функцію морфемної мотивації. За категорійним значенням -ітан-,  

-итан-, -итан- подібні до -ан- зі значенням ‛ознака‟. У спільнокореневих словах 

арав-ій-ск-ий, арав-іт-ан-ин-ø, арав-іт-ан-к-а -іт-, ймовірно, є самостійним 

морфом, що виник унаслідок чергування /й/ – /т/, а -ан- – морфом із категорійним 

значенням ‛предметність‟ і конкретним значенням ‛особа‟. 

Інтерфікс -т-. Інтерфікс -т- є лише після кореневої морфеми ізрайіл- (лат. 

israhel, англ. israel) в морфемній структурі іменників на позначення особи: ізрайіл-

т/ан-и, ізрайіл-т/ан-ин-ø, ізрайіл-т/ан-к-а. За походженням -ite латинський 

суфікс -ites, що увійшов у старофранцузьку мову: israélite ‛єврейський‟, 

‛ізраїльтянин‟ [274]. Англійська мова зберігає цей суфікс: israeli ‛ізраїльський‟, 

israelite ‛ізраїльтянин‟. В українській мові він “проявився” як фонема /т/. За 

позицією після фіналі кореня /л/ та морфонологічною функцією -т- подібний до 

/й/ у структурах слів: гегел-й/ан-ец-ø, лассал-й/ан-ец-ø (і заст. італ-й/ан-ец-ø). 
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Нарощуючись у препозиції щодо вихідного морфа, /т/ формує аломорф -тан-  

із категорійним значенням ‛предметність‟ і конкретним значенням ‛особа‟. 

Зовсім іншу природу, на нашу думку, має сегмент /т/ у морфемних структурах 

слів: лаот-ан-ск-ий і лаот-ан-ец-ø (лао-т-ан-ск-ий і лао-т-ан-ец-ø [273 І, 

с. 232]. Лао, лаосець, лаотянець – синонімічні назви „народу, основного населення 

Лаосу‟ входять до двох рядів морфемних структур слів. Перший ряд слів 

відзначається регулярними для української мови явищами морфемного шва – 

чергуванням і усіченням: Лаос-ø, лаос-ец-ø, лаос-к-а, лаос-к-ий; другий – 

чергуванням /с/ – /т/, що відбувається в іншомовних коренях: лао, лаос-ø, лаот-

ан-ск-ий, лаот-ан-ец-ø, лаот-ан-к-а. 

Нетиповою для української мови є морфемна структура із компонентом /ік/: 

реліг. англ-ік-ан-с′к-ий „прикм. до англіканства‟ [266 I, с. 44]). Можливо,  

у процесі запозичення відбулося рідкісне для української мови чергування /й – к – 

ц – ч/, що простежується при порівнянні рядів слів: англ-ій-а – англ-ій-ск-ий 

„прикм. до англійці і Англія‟ [266 І, с. 44], англ-ій-ец-ø, англ-ій-к-а; англ-ій-а – 

англ-ік-ан-ств-о – англ-ік-ан-с′к-ий, англ-ік-ан-ец′-о; англ-ій-ск-ий – англ-іц-

изм-ø; англ-ій-а – англ-іч-ан-ин-о, англ-іч-ан-к-а (англ-і-чан-ин-о, англ-і-чан-к-а 

[273 І, с. 32] і рос. англ-ич-ан-ин [151, с. 42]). У такому разі з урахуванням 

дистрибутивного розподілу -ій-, -ік-, -іц-, -іч- можна вважати аломорфами 

суфіксальної морфеми, що має категорійне значення „предметність‟ та конкретне 

значення „країна‟ / „місто‟. 

 

3.1.5. Інтерфікси -ин-, -ін-, -ен-  

У морфемних структурах українських спільнокореневих слів інтерфікси -ин-,  

-ін-, -ен- функціонують обмежено. Із погляду словотвору інтерфікси входять до 

складу словотвірних формантів -инск-, -енск-, -инец-, -инк-, -енец-, -енк-, які 

забезпечують творення слова: куб-инец-ø, брн-енск-ий, чит-инск-ий [48, с. 184, 

212]; біж-енец-ø, біж-енк-а [187, с. 60]; рос. матер-инск-ий, сестр-инск-ий, 
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сатан-инск-ий і бак-инск-ий, кахет-инск-ий; рос. кладбищ-енск-ий, нищ-енск-ий, 

грозн-енск-ий, керч-енск-ий [251, с. 205, 137]. 

Інтерфікси -ин-/-ін-. У небагатьох словах -ин- є слов‟янським за походженням. 

На слов‟янське підґрунтя цього інтерфікса, як вважає В. Горпинич, указують 

похідні від слов‟янських назв осіб: мам-ин-ø, сестр-ин-ø [52, с. 10]. 

Непитомий -ин- (лат. -in-us) в українську мову запозичений з основами 

латинського походження: dalmatinus – dalmatsky – dalmatinsky [52, с. 10], а також зі 

словами, запозиченими з російської або через посередництво російської мови: 

алупк-ин-с′к-ий, катерин-ин-с′к-ий (катерин′-ів-с′к-а Росія [257, с. 727]), соч-ин-

с′к-ий, чит-ин-с′к-ий, шахт-ин-с′к-ий. За свідченням В. Горпинича й Т. Антонюк, 

слова із російським -ин- не відповідають граматичним нормам української мови 

[53, с. 101]. У морфемних структурах слів, що утворені від запозичуваних  

в останні десятиліття сучасною української мовою топонімів, також 

простежується структурний компонент -ин-: педро-хуан-кабалйер-ин-ск-ий 

(Педро-Хуан-Кабальєро, м., Парагвай), порту-алегр-ин-ск-ий (Порту-Алегрі, м., 

Бразилія), пунта-дел-ест-ин-ск-ий (Пунта-дель-Есте, м., Уругвай) [257]. 

Позиція. Інтерфікс -ин- уживаний після закритих коренів (основ) – частіше 

запозичених та адаптованих під впливом російської мови: алушт-ин-ск-ий, йалт-

ин-ск-ий, караганд-ин-ск-ий; в окремих словах – після питомих коренів: сестр-

ин-ск-ий, сирот-ин-ск-ий та після основ із суфіксами -ер-, -от-: мат-ер-ин-ск-ий, 

піх-от-ин-ск-ий. 

Семантика кореня. Визначальною для кореня (основи) є частиномовна 

семантика предметності з топонімічним значенням (більшою мірою): гагр-ин-ск-

ий, йалт-ин-ск-ий, шахт-ин-ск-ий (рос. Шахты) та значенням особи (меншою 

мірою): йелизавет-ин-ск-ий, глинк-ин-ск-ий, мат-ер-ин-ск-ий, мурз-ин-ск-ий, 

сестр-ин-ск-ий, сирот-ин-ск-ий і сатан-ин-ск-ий  та орд-ин-ск-ий, піх-от-ин-ск-

ий, піх-от-ин-ец-ø („збірне поняття‟). Інтерфікс -ин- можливий також після 

займенникового кореня із присвійною семантикою: наш-ин-ск-ий. 
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Морфонологія. В аналізованому матеріалі кількість одно- і багатоскладових 

коренів (основ) майже однакова. Фіналі третини коренів, переважно односкладові, 

оформлені 9 фонемосполуками: „сонорна + дзвінка‟ /рд/ (кабард-ин-ск-ий, орд-ин-

ск-ий), /нд/ (караганд-ин-ск-ий), /рз/ (мурз-ин-ск-ий); „сонорна + глуха‟ /лт/ 

(йалт-ин-ск-ий); „дзвінка + сонорна‟ /гр/ (гагр-ин-ск-ий); „глуха + глуха‟ /пк/ 

(алупк-ин-ск-ий), /хт/ (к’ахт-ин-ск-ий); „глуха + глуха + сонорна‟ /стр/ (сестр-ин-

ск-ий); „глуха + глуха + глуха‟ /стк/ (шостк-ин-ск-ий). Усічені основи із 

двофонемною консонантною фіналлю не завжди потребують інтерфіксального 

компонента -ин-: ісланд-ск-ий, норманд-ск-ий, фламанд-ск-ий, ел-бахр-ск-ий 

(Ель-Бахра, м.), ла-корунй-ск-ий (Ля-Корунья, м., Іспанія). 

Морфонологічно вагомою є фіналь основи на /ій/, що уможливлює як 

безпосереднє приєднання суфікса: австрій-ск-ий, сицилій-ск-ий, так і після 

усічення /ій/: болгар(ій–#)-ск-ий, естон(ій–#)-ск-ий, йапон(ій–#)-ск-ий. Виняток 

із загальної закономірності, спостережений у похідних від кахетій-а: кахет-ин-

ск-ий, кахет-ин-ец-ø. У морфемних структурах слів -ин- відтворюється, якщо є 

співвідносний іменник на позначення особи: грузій-а – груз-ин-ск-ий і груз-ин-ø, 

осетій-а – осет-ин-ск-ий і осет-ин-ø. 

Після фіналі /ій/ та /й/, що не усікається, нормативним є морф -ін-: марій-ін-ск-

ий, амударй-ін-ск-ий, а також ілл-ін-ск-ий (Іллінська церква). Уживання -ін- 

після фіналі кореня на приголосну не відповідає ні фонетичним, ні морфологічним 

нормам української мови: йакоб-ін-ск-ий, йакоб-ін-ец-ø, йакоб-ін-ізм-ø, йакоб-ін-

ств-о [266 ХІ, с. 640]. За чинним правописом, має бути -ин-: атлантик-сіт-ин-

ск-ий (Атлантик-Сіті), канзас-сіт-ин-ск-ий (Канзас-Сіті); пот-ин-ск-ий (Поті) 

[270, с. 121]; йакоб-ин-ск-ий [48, с. 184]. Іноді нормативність порушується не 

лише в розмовному мовленні: алупк-ін-ск-ий, душанб-ін-ск-ий, махачкал-ін-ск-

ий, шостк-ін-ск-ий (інтернет), а й у словниках: абу-даб-ін-ск-ий (Абу-Дабі) [257, 

с. 706], йакоб-ін-ізм-ø [254, с. 218], йакоб-ін-с′к-ий [269, с. 1003]. 

Інтерфікси -ін-, -ен- семантично навантажені. Вони диференціюють ряди слів: 

слов-ін-ец′-ø, слов-ін-к-а, слов-ін-с′к-ий „західнослов‟янська народність; населення 
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Польщі‟ і слов-ен-ій-а, слов-ен-ец′-ø, слов-ен-к-а „південнослов‟янський народ; 

основне населення Словенії‟, слов-ен-с′к-ий [266 ІХ, с. 366–367]. 

На наш погляд, немає інтерфікса -ін- ні в іменнику правлінець (правл-/ін/-ець 

[103, с. 235]), ні в інших спільнокореневих словах, яких в українській мові усього 

три: правл-ін-ск-ий „стос. до правління 2‟; управл-ін-ск-ий „1. Прикм. до 

управління 2 (установа); 2. Дія за знач. управляти 1‟ [266 Х, с. 468–469]; правл-ін-

ец-ø „член правління‟ [266 VІІ, с. 505]. У нетиповій позиції перед суфіксами -ск-, 

-ец- морфема -інн- не лише актуалізує категорійне значення предметності, а й, 

реалізуючись у морфі -ін-, забезпечує можливість поєднання з ними: управл-інн-

а – управл-ін(н–#)-ск-ий; правл-інн-а – правл-ін(н–#)-ск-ий, правл-інн-а – 

правл-ін(н–#)-ец-ø. 

Морфемний статус -ин-/-ін-. За походженням -ин-/-ін-, подібно до -ів-/-ов-, є 

питомим суфіксом зі значенням присвійної ознаки. Присвійність відчувається  

у словах, корінь (основа) яких має значення особи жіночої статі: ірин-ин-с′к-ий, 

мар′ій-ін-с′к-ий, марй-ін-к-а, сатан-ин-с′к-ий. Семантична структура прикметників 

значно ширша; тлумачні словники фіксують, крім присвійності, й інші значення: 

мат-ер-ин-с′к-ий „1. Прикм. до мати
1
; 2. Властивий матері; 3. спец. Такий, від 

якого або в якому зароджується‟ [266 ІV, с. 645]; сестр-ин-с′к-ий „1. Прикм. до 

сестра 1 // Належний сестрі // Властивий сестрі‟ [266 ІХ, с. 151]; сатан-ин-с′к-ий 

„1. Прикм. до сатана; 2. перен. Властивий сатані; 3. перен. Надзвичайно сильний за 

ступенем вияву‟ [266 ІХ, с. 60]. 

Із морфологічною ознакою – іменники жіночого роду першої відміни на -а – 

пов‟язують типове уживання -ин- і в структурі слів після кореня (основи) із 

семантикою географічної назви: ал′аск-ин-с′к-ий, амг-ин-с′к-ий, алмаат-ин-с′к-ий, 

алмаат-ин-ец′-ø, кабард-ин-с′к-ий [223, с. 344]. У сучасній мові відхилення від 

закономірного уживання -ин- зумовлене різними чинниками, зокрема 

морфонологічними – пристосуванням відкритих запозичених основ: бак(у-#)-ин-

с′к-ий, гагр(и-#)-ин-с′к-ий, душанб(е-#)-ин-с′к-ий, плойешт(і-#)-ин-с′к-ий, пот(і-#)-

ин-с′к-ий, соч(і-#)-ин-с′к-ий, тол′йат(і-#)-ин-с′к-ий, туапс(и-#)-ин-с′к-ий, улан-

уд(е-#)-ин-с′к-ий. 
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Інтерфікс -ин-, так само, як -ів- й -ан-, регулярно відтворюється у рядах 

спільнокореневих слів: іменник (топонім) – прикметник із суфіксом -с′к- – 

іменник на позначення особи чоловічої (-ец′-) – іменник на позначення особи 

жіночої статі (-к-): душанб-ин-с′к-ий, душанб-ин-ец′-ø; тол′йат-ин-с′к-ий, 

тол′йат-ин-ец′-ø; туапс-ин-с′к-ий, туапс-ин-ец′-ø; тув-ин-с′к-ий, тув-ин-ец′-ø. 

Окремі прикметники семантично співвіднесені і з географічною назвою, і  

з назвою особи: бак-ин-ск-ий, кабард-ин-ск-ий, кахет-ин-ск-ий, куб-ин-ск-ий, 

тув-ин-ск-ий, хів-ин-ск-ий. Не мають подвійної семантичної мотивації слова,  

у яких корінь не географічна назва: іст. орд-ин-с′к-ий „прикм. до орда 1‟, іст. орд-

ин-ец′-ий „хто належить до орди 1‟, орд-ин-шчин-а „данина, яку збирала орда‟ [266 

V, с. 743]; піх-от-ин-с′к-ий „прикм. до піх-от-ин-ец′-ø‟ [266 VІ, с. 551]; чуж-ин-с′к-

ий „прикм. до чуж-ин-ец′-ø ~ 1. Громадянин чужої країни. 2. Чужа, нетутешня, 

захожа людина‟ [266 ІІ, с. 379]). 

Такі співвідносні ряди свідчать про те, що компонент -ин- має системну 

віднесеність до однієї одиниці морфемного рівня й може бути визначений як морф 

у слабкій позиції з категорійним значенням „ознака‟ [29, с. 330; 151, с. 29]. 

Визнання -ин- як “інтерфікса – самостійної морфеми”, що не має значення [273 І, 

с. 19], теоретично можливе, однак воно не узгоджується з ознакою двобічності 

морфеми. 

Інший ряд спільнокореневих слів формують морфемні структури, у яких -ин- 

має категорійне значення „предметність‟ і конкретне значення „одинична особа‟: 

груз-ин-ск-ий „прикм. до грузини і Грузія‟ [266 ІІ, с. 181]; лезг-ин-ск-ий „прикм. до 

лезгини‟ [266 ІV, с. 471]; осет-ин-ск-ий „прикм. до осетини і Осетія‟ [CУМ V: 

760]; рус-ин-с′к-ий „прикм. до русини‟ [266 VІІІ, с. 911]; бернард-ин-с′к-ий „прикм. 

до заст. бернардин‟ [266 І, с. 162]. 

Інтерфікс -ен-. У відтопонімічних прикметниках запозичений із російської 

мови інтерфікс -ен- (із -ьн-) порушує “граматичні норми української мови”. 

В. Горпинич і Т. Антонюк відзначають випадки неправильного творення 

прикметників від українських географічних назв на -н-е: Срібне – срібн-ен-ск-ий 
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(має бути срібн-ан-ск-ий), Східне – східн-ен-ск-ий (має бути східн-ан-ск-ий), 

Озерне – озерн-ен-ск-ий (має бути озерн-ан-ск-ий) [53, с. 101]. 

Семантична й морфонологічна позиція . Інтерфікс -ен- уживаний: після 

іменникових коренів (основ) із семантикою переважно географічної назви, що 

мають у фіналі шиплячу: керч-ен-ск-ий, монастиришч-ен-ск-ий, ставишч-ен-ск-

ий (але може бути і монастиришч-ан-ск-ий, ставишч-ан-ск-ий [53, с. 91]) або 

двофонемну сполуку із сонорною /н/: „сонорна + сонорна‟ /вн/ (рівн-ен-ск-ий); 

„сонорна + дзвінка‟ /нз/ (пенз-ен-ск-ий); „дзвінка + сонорна‟ /дн/ (гродн-ен-ск-ий), 

/зн/ (грозн-ен-ск-ий), а також після іншомовних відкритих коренів (основ) на /е/: 

орджонікідз-ен-ск-ий, фрунз-ен-ск-ий, морз-ен-ск-ий. 

Ненормативне вживання -ен- у відтопонімічних прикметниках типу озерн-ен-

ск-ий, срібн-ен-ск-ий, східн-ен-ск-ий зумовлене, очевидно, впливом графічної 

форми твірних слів із закінченням -е: Озерне, Срібне, Східне. 

Інша позиція, у якій -ен- функціонує в українській мові, – після дієслівних 

коренів: біж-ен-ск-ий, біж-ен-ец-ø, біж-ен-к-а. Інтерфікс -ен- засвідчений після 

двох займенникових коренів із семантикою присвійності й фіналлю на шиплячу 

фонему (наш-ен-ск-ий, ваш-ен-ск-ий). Окрім -ен-, після коренів займенників 

можливі також -ів-, -ин-. Уживання різних інтерфіксів впливає на формування 

семантики прикметників: „належність‟ ваш-ів-с′к-ий, наш-ів-с′к-ий (належність до 

партії “Наша Україна”); „віднесеність до‟ наш-ин-с′к-ий (= такий, який стосується 

нас); „свій‟ наш-ен-с′к-ий. 

Морфемний статус -ен-. В українській мові близько 15 спільнокореневих слів,  

у структурі яких зі словотвірного погляду -ен- є компонентом словотвірного 

форманта, що утворює похідні: „особа – діяч або носій процесуальної ознаки‟: 

висел-енец-ø, пересел-енец-ø [48, с. 178]; „ознака за відношенням до особи‟: біж-

енск-ий „прикм. до біженець‟ [266 І, с. 179]; „ознака за відношенням до 

абстрактного поняття‟: спрошч-ен-ск-ий „прикм. до спрощенство‟ [266 ІХ, с. 607–

608], непротивл-енск-ий „стос. до непротивленства‟ [266 V, с. 372]. 
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В. Виноградов, характеризуючи творення слів типу біженець, спрощенець, 

висловив думку, що суфікс особи -ец- “дає життя потенційному суфіксу  

-енец-” [35, с. 55–56]. Зважаючи на безпосередні словотвірні зв‟язки іменників із 

дієсловами, -енец-, справді, є єдиним словотвірним формантом. Натомість із 

морфемного погляду сегменти -енец-, -енк-, -енск- подільні на два морфи. Так, 

Н. Клименко виокремлює інтерфікс -ен- у морфемній структурі слова висел-ен-ец-

ø [103, с. 235]; Є. Карпіловська – суфіксальну зв‟язку в морфемній структурі слова 

біж-ен-ец-ø [95, с. 254]. За І. Яценком, -ен- є самостійним компонентом 

морфемної структури слів: біж-ен-ец-ø, біж-ен-к-а, біж-ен-ств-о, біж-ен-ск-ий; 

о-полч-ен-ец-ø, о-полч-ен-ск-ий [273 І, с. 49; ІІ, с. 27]. Автори словника російських 

морфем вбачають можливість подвійного поділу слів на морфи: беж-енец і беж-

ен-ец, беж-енк-а і беж-ен-к-а, беж-енск-ий і беж-ен-ск-ий, беж-енств-о і беж-ен-

ств-о [255, с. 29]. 

В українську мову слово біженець увійшло, очевидно, через посередництво 

російської, в яку, як відзначає В. Виноградов, посилаючись на С. Карцевського, 

воно запозичене із чеської чи болгарської мови (І. Ковалик висловлював сумнів 

щодо цього [114, с. 47]). Іменники, подібні до біженець, входять у 

п‟ятикомпонентний ряд спільнокореневих слів: дієслово (корінь / основа) – 

(діє)прикметник на -ен- – іменник на -ец- – іменник на -к- – прикметник на  

-ск-: пере-міст-и-ти, пере-мішч-ен-ий, пере-мішч-ен-ец-ø, пере-мішч-ен-к-а, 

пере-мішч-ен-ск-ий. У тлумачних словниках лексичне значення іменників, 

співвідносних із пасивними дієприкметниками минулого часу -ен-ий [187, с. 60, 

109], формулюється з опорою на значення особового дієслова. Значення пасивної 

особи було панівним аж до кінця ХІХ ст.; пізніше відбулося розширення 

семантики особи як виконавця дії або взагалі носія характерної процесуальної 

ознаки. У спільнокореневих словах (і біженець також) -ен- є суфіксом із 

категорійним значенням ‛ознака‟ поза словотвірною інтерпретацією та лексичним 

тлумаченням цих слів, а також зафіксованим у лексикографічних джерелах 

(діє)прикметника: 
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а) особа як об‟єкт або суб‟єкт дії, названої дієсловом: *висел-ен-ий (СУМ не 

фіксував), висел-ен-ец-ø, висел-ен-к-а „кого виселили або хто виселився звідки-

небудь‟ [266 І, с. 481]; пересел-ен-ий, пересел-ен-ец-ø (і пересел-ец-ø), пересел-ен-

к-а, пересел-ен-ск-ий (і пересел-ск-ий) „1. Прикм. до переселенець; 2. Стос. до 

переселення‟ [266 VІ, с. 273]; посел-ен-ий, посел-ен-ец-ø, посел-ен-к-а і посел-ен-

иц-а, посел-ен-ск-ий „прикм. до поселенець‟ [266 VІІ, с. 314–315]; б) особа як 

об‟єкт дії, названої дієсловом: перемішч-ен-ий, перемішч-ен-ец-ø, перемішч-ен-к-а 

„переміщена особа‟, перемішч-ен-ск-ий „розм. Прикм. до переміщенець‟ [266 VІ, 

с. 229]; в) особа як суб‟єкт дії, названої дієсловом: *біж-ен-ий, біж-ен-ец-ø, біж-

ен-к-а „хто біжить звідкись‟, біж-ен-ск-ий „прикм. до біженець‟, біж-ен-ств-о 

[266 І, с. 179]; г) особа як носій процесуальної ознаки: виродж-ен-ий, виродж-ен-

ец-ø, виродж-ен-к-а „хто виродився‟, ви-родж-ен-ск-ий „прикм. до виродженець‟ 

[266 І, с. 474]. 

Російські лінгвісти пов‟язують більшість назв осіб на -енец- з основами 

віддієслівних іменників на -ение, з усіченням фіналі /ий/: непротивление – 

непротивленець, обновление – обновленець, перерождение – перерожденець, 

поражение – пораженець, примирение – примиренець, поселение – поселенець 

[223, с. 215; 181, с. 185]. Натомість в українській мові типовими морфемними 

структурами слів є структури із суфіксом -ен-, в іменниках зі значенням особи 

також: облож-ен-ий – облож-ен-ец-ø, переродж-ен-ий – переродж-ен-ец-ø, 

посел-ен-ий – посел-ен-ец-ø, примир-ен-ий – примир-ен-ец-ø. Лише в поодиноких 

випадках назви осіб можуть бути семантично співвіднесені і з іменниками на  

-енн- (рос. -ение), і з іменниками на -ств-: *непротивл-ен-ец-ø „прихильник 

непротивлення‟; *обновл-ен-ец-ø „прихильник обновлення‟. Морфемні структури 

цих слів містять суфікс -ен-, що засвідчує їх відповідність типовим в українській 

мові морфемним структурам, а не реальним словотвірним відношенням: 

*непротивл-ен-ий, *непротивл-ен-ец-ø, *непротивл-ен-к-а, непротивл-ен-ств-о, 

непротивл-ен-ск-ий; обновл-ен-ий, *обновл-ен-ец-ø, обновл-ен-ств-о, обновл-ен-

ск-ий. 
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3.1.6. Інтерфікси -й-, -ей-, -ій-, -ий-, -тей- 

У морфемній структурі українських спільнокореневих слів інтерфікси -й-,  

-ей-, -ій-, -ий-, -тей- мають неоднакову конститутивну продуктивність. Так само 

вони мають і різне походження. 

У словах берестейський, житейський, як вважає В. Горпинич, -ей- є 

особливістю саме української мови, що лише випадково тотожний російському 

інтерфіксу -ей-. Він є наслідком закриття невластивої для східнослов‟янської 

системи відкритої основи фонемою /й/, що спричинило чергування голосних /и/ – 

/е/: жи-тт-а – жи-т-ей-ск-ий (< житиѥ) [52, с. 13–14]. 

У морфемних структурах інших слів інтерфікси іншомовного походження –

транслітеровані компоненти основ запозичених слів: йевроп-ей-ск-ий (гр. Εσροπε; 

europ-ej-ski), епікур-ей-ск-ий (гр. ‟Επίκοσρος, Επικοσρειος), поліц-ей-ск-ий 

(нім. Polizei). Як зазначає Є. Карпіловська, “в системі української мови вже не має 

значення їхнє походження, а лише спільність виконуваної функції та можливість 

виведення з простішої за формою одиниці” [95, с. 250]. 

Позиція . Інтерфікси -ей-, -ій- майже регулярно вживані після консонантних 

коренів, як одно- так і багатоскладових, якщо ці корені (основи) є структурним 

компонентом відмінюваних іменників – переважно географічних назв і назв осіб: 

епікур-ей-ск-ий, , Багн-ей-ск-ий, піфагор-ій-ск-ий, алп-ій-ск-ий, балт-ій-ск-ий, 

будд-ій-ск-ий, евенк-ій-ск-ий, малт-ій-ск-ий, умбр-ій-ск-ий, а також після 

суфіксів -т- жи-т-ей-ск-ий (< жи-тт-а) і -ет- тр-ет-ей-ск-ий (< тр-ет-ій). 

У морфемній структурі слова свійський сегмент /ій/ може мати неєдину 

інтерпретацію. М. Жовтобрюх, ураховуючи історію займенника, вважає -ій 

флексією: св-ій [79, с. 21–22]. У такому разі, очевидно, необхідно визнавати 

процес перерозподілу [20, с. 19–29] закінчення на користь інтерфікса св-ій-ск-ий 

(< св-ой). У сучасних граматиках переважає інший погляд [158, с. 11–14], за яким 

займенник має нульову флексію: свій-ø, подібно до посесивних прикметників типу 

сестин-ø, братів-ø. Відповідно до сучасної концепції частиномовної належності 
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займенників до класу прикметників із посесивним значенням більш 

умотивованою є морфемна подільність прикметника без інтерфікса: свій-ск-ий. 

Зі словотвірного погляду -ей-, -ій-, -ий- переважно відносять до складу 

словотвірного форманта: йевроп-ейск-ий, жит-ейск-ий, суд-ейск-ий; будд-ийск-ий, 

олимп-ийск-ий, евенк-ийск-ий [251, с. 124, 183]. Натомість із морфемного погляду 

їх вважають самостійним структурним компонентом слова – інтерфіксом: йевроп-

ей-с′к-ий, жи-т-ей-с′к-ий, суд-ей-с′к-ий, поліц-ей-ск-ий; буд′д′-ій-с′к-ий, ол′імп-ій-

с′к-ий, евенк-ій-с′к-ий [254, с. 356–359; 273 І, с. 175; ІІ, с. 24, 113]; рос. жи-т-ей-ск-

ий, суд-ей-ск-ий [255, с. 122, 335]. Розглядаючи подібні слова в російській мові, 

І. Милославський все ж таки вважає, що їм можна приписати значення особи: 

европ-ей-ск-ий – богат-ей [151, с. 42]. В українській мові морфемних структурах 

слів із двофонемними інтерморфами -ей-, -ій-, -ий- небагато, що не сприяє 

з‟ясуванню правил їхнього вживання й відповідно – їхнього морфемного статусу. 

За фонемним вираженням вони можуть бути співвіднесені з іменниковими 

суфіксами, але не тільки зі значенням особи: суд-ей-с′к-ий – іуд-ей-ø і йувіл-ей-ø, 

ол′імп-ій-с′к-ий – плакс′-ій-ø і лектор-ій-ø. Отже, за ними можна визнати лише 

категорійне значення ‛предметність‟. 

Певна неоднозначність лінійного поділу властива словам, співвідносним  

з іншомовними відкритими коренями-основами на /і/, /о/, /е/, /у/, після яких 

з‟являється інтерфікс -й-. Для слов‟янських мов відкриті іменникові корені не 

властиві; тому за законами морфонології інтерфікс (консонізатор) -й-, на думку 

одних лінгвістів, є обов‟язковим структурним компонентом слова, без якого не 

може відбутися поєднання відкритої основи з певними суфіксами (82, с. 33; 84, 

с. 176–178; 95, с. 240–248; 212, с. 46, 238; 273 І, с. 19): дел′і-й-с′к-ий, конакр′і-й-с′к-

ий, манс′і-й-с′к-ий, сабе-й-с′к-ий, уде-й-с′к-ий, удеге-й-с′к-ий. 

Визнаючи можливість неєдиної інтерпретації явищ морфемного шва, 

В. Лопатін й І. Милославський відносять /й/ до “повноцінних”, але різних морфів 

– суфіксальних [181, с. 283], кореневих [151, с. 31–32], наголошуючи, що таке 

рішення не містить “жодних фундаментальних ідей щодо морфемного поділу”. 

Усе ж таки міркування, висловлені І. Милославським, видаються більш 
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переконливими. Лівобічне нарощення /й/ уніфікує фіналь кореня перед певними 

суфіксами; йотація узгоджується із загальною закономірністю чергувань у фіналі 

кореневої морфеми. Окрім того, українська мова, на відміну від російської, 

активніше адаптує іншомовні слова, зокрема, щодо перерозподілу голосної кореня 

на користь не лише закінчення, а й двофонемного інтерморфа. Так, у структурі 

українських слів хант-ий-ск-ий, хант-ий-ец-ø, хант-ий-к-а -ий- двофонемний,  

а не однофонемний, як у російській мові (ханты-й-ск-ий [181, с. 283]). 

Двофонемний інтерморф після усічуваного кореня є також у спільнокореневих 

словах мар-ий-с′к-ий, мар-ий-ец-ø, мар-ий-к-а (місто Мари). 

Досліджуючи творення прикметників від українських еквівалентів грузинських 

топонімів з відкритими коренями (основами) на /о/, /а/, /і/, /у/, /е/, /и/, В. Горпинич 

[53, с. 79] виявляє особливості уживання інтерфіксів. Інтерфікс -ів- з‟являється 

лише після коренів (основ) із фіналлю /дзе/: Гордзе – гордз-ів-ск-ий, Джапарідзе 

– джапарідз-ів-ск-ий, Махарадзе – махарадз-ів-ск-ий, Согірдзе – согірдз-ів-ск-

ий. Показово, що ці корені (основи) є назвами осіб, це й зумовлює типову 

фонемну структуру інтерфікса -ів- у морфемних структурах українських слів. 

В усіх інших випадках суфікс або безпосередньо приєднується до твірної 

основи, або з‟являється інтерфіксальний компонент /й/, що може 

супроводжуватися усіченням фіналі основи: /о/: Бего – бего-й-ск-ий, Ікалто – 

ікалто-й-ск-ий; але Норіо – норі-й-ск-ий; Цхалтубо – цхалтуб-ск-ий; Анакліа – 

анаклі-й-ск-ий, Горіа – горі-й-ск-ий; Отабаіа – отаба-й-ск-ий, Таіа – та-й-ск-

ий; Боржомі – боржом-ск-ий, Зугдіді – зугдід-ск-ий, Каспі – касп-ск-ий, 

Ланчхуті – ланчхут-ск-ий, але Горі – горі-й-ск-ий, Сапрі – сапрі-й-ск-ий. 

Нейотове поєднання кореня (основи) і суфікса властиве не лише відмінюваним 

іменникам, а й тим невідмінюваним іменникам, які тривалий час функціонують  

в українській мові й тому пристосувалися до її норм: батум-ск-ий, боржом-ск-

ий, тбіліс-к-ий, цхалтуб-ск-ий. 

Обмежене функціонування спільнокореневих слів з іншомовним відкритим 

коренем на /е/, /у/, /о/ не сприяє їх морфологічному і фонетичному унормуванню. 
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У морфемній структурі таких слів  відкритий корінь потребує інтерфікса-

нарощення -й-: Аше – аше/й-с′к-ий, *аше/й-ец′-ø, *аше/й-ан/к-а; Сабе – сабе/й-с′к-

ий, *сабе/й-ец′-ø, *сабе/й-к-а; Чу – чу/й-с′к-ий, *чу/й-ец′-ø, *чу/й-ан-ин-ø, *чуй-ан-к-

а (але Тарту – тарту-с′к-ий, тарту-с-ец′-ø); Хуло – хуло/й-с′к-ий (але Бордо – 

бордо-с′к-ий; Огайо – огай-с′к-ий). 

Кількісна перевага іншомовних слів із відкритим коренем на /і/, на наш погляд, 

уможливлює визнання двофонемного інтерморфа -ій-: бал′-ій-с′к-ий, маор′-ій-с′к-

ий, пхлев-ій-с′к-ий, сомал′-ій-с′к-ий, ток-ій-с′к-ий, усур′-ій-с′к-ий, фідж-ій-с′к-ий, 

чил′-ій-с′к-ий; і севр-с′к-ий (Севр′і). Така фонемна структура інтерморфа є типовою 

у морфемній структурі українських слів із закритим коренем: бенгаз′-к-ий і 

бенгаз′-ій-с′к-ий, канад-с′к-ий і канад′-ій-с′к-ий; ол′імп-с′к-ий і ол′імп-ій-с′к-ий; 

руанд-с′к-ий і руанд′-ій-с′к-ий. На наш погляд, більш умотивованим є процес 

усічення не лише у словах: наур(у – #)-ій-ск-ий, укр. ток(іо – #)-ій-ск-ий, а й у 

бенгаз′(і – #)-ій-с′к-ий, бурунд(і – #)-ій-ск-ий, мал′(і – #)-ій-с′к-ий, тувал′(у – #)-ій-

с′к-ий і тувал′(у – #)-с′к-ий, фідж(і – #)-ій-ск-ий. 

Інтерфікс -тей-. Німецький за походженням унікальний інтерфікс -тей-  

(< іtät) є в морфемній структурі двох слів: адмірал-тей-ств-о (лат. admirallitatis, 

нім. Admiralität) й адмірал-тей-ск-ий (лат. admirallitatis, нім. Admiralität). У слові 

адмірал-тей-ск-ий, що є прикметником до іменника адмірал-тей-ств-о, 

інтерморф -тей- семантично навантажений, адже словотвірний суфікс -ств- 

усікається (а лише він, як прийнято вважати, має значення). Інтерфікс також 

усуває омонімію прикметників: адмірал-тей-ск-ий „прикм. до адміралтейство ~ 

установа, де керують адмірали‟ й адмірал-ск-ий „прикм. до адмірал‟: 

 

адмірал- 
– адмірал-ск-ий  

– адмірал-тей-ств-о – адмірал-тей-ск-ий 

 

3.1.7. Інтерфікс -ер-  

Інтерфікс -ер- з‟являється лише після кореня -брат-: брат-ер-с′к-ий і брат-ер-

н′-ій (= брат-ер-с′к-ий), брат-ер-ств-о. Сучасна основа -брат- успадкована від 

праслов‟янської мови братъ, братръ, у якій -тр-, імовірно, міг бути суфіксом,  
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а бра- – твірною основою з індоєвропейської *bhra- ‛нести, родити‟, як вважав 

Н. Горяєв. Вставна /е/ з‟являлася після шумних перед сонорними після занепаду 

редукованих (вѣ-тр-ъ – ві-тер-ø). Щоправда, на думку більшості лінгвістів, 

зв‟язок слов‟янських форм із індоєвропейськими *bhrе-, *bhra- є недостатньо 

обґрунтованим [250 І, с. 246–247]. 

Інтерфікс -ер- виконує словотвірну функцію лише в поєднанні з суфіксами  

-с′к-, -ств-, -н′- і тому, як прийнято вважати, не має самостійного словотвірного 

значення, а отже, є суфіксальною зв‟язкою [95, с. 246]. Однак помітною є 

семантизація інтерморфних слів: ‛відносно-присвійна ознака‟ брат-ер-с′к-ий і 

‛якісна ознака‟ брат-с′к-ий; брат-ер-н′-ій (= брат-ер-с′к-ий) і брат-н′-ій  

(= брат-ер-с′к-ий), брат-ер-ств-о і брат-ств-о. Лише окремі ЛСВ однакові за 

значенням: братерський „1. Прикм. до брат 1, 2. // Належний братові, братам. 

2. Власт. братам; який буває між братами; дуже дружній, товариський. 3. Який 

живе в братерстві, в братському єднанні‟; братський „1. Власт. братові 1, братам; 

пройнятий почуттям любові, дружби; братерський. 2. Прикм. до братство 1” [266 

І, с. 228, 231]‟. Ще більш виразно відчувається відмінність у значенні слів: 

братерство – абстрактне поняття. ‛Велика дружба, братське єднання‟ і братство 

– ‛1. збірне поняття. Група, товариство людей, об‟єднаних спільною діяльністю і 

метою, які додержуються певних установлених ними правил‟. 2. тільки одн. 

Братське почуття, ставлення; дружба // Братня близькість, єдність [266 І, с. 228, 

231]. “Словник української мови” Б. Грінченка на позначення збірного поняття 

фіксує похідне з іншим інтерфіксом брат′-ів-ств-о [263 І с. 95], що не увійшло до 

лексичного складу сучасної літературної мови. 

Викликає певні сумніви лексикографічне представлення інтерморфних слів. 

Значення прикметників, морфемні структури яких містять корінь іменника ферма
1
 

й різні інтерфікси (-ів- та -ер-), лише частково однакові: ферм-ів-с′к-ий „Прикм. до 

ферма
1
‟ (фермівські будівлі) і ферм-ер-с′к-ий „1. Стос. до ферми

1
 1‟ (фермерське 

господарство, фермерські хутори). 2. Прикм. до фермер, належний фермерові, 

фермерам‟. У другому значенні прикметник ферм-ер-с′к-ий не лише семантично, а 

й формально співвідносний з іменником ферм-ер-ø (англ. farmer, нім. Farmer), де  
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-ер- (< -er-) є суфіксом зі значенням „особа‟ (за родом діяльності): ферм-ер-ск-ий. 

Тому фактично є два омонімічні прикметники фермерський
1
 (ферма) і 

фермерський
2
 (фермер), які варто подавати в різних словникових статтях. 

 

3.1.8. Інтерфікси -ез-/-ез, -лез-/-лез- 

Інтерфікси -ез-/-ез- (< лат. ese, італ. -еsе), -лез-/-лез- (< лат. lese, фр. -lais) 

запозичені в українську мову з французької. Вони з‟являються, “як при проявленні 

фотоплівки” [134, с. 155], в морфемній структурі слів з кореневою морфемою із 

семантикою топонімічної назви африканського континенту: конго-лез-ец-ø, конго-

лез-к-а, конго-лез-к-ий (лат. congolese, фр. congolais); Того – того-лез-ец-ø, того-

лез-к-а, того-лез-к-ий (лат. togolese, фр. togolaise); ангол-ез-ец-ø, ангол-ез-к-а, 

ангол-ез-к-ий (лат. angolese, фр. angolaise); сингал-и, сингал-ез-ø, сингал-ез-к-а 

(сингал-ез-и), сингал-ез-к-ий. Кореневі морфеми на приголосну входять до 

типових неінтерфіксальних морфемних структур: ангол-ец-ø, ангол-к-а, ангол-ск-

ий; сингал-ец-ø, сингал-к-а, сингал-ск-ий. У номінаціях зі значенням „народність, 

населення острова Цейлон‟ (сингал-и, сингал-ез-и, сингал-ц-і) простежується 

функціональна й семантична співвідносність морфів -ез- і -ец-, а отже, за -ез- 

можна визнати категорійне значення ‛предметність‟ і конкретне значення ‛особа‟. 

Інтерморф -ез-/-ез- “проявляється” і в морфемній структурі слів із коренем –

назвою італійського міста Генуя (лат. Genoa; італ. Genova): гену-ез-ц-і (італ. 

genovese), гену-ез-ец-ø, гену-ез-к-а і гену-ез-к-ий (італ. genova, фр. gênes). Однак, 

на відміну від розглянутих вище, у цих структурах узвичаїлося невластиве 

українській мові зяяння, спричинене усіченням фіналі /й/: гену(й – #)-ез-ец-ø. 

 

3.1.9. Інтерфікси -ид-, -им-/-ім-, -ун-, -он-, -ал-, -ат-, -т- 

Функціонування кожного із семи інтерфіксів – -ид-, -им-/-ім-, -ун-, -он-, -ал-,  

-ат-, -т- – обмежене сполучуваністю з однією кореневою морфемою. Чотири 

інтерфікси засвідчені лише у -ск-структурах – -ид-, -им-/-ім-, -ун-, інші три:  
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-ал-, -ат-, -т- – активніше конструюють морфемні структури прикметників із 

суфіксом -н-/-н-. 

Інтерфікс -ид- (гр. -ίδ-). Інтерфікс -ид- є лише в прикметнику перс-ид-ск-ий. 

Інші спільнокореневі слова або взагалі не мають інтерфікса (перс-ø, перс-к-ий), 

або послуговуються морфом -ан- (перс-ій-ан-ск-ий, перс-ій-ан-ин-ø, перс-ій-ан-

к-а). За СУМ, персіянський „заст. Прикм. до персіяни і Персія‟. Лексеми 

персидський і перський є „прикметниками до перси
1
 і Персія‟; перський може 

також контекстуально мати значення „належний персам, Персії‟ [266 VI, с. 331, 

333]. Морфемна структура прикметника персидський “зберігає” історію його 

походження. Він утворений від цсл. Перъсида (від гр. Περζίς „Персида‟,  

у родовому відмінку якого з‟являвся -ίδ- Περζίδος), що є історичною назвою 

теперішнього Фарсистану в Ірані [250 4, с. 353; 272 ІІІ, с. 243]. 

Інтерфікс -им-/-ім- (< рос. -им-). Інтерфікс -им- забезпечує поєднання 

односкладового кореня -уф- (Уфа) із прикметниковим та іменниковими 

суфіксами: уф-им-ск-ий, уф-им-ец-ø, уф-им-к-а (донедавна уф-ім-ск-ий [258, 

с. 792). Таке фонемне вираження інтерфікса не типове навіть для російської мови, 

з якої він запозичений в українську. В українській мові немає жорсткого 

обмеження на сполучуваність односкладового кореня з фіналлю на /ф/ із суфіксом 

-ск-, однак спільнокореневі слова входять у морфемні структури з іншими 

афіксами: граф-ск-ий, граф-ø, граф-ин-а; шеф-ск-ий, шеф-ø, шеф-ин-а; скіф-ск-

ий, скіф-ø, скіф-йан-к-а. 

Інтерфікс -ун- (< псл. -un-, рос. -ун-). Інтерфікс -ун- також запозичений  

з російської мови: викс-ун-ск-ий (рос. Выкса), і тому для української мови є не 

властивим. Однак -ун- простежується також в омонімічних прикметниках, які 

співвідносяться з різними іменниками: пушт-ун-ск-ий (Пушта „безлісі простори 

на Середньодунайській низовині в Угорщині‟ [266 VІІІ, с. 412]) і пушт-ун-ск-ий 

(пушт-ун-и, чи афганці, – „іранський народ‟). Зважаючи на словотвірну похідність 

лише в останньому прикметнику -ун- є морфом із категорійним значенням 

предметності й конкретним значенням особи, хоча й тих, хто живе на безлісих 
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просторах, також можна називати пушт-ун-ами. У системі морфем -ун- є 

іменниковим суфіксом, який у багатьох словах має конкретне значення особи. 

Інтерфікс -ал-/-ал- (фр. -al-): прованс-ал-ск-ий, прованс-ал-ец-ø, прованс-ал-

к-а (провансал-ск-ий [273 ІІ, с. 163]). Лексеми провансальський „прикм. до 

провансальці і Прованс‟ та прованський „прикм. до Прованс‟ [266 VIII, с. 130] є 

тотожні за значенням лише щодо назви французької історико-географічної області 

Прованс (фр. Provence, букв. „провінція‟, окс. Provença): Щоразу на свята статую 

святої Сари <…> занурюють у море, і щоразу хвилі повертають смагляву Сару 

на провансальський берег (Л. Денисенко); До тебе я прийду, прованська стороно, 

Щоб сонце, і вітри, і море повносиле Новою радістю життя мені сповнили 

(М. Зеров). Дублетні форми є наслідком різних шляхів входження в лексичну 

систему української мови: провансальський запозичений з французької мови (фр. 

рrovençal), у якій -al- є прикметниковим суфіксом зі значенням „ознака‟; натомість 

прован-ск-ий утворений на базі української мови від запозиченої твірної основи  

-прованс-. Семантична структура прикметника провансальський, крім значення 

ознаки щодо географічної назви (Прованс), містить також значення ознаки щодо 

особи (провансальці), а отже, -ал- є семантично навантаженим. У системі морфем 

української мови -ал- має категорійне значення предметності, як і в іменнику 

“Провансаль” „гострий соус‟. У сучасній мові активізувалася тенденція до 

утворення на базі прикметникових структур на -алн- іменників на -ал-: мінім-

алн-ий – мінім-ал-ø, муніцип-алн-ий – муніцип-ал-ø, раціон-алн-ий – раціон-ал-ø. 

Інтерфікси -ат- (гр. -αη-), -т-: схизм-ат-ск-ий, схизм-ат-иц-к-ий, азі-ат-ск-ий, 

жуан-песоа-т-ск-ий і жуан-песо-ат-ск-ий. В українській мові -ат- регулярно 

функціонує в інтерфіксальному комплексі -ат-ич-(-н-ий). У спільнокореневих  

-ск-словах він певною мірою випадковий, уживаний лише в поєднанні з трьома 

кореневими морфемами, запозиченими з різних мов. 

Грецький за походженням корінь -схизм- є в морфемній структурі слів схизма, 

схизмат, схизматик, схизматський, схизматицький. Грецькі іменники мали дві 

основи – на -μ-α і -μ-ατ-ος: гр. ζτίζμ-α, ζτίζμ-αη-ος. В українській мові 
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церковнослов‟янські прикметники семантично співвіднесені з двома понятійними 

базами: схизм-ат-ск-ий „стос. до схизми і схизматів‟; схизм-ат-иц-к-ий „стос. до 

схизми і схизматиків‟ [266 ІХ, с. 883], а формально – з основою на -μ-ατ-ος. 

Грецький суфікс -ατ- “проявляється” і в іменниках на позначення православних: 

схизм-ат-ø, схизм-ат-ик-ø (гр. ζτίζμ-αη-ος), де -ат- є морфемою з категорійним 

значенням ‛предметність‟ і конкретним значенням ‛особа‟. У морфемній структурі 

іменника схизм-ат-ик-ø значення особи мають і суфікс -ат-, і суфікс -ик-, адже, як 

підтверджують дослідження, “закони синтагматики дозволяють поєднуватися 

знаковим одиницям, що мають як однакове, так і різне значення” [151, с. 36]. 

Прикметники-синоніми щодо назви частини світу Азії (лат. Asia) мають 

однакову словотвірну мотивацію, але різну морфемну структуру: азі-ат-ск-ий 

(ЛСВ 1) і заст. азій-ск-ий, а отже, відповідно до теорій інтерфіксації -ат- є 

асемантичним структурним компонентом. Семантика прикметника азіатський, за 

СУМ, охоплює ще два ЛСВ: 2. перен., заст. „дикий, глухий‟ і 3. заст., зневажл. 

„грубий, жорстокий  про людину‟, що і семантично, і формально співвіднесені  

з назвою на позначення особи: азі-ат-ø, азі-ат-к-а „1. Корінний житель Азії. 

2. заст., лайл. Грубий, некультурний  про людину‟ [266 І, с. 24]. Типовість 

морфемних структур слів, на наш погляд, необхідно враховувати при 

упорядкуванні словникових статей: азій-а, азій-ск-ий (не Азіатська регіональна 

організація, Азіатський банк розвитку, Азіатсько-тихоокеанська рада [268 І, с. 91], 

а Азійська регіональна організація, Азійський банк розвитку, Азійсько-

тихоокеанська рада) і азій-а, азі-ат-ø, азі-ат-к-а, азі-ат-ск-ий, азі-ат-чин-а. 

Уживання дублетної лексеми азіатський спричинює неоднозначні асоціації: 

Вибори на Тайвані виграла “азіатська Меркель” (NewsOne).  

Інтерфікс -он- (ст.-фр. -on- < лат. accusative -ōnem < -ō- ‛предметність‟) 

конституює морфемну структуру спільнокореневих слів із коренем сакс-: 

лат. Saxo, accusative Saxonem > Saxon; ст.-фр. Saxoun > фр. Saxon; англ. Saxon 

[274]; укр. сакс-он-ц-і, сакс-он-ск-ий (саксон-ск-ий, саксон-ец-ø, саксон-к-а [273 

ІІ, с. 220]). Сакси – група германських племен, які населяли північно-західну 
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Європу і Британію. Сакси становили етнічну основу т. з. нижніх саксонців [268 9, 

с. 553]. Порівняння морфемних структур слів уможливлює виокремлення -он- в 

усіх словах, що мають генетичний корінь -сакс-: англ-о-сакс-он-ец-ø і англ-о-

сакс-ø, англ-о-сакс-он-ск-ий і англ-о-сакс-ск-ий [273 І, с. 32], а також сакс-он-ец-

ø, сакс-он-к-а, сакс-он-ск-ий. 

 

3.1.10. Інтерфікс -е/ 

У спільнокореневих -ск-словах інтерфіксальну голосну фонему /е/ можна 

кваліфікувати як передню вокалізацію суфікса, що призводить до виникнення 

аломорфів -ск- і -еск- (див. Табл. 3.3). Аломорфія -ск- і -еск-, -ств- і -еств- 

зумовлена морфонологічними чинниками: /е/ з‟являється перед -ск-, -ств-, якщо 

фіналь основи завершують шиплячі, що виникли внаслідок чергування  

із задньоязиковими /г/ – /ж/, /к/ – /ч/, /х/ – /ш/. 

В українській мові всього п‟ять прикметників, у структурі яких фонема /е/ 

вставляється після фіналі кореня (основи) на шиплячу. Майже всі вони або 

застарілі, або привнесені в українську мові з російської; тому мають українські 

відновідники: заст. бож-е/ск-ий (бож-ий), бож-е/ств-о; паж-е/ск-ий; розм. торг-

аш-е/ск-ий (гендл-ар-ск-ий); торг-аш-е/ств-о; йазич-е/ск-ий (йазич-ниц-к-ий), 

монаш-е/ск-ий і монас-к-ий (монаш-ø-ий), а також заст. ваш-е/ск-ий. 

Натомість у прикметнику вашецький (вашеський), на наш погляд, немає 

інтерфіксальної голосної /е/: ваш-ец-к-ий. Його структура подібна до слів: куп-ец-

ø – куп-ец-к-ий, лов-ец-ø – лов-ец-к-ий і заст. ваш-ец-ø „Ваша милість‟ – 

заст. ваш-ец-к-ий. 

Передбачуваність і регулярність (відносна, бо обмежена незначною кількістю 

слів) передньої вокалізації суфіксів у цілком визначеній морфонологічній позиції 

зближує появу /е/ з чергуванням фонем й уможливлює визнання аломорфів -еск- і 

-еств- морфонологічно релевантними, подібно до інших аломорфів (як, 

наприклад: глин-ист-ий і олій-іст-ий, фіз-ик-ø і хім-ік-ø). 
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3.2.  -Н-/-н- інтерфікси у спільнокореневих словах  

 

У морфемній структурі спільнокореневих -н-/-н-слів можливі 57 інтерфіксів:  

-о, -е; -л-, -й-, -з-, -т-, -ш-; -ич-, -іч-, -оч-, -еч-, -ов-, -ев-, -ив-, -ів-, -ем-, -ар-,  

-ор-, -ер-, -аз-, -оз-, -из-, -іс-, -ес-, -ат-, -ет-, -от-, -іт-, -ут-, -аш-, -иш-, -іш-,  

-еш-, -ош-; -ал-, -ел-, -ил-, -ей-, -ій-; -іал′-, -уал′-, -уоз-, -бел′-, -тел′-, -тич-,  

-теш-; -онал′-, -абел′-, -айіч-, -елез-, -іноз-, -атоз-, -атив-, -атич-, -етич-;  

-истич-, -істич-. 

 

3.2.1. Правобічна сполучуваність інтерфіксів 

На відміну від -с'к-інтерфіксів, які регулярно відтворюються у спільнокореневих 

словах перед різними суфіксами, більшість -н-/-н'-інтерфіксів реалізується або 

лише перед прикметниковими суфіксами -н-/-н'- (кл'атв-е/н-ий, смерт-ел'-н-ий; 

майбу-т-н'-ій; вен-оз-н-ий, грип-оз-н-ий; ембр'іон-ал'-н-ий, емерит-ал'-н-ий), або 

лише в поєднанні з ними входить у морфемні структури спільнокореневих слів 

(табл. 3.4 на с. 125). Такі спільнокореневі ряди інтерфіксальних слів охоплюють 

від двох до п‟яти одиниць: 

– двочленні ряди слів продуктують практично всі інтерфікси: прикметник на 

-н- ‛ознака‟ – іменник на -іст'- ‛предметність‟, ‛абстрактність‟: ефект-ив-н-ий і 

ефект-ив-н'-іст'-ø, такт-ов-н-ий і такт-ов-н'-іст'-ø; колос-ал'-н-ий і колос-ал'-

н'-іст'-ø; симпат-ич-н-ий і симпат-ич-н'-іст'-ø, симетр-ич-н-ий і симетр-ич-н'-

іст'-ø; симптом-ат-ич-н-ий і симптом-ат-ич-н'-іст'-ø; комфорт-абел'-н-ий і 

комфорт-абел'-н'-іст'-ø; емоц'і-он-ал'-н-ий і емоц'і-он-ал'-н'-іст'-ø і под.; 

– інтерфікс -ш- формує тричленний ряд слів після абревіатурного кореня: 

прикметник на -н- ‛ознака‟ – іменник -ик- ‛особа чоловічої статі‟– іменник  

-иц'- ‛особа жіночої статі‟: ДАІ-ш-н-ий, даі-ш-н-ик-ø, *даі-ш-н-иц'-а; кіно-ш-н-

ий, кіно-ш-н-ик-ø, кіно-ш-н-иц'-а; а також -ей- лише після одного дієслівного 

кореня (ши-), власне, його аломорфа шв-: шв-ей-н-ий, шв-ей-н-ик-ø, шв-ей-н-иц'-а;



 

 

Таблиця 3.4  

Правобічна сполучуваність -н-/-н′-інтерфіксів  

Інтерфікс 

Суфікс 

ознака місце особа абстрактне поняття предмет дія 
Усього 

суфіксів 
-н-/-н′- 

ADJ 

-лив-

ADJ 

-к- 

ADJ 

-н′- N 

-к- N 

-іст-/ 

-ист- N 

-ик-/-ік- 

-ок-/ 

-шчикN 

-ізм-/ 

-изм- N 

-шчин-N 

-ац′ій-N 

-ик-N 

-ок-N 

- ій-N 

-к-N 

-к-/-ц′-N 
-із-/-из-V 

-ува-V 

-л′-, -ил′- +  
 

     +  + 
  

    3 

-ал′-, -іал′-, -уал′-,  

-онал′- 
+  

 
+ + 

 
+ +  + + + 8 

-ел′-, -тел′- +  
  

 
   

    1 

-абел′-, -бел′- +  
  

        1 

-ич-, -іч- +  
  

 
   

    1 

-ат-ич-, -ет-ич-, -т-ич- +  
  

+ + + 
 

    4 

-оч-, -еч- +  
  

 
   

    1 

-ов-, -ев-, -ів- +            1 

-ив- + 
  

+ + 
 

+ + 
 

 + + 7 

-ем- +  
  

        1 

-ар- +  
 

+ +  + +  + + + 8 

-з-, -аз- + + + 
 

     +   4 

-оз-, -уоз-, -іоз-, -атоз- +            1 

-іс-, -ес- +  
  

 +       2 

-т- +  
  

+    + +   4 

-от-, -ет-, -ут- + + 
 

+         3 

-ей- +   
 

 
 

      1 

-й-, -ій- + +    
 

      2 

-ш-, -аш-, -еш-, -ош-,  

-иш-, -іш- 
+            1 

-ез-/-елез- +     
 

      1 

-іст-/-ист- +            1 

Усього  48 3 1 5 5 3 4 3 1 4 3 3  
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– інтерфікс -л'- конституює три-, чотири- і п‟ятичленні ряди слів: прикметник 

на -н- ‛ознака‟ – іменик -іст'- ‛абстрактність‟ – іменник -ик- ‛особа чоловічої 

статі‟ – іменник -иц'- ‛особа жіночої статі‟ – іменник -н'- ‛приміщення, місце або 

предмет‟. Такі ряди слів продукують переважно дієслівні корені (основи), 

семантика яких уможливлює відповідні морфемні структури: -л'-н-: бур-и-л'-н-ий, 

бур-и-л'н-ик-ø, бур-и-л'н-иц'-а; подава-л'-н-ий, подава-л'н-ик-ø, подава-л'н-иц'-а; 

повч-а-л'-н-ий, повч-а-л'н'-іст'-ø, повч-а-л'н-ик-ø, повч-а-л'н-иц'-а; умива-л'-н-ий, 

умива-л'н-ик-ø, умива-л'н-иц'-а, умива-л'н'-а; сповід-а-л'-н-ий, сповід-а-л'н'-іст'-ø, 

сповід-а-л'н-ик-ø, сповід-а-л'н-иц'-а; пр'ад-ил'-н-ий, пр'ад-ил'н'-іст'-ø, пр'ад-ил'н-ик-

ø, пр'ад-ил'н-иц'-а, пр'ад-ил'н'-а. 

У морфемних структурах небагатьох спільнокореневих слів простежується 

сполучуваність інтерфіксів із різними іменниковими суфіксами (переважно -ізм- 

‛абстрактність‟ і -іст- ‛особа чоловічої статі‟) й дієслівним -із-. Такі ряди слів не 

відзначаються регулярністю через їх лексико-семантичну зумовленість (табл. 3.4): 

чита-л'-н-ий, чита-л'-н'-а і чита-л-к-а; мига-л'-н-ий, мига́-л-к-а і ми́га-в-к-а 

(блискавиця);  

букв-ал'-н-ий, букв-ал'-іст-ø, букв-ал'-ізм-ø, *букв-ал'-із-ува-ти; театр-ал'-н-ий, 

театр-ал'-шчин-а, театр-ал'-із-ува-ти; колон'-іал'-н-ий, колон'-іал'-іст-ø, колон'-

іал'-ізм-ø, але колон'-із-ува-ти; оказ'і-онал'-н-ий, оказ'і-онал'-істс'к-ий, оказ'-

іонал'-ізм-ø; індивід-уал'-н-ий (і індивід-у-ал'-н-ий), індивід-уал'-іст-ø, індивід-уал'-

ізм-ø, індивід-уал'-із-ува-ти, індивід-у-ум-ø, індивід-у-ал-ø;  

легенд-ар-н-ий, *легенд-ар-из-ува-ти, легенд-ар-из-ова-н-ий;  

субйект-ив-н-ий, субйект-ив-ізм-ø, субйект-ив-іст-ø, субйект-ив-із-ува-ти; 

арго-т-н-ий, арго-т-изм-ø, *арго-т-ист-ø; кабаре-т-н-ий, кабаре-т-ист-ø, 

кабаре-т-ист-к-а;  

желе-й-н-ий, желе-й-к-а; купе-й-н-ий; 

перв-іс-н-ий – перв-іс-ток-ø, перв-іс-тк-а (перв-існ-ий, перв-істок-ø, перв-істк-а 

[273 ІІ, с. 47]);  

бойа-з-н-ий, бойа-з-к-ий, бойа-з-лив-ий; буржу-аз-н-ий, буржу-аз'-ій-а. 
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Максимальна кількість інтерфіксально-суфіксальних сполук – шість –

зафіксована у словах із іншомовним, запозиченим через посередництво російської 

мови коренем (основою) -кофе-: кофе-й-н-ий, кофе-й-н'-а, кофе-й-ін-ø, кофе-й-ок-

ø, кофе-й-ник-ø і кофе-й-ниц'-а (і кофе-й-н-ик-ø і кофе-й-н-иц'-а [273, с. 262]).  

В українській мові є власні відповідники на позначення цих номінацій (за 

винятком кофе-й-ін-ø), що містять інтерфікси -й/ар- і -й/ан-: кав-а – кав-ов-ий, 

кав-йар-н'-а, кав-к-а і кав-очк-а, кав-ник-ø і кав-йан-ик-ø, кав-ниц'-а і кав-нич-к-а, 

кав-йар-ник-ø. 

Простежується певна закономірність уживаності інтерфіксів (які фактично є 

сполукою двох інтерфіксів) -ат-ич-, -ет-ич-, -ай-іч-, -т-ич-. У морфемній 

структурі іменника й дієслова -ич-/-іч- зникають; у дієслові замість них 

з‟являється -из-: проз-ай-іч-н-ий, але проз-ай-ізм-ø, проз-ай-ік-ø; алгебр-ай-іч-н-ий, 

але *алгебр-ай-іст-ø; драм-ат-ич-н-ий, але драм-ат-ург-ø, драм-ат-изм-ø, драм-

ат-из-ува-ти; систем-ат-ич-н-ий, але систем-ат-ик-ø, систем-ат-ик-а, систем-

ат-из-ува-ти; теор-ет-ич-н-ий, але теор-ет-из-ува-ти, теор-ет-ик-ø; его-т-ич-

н-ий, але его-т-изм-ø. 

 

3.2.2. Варіативність і варіантність інтерфіксів 

Широке розуміння варіанта дозволяє прогнозувати, що між 57 -н-/-н-

інтерфіксами можливі відношення як варіантності, так і варіативності. Однак 

їхня варіативність, а тим більше варіантність, лише за формальною ознакою не 

є такою “прозорою”, як у -ск-інтерфіксів (див. табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Варіативність -н-/-н'-інтерфіксів  

№ 

п/п 

Вихідний 

інтерфікс 

Варіанти 

інтерфіксів 

Усього 

слів 

 

Приклад 

 

1. 

 

-л'- 
-л- 1217 соли-л-н-ий 

-ил'- 8 прад-ил-н-ний 

-ал- 251 пасх-ал-н-ий, букв-ал-н-ий 

-іал- 7 вектор-іал-н-ий 

-уал'- 18 евент-уал-н-ий 

-онал'- 8 конфесі-онал-н-ий і конфес-іонал-н-ий 
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Продовження табл. 3.5 

№ 

п/п 

Вихідний 

інтерфікс 

Варіанти 

інтерфіксів 

Усього 

слів 
Приклад 

 -ел'- -ел'- 2 смерт-ел-н-ий 

-тел'- 1 сійа-тел-н-ий 

-бел'- 5 *літ-а-бел-н-ий 

-абел'- 25 *некритик-абел-н-ий 

 

2. 

 

-іч- 

-іч- 653 академ-іч-н-ий 

-айіч- 2 алгебр-айіч-н-ий і алгебр-ай-іч-н-ий 

-ич- 401 геометр-ич-н-ий  

-атич- 61 лімф-атич-н-ий і лімф-ат-ич-н-ий 

-етич- 12 енерг-етич-н-ий і енерг-ет-ич-н-ий  

-тич- 7 біо-тич-н-ий і-біо-т-ич-н-ий  

-истич- 5 характер-истич-н-ий 

-істич- 10 концептуал-істич-н-ий 

 

3. 

 

-ш- 

-ш- 21 за́вжди-ш-н-ій 

-иш- 3 окол-иш-н-ій 

-іш- 6 давн-іш-н-ий 

-еш- 7 справд-еш-н-ій 

-ош- 1 там-ош-н-ій 

-аш- 3 вден-аш-н-ій 

-теш- 1 там-теш-н-ій 

4. -оз- -оз- 20 гангрен-оз-н-ий 

-атоз- 6 ком-атоз-н-ий і ком-ат-оз-н-ий 

-уоз- 1 спирт-уоз-н-ий 

-іноз- 1 бітум-іноз-н-ий і бітум-ін-оз-н-ий 

-аз- -з- 3 прийа-з-н-ий 

-аз- 5 буржу-аз-н-ий 

-ез- -ез- 20 помп-ез-н-ий 

-елез- 5 товст-елез-н-ий 

-из- 1 дід-из-н-ий 

5. 

 
-ов- -ов- 21 гріх-ов-н-ий 

-ев- 3 душ-ев-н-ий 

-ів- 2 йіс-т-ів-н-ий 

-ив- 204 ілустрат-ив-н-ий, агрес-ив-н-ий 

-ат-ив- 1 норм-ат-ив-н-ий 

6. -т- -т- 59 кабаре-т-н-ий, відчу-т-н-ий 

-ет- 2 слав-ет-н-ий 

-ат- 1 брун-ат-н-ий 

-от- 3 цинг-от-н-ий 

-іт- 1 нов-іт-н-ій 

-ут- 2 слав-ут-н-ий 

7. 

 

-й- -й- 5 жалузі-й-н-ий, желе-й-н-ий 

-ей- 1 шв-ей-н-ий 

-ій- 2 рв-ій-н-ий 

8.  -оч- 5 один-оч-н-ий 

-еч- 3 стат-еч-н-ий 
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Продовження табл. 3.5 

№ 

п/п 

Вихідний 

інтерфікс 

Варіанти 

інтерфіксів 

Усього 

слів 
Приклад 

9. -ар- -ар- 73 еліт-ар-н-ий, лакун-ар-н-ий 

-ор- -ор- 6 ілуз-ор-н-ий 

10. -ес- -ес- 11 слов-ес-н-ий 

-іс- -іс- 1 перв-іс-н-ий 

11. -ем- -ем- 5 тай-ем-н-ий 

12. -е- -е- 6 царств-е/н-ий 

-о- -о- 2 сол-о/н-ий 

Всього 57 3219  

 

Інтерфікси із консонантним компонентом -л- найбільш варіативні. Однак 

кількість варіантів зменшується, якщо враховувати якість голосного компонента. 

Так, безумовно варіативними є дві групи інтерфіксів – із фонемосполуками /ал/  

(-ал-, -іал-, -уал-) і /ел/ (-бел-, -абел-). Інтерфікси -ал-/-іал- дистрибутивно 

розподілені. Інтерфікс -ал- приєднується до іменникових основ (одно-, дво- і 

трискладових) на приголосну: колос-ал'-н-ий, монумент-ал'-н-ий, оптим-ал'-н-ий, 

орнамент-ал'-н-ий, тон-ал'-н-ий. Інтерфікс -іал- переважно з‟являється замість 

усіченої фонемосполуки /ій/: ген'ій-ø – ген'-іал'-ний, колегій-а – колег-іал'-н-ий 

премій-а – прем-іал'-н-ий, провінц'ій-а – провінц'-іал'-н-ий (і ген'і-ал'-н-ий, колегі-

ал'-н-ий, премі-ал'-н-ий, провінц'і-ал'-н-ий [273 І, с. 122, 252; ІІ 145, с. 163]). 

Уживання -уал- зумовлене не морфонологічною, а індивідуально-лексичною 

позицією в морфемній структурі небагатьох запозичених слів: процес-уал'-н-ий, 

пункт-уал'-н-ий (пунктуал'-н-ий [273 ІІ, с. 181]), секс-уал'-н-ий, текст-уал'-н-ий. 

Інтерфікс -л- послідовно й регулярно з‟являється в морфемній структурі слів 

після суфікса дієслівної основи на голосну: клей-і-л'-н-ий, навч-а-л'-н-ий, фарб-ува-

л'-н-ий, хрест-и-л'-н-ий, ц'іл-ува-л'-н-ий. Аналогією до подібних морфемних 

структур можна пояснити препозитивну /и/ перед -л'- після кореня на приголосну 

/с/, що почергувалася з /д/: пр'ас-ти – пр'ад-и/л'-н-ий, тр'ас-ти – тр'ас-и/л'-н-ий, 

подібно до дуб-и-ти – дуб-и-л'-н-ий, холод-и-ти – холод-и-л'-н-ий. 

Із-поміж інтерфіксів -бел-/-абел- і -ел-, -тел- лише перші два є варіативними. 

У більшості морфемних структур уживаний неусічнений варіант -абел- (фр.  

-able): комфорт-абел'-н-ий, рент-абел'-н-ий, транспорт-абел'-н-ий. Усічений 
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варіант -бел- виокремлюють після дієслівних суфіксів -а-, -и-, -і- за умови 

визнання накладання на морфемному шві: л'іт-а-↔абел'-н-ий, чит-а↔абел'-н-ий. 

Інтерфіксальний компонент -ел- (-el-) є в морфемній структурі небагатьох слів, 

зокрема, у с-мер-т-ел'-н-ий. Його виникнення і генетичну спорідненість із -тел-  

(-t- + -el-) можна пояснити лише історичними процесами [186, с. 62–65]. 

Інтерфікси із консонантним компонентом /ч/ представлені варіантами -іч-/-ич-, 

уживання яких лише частково програмується лексико-семантичною позицією. 

Обидва варіанти зазвичай реалізуються в позиції після іншомовного кореня. 

Простежується чітка закономірність розподілу -іч- та -ич- за морфонологічними 

позиціями: -ич- – після фіналі на /д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р/: апат-ич-н-ий, істер-ич-н-

ий, симетр-ич-н-ий, факт-ич-н-ий, фосфор-ич-н-ий, хаот-ич-н-ий, цил'індр-ич-н-

ий; -іч- – після фіналі на інші приголосні: монарх-іч-н-ий, тиран'-іч-н-ий, хім-іч-н-

ий, хірург-іч-н-ий, алгоритм-іч-н-ий, бал'зам-іч-н-ий, кристал'-іч-н-ий, парабол'-іч-

н-ий, сатан'-іч-н-ий, цикл'-іч-н-ий. 

Вихідним репрезентантом інтерфіксів -ш-, -іш-, -иш-, -еш-, -ош-, -аш- умовно 

можна визнати -ш-, що входить до складу всіх варіантів і з‟являється переважно 

після відкритих прислівникових й іменникових основ: коли-ш-н-ій, дол'і-ш-н-ий; 

доміно-ш-н-ий, а також абревіатурних: МДУ-ш-н-ий, КДБ-ш-н-ий, ПТУ-ш-н-ий. 

Вокалізовані варіанти інтерфіксів приєднуються і до усічених, і до неусічених 

основ: навкол-иш-н-ій, обід-іш-н-ій, справд-ешн-ій, тут-еш-н-ій, розм. мулт-

аш-н-ий, діал. св’ат-еш-н-ий. Варіанти інтерфіксів можуть функціонувати як 

взаємозамінні: уден-іш-н-ий і вден-аш-н-ій, там-ош-н-ій і там-теш-н-ій.  

Нетипові інтерфікси є в морфемних структурах поодиноких слів (див. табл. 3.5 

на с. 127): див-оч-н-ий, жи-т-еч-н-ий, брун-ат-н-ий, неб-ес-н-ий, нов-іт-н-ій, один-

оч-н-ий, перв-іс-н-ий, рв-ій-н-ий, слав-ут-н-ий, слав-ет-н-ий, тай-ем-н-ий, шв-ей-н-

ий. 

Інтерморф -ес- (і.-є. -es-) є рефлексом давнього індоєвропейського суфікса.  

У сучасні українській мові він простежуються у словах: древ-ес-н-ий, поет. неб-

ес-а – неб-ес-н-ий; заст. слов-ес-а – слов-ес-н-ий, слов-ес-н-ик-ø, слов-ес-н-иц-а; 
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заст., ірон. тіл-ес-а – тіл-ес-н-ий; заст., розм. чуд-ес-а – чуд-ес-н-ий, чуд-ес-н-

ик-ø, чуд-ес-н-иц-а.  

У спільнокореневих -н-/-н-словах простежується варіювання інтерфіксів – і 

морфонологічних алоінтерфіксів, і різних за фонемним вираженням 

інтерфіксальних одиниць. Чинники, що зумовлюють варіювання інтерфіксів, дещо 

інші, ніж ті, які спостережені у -ск-прикметниках, зокрема такі: 

– функціонування питомих – нейтральних і стилістичних – інтерфіксів, які не 

змінюють значення прикметників: розм. справді-ш-н-ій і розм. справд-еш-н-ій, 

там-теш-н-ій і діал. там-ош-н-ій; слав-ет-н-ий і заст. слав-ут-н-ий, заст. слав-

ут-н-ій; стат-еч-н-ий і діал. стат-оч-н-ий; 

– функціонування питомих інтерфіксів, що розрізняють усі або окремі ЛСВ 

прикметників-паронімів: душ-ев-н-ий „2. Щирий, відвертий, сердечний‟ і дух-ов-н-

ий „2. Стос. до релігії, церкви, належний їм‟; 

– функціонування питомих і запозичених інтерфіксів, що диференціюють 

значення слів: букв-е/н-ий „прикм. до буква‟ – букв-ал-н-ий „дослівний‟; чит-а-л-

н-ий „який призначений для читання‟ і чит-а-бел-н-ий „який легко читається‟; 

– функціонування запозичених іншомовних інтерфіксів, які семантично 

диференціюють прикметники або формують паралельні форми: регіон-ал-н-ий 

„стос. до регіону  території‟ і мед. регіон-ар-н-ий „стос. будь-якої ділянки тіла, 

місцевий‟ (реґіонарна анестезія); циклон-ал-н-ий „стос. погоди‟ (циклональний 

режим погоди) і циклон-іч-н-ий „стос. циклону‟; 

– морфонологія основи: алгебр-ай-іч-н-ий і алгебр-ич-н-ий. 

Переважна більшість інтерфіксів насправді є іншомовними (“залишковими”) 

суфіксами, що увійшли в українську мову разом із запозиченими словами.  

Простежується тенденція до їх витіснення й унормування морфемних структур 

відповідно до фонетичних і словотвірних норм української мови, якщо паралельні 

форми прикметників тотожні за значенням: екзистенц-іал-н-ий – екзистенцій-н-

ий, емоц-іонал-н-ий – емоцій-н-ий, індукт-ив-н-ий – індукцій-н-ий, інтенц-іонал-

н-ий – інтенцій-н-ий, категор-іал-н-ий – категорій-н-ий, комфорт-абел'-н-ий – 
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комфорт-н-ий, концепт-уал-н-ий – концепцій-н-ий, меланхол-іч-н-ий – 

меланхолій-н-ий, синонім-іч-н-ий – синонім-н-ий, синхрон-іч-н-ий – синхрон-н-ий. 

Витіснення інтерфіксального прикметника не відбувається, якщо 

спільнокореневі слова мають різні значення: душ-ев-н-ий „1. Зв‟язаний  

з внутрішнім психічним світом людини, її почуттями. 2. Щирий, сердечний‟ – 

душ-н-ий „насичений випарами // з важким для дихання повітрям‟ [266 ІІ, с. 447, 

449]; пода-ва-л-н-ий, уми-ва-л-н-ий „призначений для певної дії‟ – подава-н-ий, 

умива-н-ий „ознака щодо виконаної дії‟; транспорт-абел-н-ий, чит-а-бел-н-ий 

„який придатний, зручний, легкий і под.‟ – транспорт-н-ий, чит-а-н-ий „ознака 

щодо чого-н.‟; спец. атом-ар-н-ий „прикм. до атом  який існує у вигляді окремих 

розсіяних атомів‟ – атом-н-ий „прикм. до атом 1  хімічний елемент‟ [266 І, с. 71]; 

або мають частково різні ЛСВ: ефект-ив-н-ий „1. Який приводить до потрібних 

наслідків, дає найбільший ефект 2. Який викликає ефект 1‟ – ефект-н-ий „Який 

справляє сильне враження, ефект 1‟ [266 ІІ, с. 492]; або якщо обидва прикметники 

мають однакові ЛСВ, але основними для них є різні ЛСВ, як, наприклад, 

прикметники, лексична парадигма яких включає по п‟ять ЛСВ: смерт-ел'-н-ий 

„1. Який призводить до смерті, має своїм наслідком смерть‟ – смерт-н-ий „1. Який 

не живе вічно; протилежне до безсмертний‟ [266 ІХ, с. 399]. 

 

3.2.1. Інтерфікс -ат- 

Із-поміж численної кількості прикметників на -ичн-/-ічн- привертають увагу ті, 

у морфемній структурі яких є іншомовний елемент -ат-, що з‟явився у процесі 

запозичення. Дослідники мають неоднакові погляди на його фонемний склад (/ат/ 

чи /т/); місце у структурі прикметника (належність до основи чи словотвірного 

форманта) та статус у системі одиниць мови (морфема чи неморфема).  

Н. Янко-Триницька вбачає незвичний для російської мови консонантний 

інтерфікс /т/ у похідних типу: травма-т-ичн-ий, синтагма-т-ичн-ий, флегма-т-

ичн-ий, що виникає після словотвірного варіанта базової основи, яку формує 

флексія -а. Відповідно до загальних закономірностей морфемного шва, що 

забороняють зяяння, відкрита базова основа на /а/ набуває закритості за рахунок 
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інтерфікса /т/. Визнати інтерфікс -ат-, на її думку, не дозволяє обмеженість 

твірних баз лише іменниками жіночого роду на -м-а. Інтерфікс -ат- можна було б 

визнати, “якби був достатній ряд іменників чоловічого роду з основою на -м, яка 

приєднувала б суфікси -ическ-ий, -ичн-ый за допомогою інтерфікса -ат-”, а їх 

усього два: симптом і спазм [230, с. 387]. 

Більш поширеною є репрезентація цього сегмента як двофонемної сполуки /ат/ 

[254, с. 100; 181, с. 276, 284; 261, с. 178]: драм-ат-ичн-ий, схем-ат-ичн-ий, тем-

ат-ичн-ий. 

Етимологічний аналіз прикметників із сегментом /атичн/ свідчить про те, що 

вони або запозичені з грецької мови: систематичний (гр. ζςζηημαηκόζ); 

хроматичний (гр. σπωμαηικόζ), або утворені від грецьких за походженням 

іменників: енігматичний (гр. ἀίνιγμα), лематичний (гр. λη̃μμα), травматичний  

(гр. ηπας̃μα).  

Грецькі іменники мали дві основи – на -μα і -μαη-οζ: аксіом-а (гр. ἀξίωμα, -αη-

οζ), призм-а (гр. ππῖζμα, -αη-οζ) [249]. В українську мову грецькі за походженням 

іменники на -м-а (< -μα) увійшли в усіченому вигляді, де /а/ була фіналлю основи 

іменника в називному відмінку, а не закінченням. Запозичені основи, адаптуючись 

до типової морфемної структури іменників в українській мові, зазнали 

перерозподілу фіналі основи /а/ на користь закінчення -а. В українській мові є 

лексеми, одна з яких співвідноситься з усіченою грецькою основою в називному 

відмінку, а інша – з неусіченою основою в родовому відмінку: догм-а (гр. δόγμα) і 

догм-ат-ø (гр. δόγμαη-οζ); стигм-а (гр. ζηίγμα) і стигм-ат-ø (гр. ζηίγμαη-οζ),  

а також клімат (від основоформи родового відмінка з основою на -ат- < -αη-:  

гр. κλίμα, κλίμαη-οζ). 

Грецькі прикметники із суфіксом -ικ- утворювалися не від основоформи 

іменника в називному відмінку, а від основоформи родового відмінка [224, с. 130], 

у якій був суфікс /αη/: дерм-ат-ичн-ий (гр. δεπμ-αη-ικ-όζ, гр. δέπμ-α, -αη-οζ); пневм-

ат-ичн-ий (гр. πνεςμ-αη-ικ-όζ; гр. πνες̃μα, -αη-οζ). Ці прикметники, запозичуючись 

українською мовою як готові лексичні одиниці, містили у своїй морфемній 

структурі /ат/ (< -αη-), який оформляв грецьку іменникову основу. Формальна 
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єдність сегмента /ат/ (а не /т/) умотивована не лише процесом входження 

грецьких прикметників у систему української мови, а й певними словотвірними та 

морфонологічними закономірностями.  

В українській мові суфіксальні прикметники, як правило, утворюються від 

твірних основ, а не словоформ. Підтвердження цьому вбачаємо в тому, що від усіх 

іменників на -м-а можливі два прикметники – на -атичн- і на -н-, якщо такий 

прикметник морфонологічно допустимий. Сучасні іменникові основи у фіналі 

мають фонемосполуки /голосна + м/, /вм/, /рм/, /тм/, /зм/, /гм/. Показово, що 

фіналі /голосна + м/ морфонологічно сумісні з непохідним суфіксом -н-: аксіом-

ат-ичн-ий і *аксіом-н-ий
1
, емблем-ат-ичн-ий і *емблем-н-ий, *емфізем-ат-ичн-ий 

і *емфізем-н-ий, ензим-ат-ичн-ий і *ензим-н-ий, *епендим-ат-ичн-ий і *епендим-н-

ий, епіграм-ат-ичн-ий і *епіграм-н-ий, ідіом-ат-ичн-ий і *ідіом-н-ий, кінем-ат-

ичн-ий і *кінем-н-ий, *морфем-ат-ичн-ий і морфем-н-ий, проблем-ат-ичн-ий і 

проблем-н-ий, симптом-ат-ичн-ий і *симптом-н-ий, систем-ат-ичн-ий і систем-

н-ий, фонем-ат-ичн-ий і фонем-н-ий.  

Односкладові основи-корені, за винятком однієї (драм-ат-ичн-ий), набувають 

такої сумісності у складних структурах: лем-ат-ичн-ий і *багато-лем-н-ий, сом-

ат-ичн-ий і хромо-сом-н-ий, схем-ат-ичн-ий і *одно-схем-н-ий, тем-ат-ичн-ий і 

*багато-тем-н-ий, хром-ат-ичн-ий – *багато-хром-н-ий. 

Основи, що морфонологічно несумісні з суфіксом -н-, окрім того, що вони 

переважно односкладові, у фіналі мають двофонемну (іноді трифонемну) сполуку 

приголосних: астм-ат-ичн-ий, дерм-ат-ичн-ий, догм-ат-ичн-ий, енігм-ат-ичн-ий, 

магм-ат-ичн-ий, маразм-ат-ичн-ий, мелізм-ат-ичн-ий, міазм-ат-ичн-ий, *мігм-

ат-ичн-ий, нумізм-ат-ичн-ий, *пегм-ат-ичн-ий, *плазм-ат-ичн-ий, пневм-ат-ичн-

ий, прагм-ат-ичн-ий, призм-ат-ичн-ий, синтагм-ат-ичн-ий, спазм-ат-ичн-ий, 

травм-ат-ичн-ий, флегм-ат-ичн-ий, харизм-ат-ичн-ий, *хіазм-ат-ичн-ий.  

Більшість прикметників на -атичн- співвідносні з іменниками першої відміни 

жіночого роду з основою на -м-(а). Шість прикметників (Н. Янко-Триницька 

називала лише два), що співвідносяться з іменниками другої відміни чоловічого 

                                                 
1
 Символ * позначає прикметник, який не фіксує Словник української мови: в 11 т. (К., 1970–1980). 
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роду з основою на -м-(ø): ензим-ø (нім. Enzyme), ідіом-ø, маразм-ø (гр. μαπαζμόζ), 

симптом-ø, спазм-ø, хіазм-ø, генетично також сягають давньогрецьких іменників. 

В українській мові словники фіксують по дві лексеми, що є граматичними 

синонімами: ідіом і ідіома (гр. ỉδίωμα) [266 ІV, с. 12], спазм (гр. ζπαζμόζ) і спазма 

(гр. ζπάζμα) [266 ІХ, с. 483], хіазм (гр. σιαζμόζ) і хіазма [266 ХІ, с. 68]. 

Відзначувана Н. Янко-Триницькою обмеженість твірних баз двома лексемами  

з основою на приголосну (симптом і спазм) доволі умовна, оскільки вони 

перебувають на периферії літературної мови: прикметники на -атичн-  

в основному утворюються від основ інтернаціональних термінів, що стосуються 

сфери науки – медичної, географічної, мовознавчої, літературознавчої, а також 

сфери мистецтва. Залучення до морфемного аналізу термінологічних словників 

значно розширює можливість поділу багатьох слів, відповідно й морфонологію 

твірних баз. 

Обмеженість твірних баз іменниками на -м-а (< -μα) порушують також 

прикметники лімфатичний і лунатичний, що генетично сягають не грецьких,  

а латинських за походженням іменників: lympha „вода, волога‟, luna „Місяць‟ і 

морфонологічно мають основу на -ф-(а) та -н-(а). 

У морфемній структурі прикметників статус /ат/ – інтерфікс, субморф, 

суфіксальна зв‟язка (асемантема) або залишкова морфема – узгоджується  

з прийнятим дослідником визначенням морфеми та її роллю у складі слова. 

Учені, які не визнають за морфемою самостійного статусу в системі мови, 

звичайно характеризують /ат/ як морфонологічний засіб – нарощення, завдяки 

чому формуються аломорфи морфем або похідні морфеми. В. Лопатін віднесення 

субморфа /ат/ до кореня обґрунтовує його специфікою як морфеми 

“індивідуальної, яка розрізняє слова́ ”, на противагу афіксу, що є морфемою 

“насамперед узагальнювальною”. На думку вченого, афіксація має об‟єднувати 

лише регулярні, типові явища. Тому при нерегулярних формальних 

співвідношеннях зіставлюваних основ доцільно відносити “неоднозначний” 

сегмент до кореня: схем-а – схем/ат-ичн-ий, а також ще й тому, що у складі 

форманта вже є “ліве нарощення” простого суфікса -ич/н- [141, с. 47]. 
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Як один похідний афікс, що утворився в російській мові з російського суфікса  

-еск-, суфікса давньогрецького прикметника -ικ- і фіналі основи непрямих 

відмінків грецьких іменників -ατ-, подає його І. Ширшов: рос. драм-атическ-ий, 

рос. проблем-атическ-ий [224, с. 129–131]. Сегмент /ат/, “який нічого не 

утворює”, вважають лівобічним нарощенням, завдяки чому формуються або 

похідні суфікси: аксіом-атичн-ий, драм-атичн-ий [261, с. 8, 16, 56], або аломорфи 

вихідного суфікса [211, с. 23]. Розглядаючи морфонологічні перетворення  

в структурі українських прикметників, М. Федурко відзначає продуктивність 

нарощення суфіксального морфа -н- сегментами /ич/, /іч/ і зазначає, що 

нарощення “нерідко буває подвійним, за якого суфікс поширюється одразу двома 

сегментами /ат/ич/: міазм-ат/ич/н-ий” [211, с. 23]. 

Розширене розуміння морфеми як одиниці значущої [43, 50–51; 146, с. 141], що 

виконує структурну функцію, уможливлює виокремлення -ат- як інтерфікса [107, 

с. 30] або як суфіксальної зв‟язки [95, с. 239]. Натомість І. Яценко виокремлює у 

морфемній структурі слів драм/ат/ичн/ий, симптом/ат/ич/н/ий, травм/ат/ичн/ий і 

под. “залишковий” суфікс -ат-, який “не засвоєний українською мовою і не 

виявляє через це ні свого морфемного, ні словотворчого значення” [273 І, с. 18]. 

Виокремлення “залишкового” суфікса обґрунтовується його позицією між двома 

значеннєвими морфемами та повторюваністю перед іншими суфіксами, а також  

у подібних лексемах: емфізем-а – емфізем-ат-ич-н-ий – емфізем-ат-ик-ø, 

емфізем-ат-оз-ø, емфізем-ат-оз-н-ий; драм-а – драм-ат-ичн-ий – драм-ат-изм-ø, 

драм-ат-ург-ø. “Залишковий суфікс” -ат- як проміжна “пуста” морфема, з якою  

в українській мові “не асоціюється ніяке морфемне значення”, не виокремлюється 

у словах, що не мають синхронно співвідносних іменникових основ: *аром-а – 

аромат/ичн/ий (гр. απωμα, -αη-οζ); а/стигмат/ичн/ий (гр. ζηίγμα, -αη-οζ); *енігм-а 

– енігмат/ич/н/ий (гр. αίνιγμα, -αη-οζ); *нумізм-а – нумізмат/ич/н/ий (гр. νόμιζμα,  

-αη-οζ); *прагм-а – прагмат/ич/н/ий (гр. ππα̃γμα, -αη-οζ). 

Питання про те, чи морфемна структура слова має відтворювати лише 

синхронні співвідношення, чи вона фіксує “всі потенційно можливі дериваційні 

утворення” [15, с. 19], доволі складне і не має однозначної відповіді. Слушною є 
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думка тих лінгвістів, які вважають, що виокремлення морфем у слові залежить не 

від напрямку словотвірної мотивації, а від співвіднесення його у плані синхронії, 

зі словами “або зі спільним коренем, або зі спільним афіксом” [42, с. 8]. На наш 

погляд, суфікс -ат- < гр. -αη- “проявляється у процесі запозичення” в морфемній 

структурі усіх прикметників на -атичн-(ий) або експліцитно – між значеннєвими 

морфемами, або імпліцитно – якщо в українській мові не функціонують 

співвідносні іменники на -м-а < -μα: *енігма, *нумізма, *прагма, *стигма. 

Виокремлення -ат- є функціонально непідтвердженим лише щодо конкретних 

словоформ. Із погляду системи мови, такі морфемні межі передбачають 

потенційно можливі утворення, як, наприклад, у прикметниках маразматичний і 

харизматичний, не засвідчених СУМом. Словник також не фіксує і грецького за 

походженням терміна харизма, який увів у науковий обіг Макс Вебер, й 

іменників на позначення назв осіб маразматик і харизматик. Новотвори харизм-

ат-ик-ø і харизм-ат-изм-ø не порушують словотвірних норм, а функціонування їх 

у сучасній мові уможливлює виокремлення -ат-: харизм-ат-ич-н-ий, харизм-ат-

ик-ø і харизм-ат-изм-ø: Адміністратор не може бути харизматиком. Він може 

бути сумлінним, авторитетним, компетентним, але в жодному разі не 

харизматичним. Двох харизматичних лідерів в одному процесі бути не може 

(О. Покальчук). Відповідно і в прикметнику маразм-ат-ич-н-ий, що 

співвідноситься зі словами маразм-ø і маразм-ат-ик-ø, є суфікс -ат-: Ті 

маразматики, що їх туди посилали, в гробі не перевернуться (Л. Костенко). 

У морфемній структурі українських слів -ат- реалізується переважно в слабкій 

позиції: драм-ат-ичн-ий, драм-ат-ург-ø; лем-ат-ичн-ий, лем-ат-из-ува-ти; 

травм-ат-ичн-ий, травм-ат-ик-ø, травм-ат-о-лог-ø. Однак є дві синонімічні 

лексеми, одна з яких співвідноситься з усіченою грецькою основою в називному 

відмінку на -α, а інша – з неусіченою основою в родовому відмінку на -αη-: догм-а 

(гр. δόγμα) – 1.„Учення як незаперечна істина‟, 2. „Основні положення якого-

небудь учення або релігії‟ і догм-ат-ø (гр. δόγμαη-οζ) – 1. „Положення релігійного 

віровчення, що визнається за незаперечну істину‟; 2. „Те саме, що догма 1‟; 

стигм-а (гр. ζηίγμα) – 1. іст. „Клеймо на тілі раба або злочинця‟, мед. 2. „Загальна 
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назва шкіряних захворювань, викликаних алергією‟, 3. зоол.„Дихальце‟ і стигм-

ат-ø (гр. ζηίγμαη-οζ) – „Те саме, що стигма 1, 2‟. У другій лексемі морф -ат-  

у сильній позиції має категорійне значення „предметність‟. Грецький суфікс -ατ- 

“проявляється” також у структурі іменників на позначення православних: схизм-

ат-ø, схизм-ат-ик-ø (гр. ζσίζμ-αη-ορ), де -ат- є морфемою з категорійним 

значенням „предметність‟ і конкретним значенням „особа‟. В іменнику схизм-ат-

ик-ø значення особи виражене двічі – суфіксом -ат- і суфіксом -ик-. У системі 

мови суфіксальна морфема -ат- має інваріантне значення „предметність‟, це 

значення властиве її морфу й у словоформі (див. Табл. 3.6 на с. 139). Актуалізація 

конкретного значення залежить від позиції суфікса у структурі словоформи та від 

“правил сумації значень всередині словоформи” (І. Милославський). 

 

3.2.2. Інтерфікси -ар-; -ист-/-іст-; -тел- 

У структурі окремих прикметників із суфіксами -ск-, -н-, -ичн-/-ічн- і 

співвідносних із ними слів сегменти -ар-, -ист-/-іст-, -тел- мають неоднакову 

морфемну й словотвірну репрезентацію: корчм-ар-с′к-ий, молоч-ар-с′к-ий, свин-ар-

с′к-ий; волод-ар-н-ий, чинб-ар-н-ий; антиквар-н-ий, вул′гар-н-ий, плен-арн-ий, 

фрагмент-арн-ий; абсол′ут-ист-с′к-ий, цезар-истс′к-ий, конформ-іст-с′к-ий, 

централ′-істс′к-ий; ан′імал′-іст-ичн-ий, централ′-істичн-ий, афор-истичн-ий, 

характер-истичн-ий; напл′ува-тел′с′к-ий [254; 273]. 

Лінгвісти вбачають неоднаковий поділ на структурно-семантичні та 

структурно-функціональні одиниці як загалом в аналізованих групах слів, так і в 

окремих похідних. Зважаючи на словотвірну співвіднесеність похідних зі своїми 

твірними, сегменти -арн- (і -арник-), -тельн-, -истск- російські вчені звичайно 

вважають єдиною морфемою: пек-арн-я, свин-арн-я, свин-арник, стол-ярн-я; 

легенд-арн-ый, фрагмент-арн-ый; назида-тельн-ый, образова-тельн-ый; большев-

истск-ий, меньшев-истск-ий [251, с. 61–62, 214, 466; 181, с. 183, 192, 274].  

 

 



 

 

Таблиця 3.6 

Інтерморфи у спільнокореневих -н-/-н′-словах  
 

Вихід

ний 

морф 

Інтерморф 

Значення морфеми 

Приклади 
в українській мові за походженням 

-ат- -ат- ‛предметність‟ 

 

 

‛особа‟ 

 

-ат- < гр. -αη- 

‛ГЗ родового 

відмінка‟ 

емфізем-              а  

              -ат-ич-н-ий 

              -ат-ик-     ø 

              -ат-оз-      ø 

              -ат-оз-н- ий 

догм-                       а 

          -ат -ø 

          -ат-ик-            ø 

          -ат-ик-            а 

          -ат-изм-          ø 

          -ат-ич-н-       ий 

 

схизм-                а 

           -ат-          ø 

           -ат-ик-     ø 

           -ат-с′к-    ий 

           -ат-иц′-к-ий 

           -ат-ич- к- а 

           -ат-с′к-     ий 

 

-ар- 

-ар-/-йар- „предметність‟ 

‛особа‟ 

псл. < лат. -ar-is 

„ознака‟ 

 

  труп-           ø 

*-ар-    ø 

  -ар-н′-а 

  птах-          ø 

*птах-ар-     ø 

  птах-ар-н′- а 

  пташ-ар-н′-а 

 

 

-ар- „предметність‟ сум-                   а 

-ар-н-         ий 

-ар-н′-іс′т′-ø 

 

гуман′-ізм-      ø 

гуман′іт-ар-н-ий 

ал′веол-         а 

′-н-     ий 

′-ар-н-ий 

 

-ор- -ор- „предметність‟ лат. -or- 

„предметність‟ 

іл′уз′ій-               а 

-ор-н-        ий 

  

-іст- -ист-/-іст- „предметність‟  

„особа‟ 

ost<-es-/-os-+tь 

„предметність‟  

„особа‟ 

характер- 

-ист-ич-н-ий 

аномал′ій-              а 

*-іст-          ø 

-іст-ич-н-ий 

 

-тел′- -тел′- „предметність‟ -tel- <-t+-el- 

„предметність‟ 

на-пл′-ува-             ти 

*-тел′- 

-тел′-с′к-ий 

муч-и-       ти 

-тел′- 

-тел′-н-ий 

 

 

 



 

 

Продовження табл. 3.6 

Вихід

ний 

морф 

Інтерморф 

Значення морфеми 

Приклади 
в українській мові за походженням 

 

-ов- 

 

-ов-/-ев- 

 

„ознака‟ 

 

 

-ов- < псл. -ovъ 

-ov- + -nь- 

„ознака‟ 

верх-                 ø 

-ов-            ий 

-ов-н-         ий 

-ов-н-ик-    ø 

-ов-н′-іс′т′- ø 

-ов-ик-        ø 

-ов-ен-ств- о 

-ов-ин-        а 

-ов-ин-ец′-  ø 

-ов-ин-к-а 

-ов-ин-н-    ий 

-ов-ин-с′к- ий 

-ів-й-           а 

-ів-ен′-        ø 

-ів-ец′-        ø 

-ів-к-           а 

-ів-к-ов-      ий 

душ-                  а 

дух-ов-              ий 

дух-ов-н-           ий 

дух-ів-н-ик-       ø 

дух-ів-н-иц′-      а 

дух-ів-н-иц-тв-  о 

дух-ов-ен-ств-   о 

дух-ов-ит-         ий 

 

душ-ев-н-          ий 

душ-ев-н-          о 

душ-ев-н′-іс′т′- ø 

зміст- 

          -ов-ий 

          -ов-н-ий 

-ив- -ив- „предметність‟ 

 

лат. -iv- 

„ознака‟ 

 

ефект-                  ø 

-ив-н-         ий 

-ив-н-о 

-ив-н′-іс′т′-ø 

  дефін′іц′ій-      а 

* -ив- ø 

   -ив-н-ий 

 

 

 

-абел′- -абел′-/ 

-бел′- 

„ознака‟ 

 

фр., англ. -able 

„ознака‟ 

рент-                а 

-абел′-н-ий 

л′іт-а-           ти 

      -а-бел′-н-ий 

 

-л′- -л′-/-л- „предметність‟/ 

„ознака‟ 

 

-л- „ознака‟ на-вч-а-        ти 

-л′-н-ий 

буд-и-     ти 

   -и-л′-ник ø 

 

 



 

 

Продовження табл. 3.6 

Вихід

ний 

морф 

Інтерморф Значення морфеми Приклади 

-ел′- -ел′- „предметність‟  

 

псл.-elь < -eljos 

„предметність‟  

 

с-мер-т′- 

-ел′-н-ий 

 

  

-ал′- -ал′-/-іал′-/ 

-уал′- 

„предметність‟  

„особа‟ 

лат. -al- 

„ознака‟ 

 

тон-                   ø 

тон-ал′-н-         ий 

 

регіон- 

-ал′-н-ий 

-ал-ø 

 

-іч- -іч-/-ич- „предметність‟  

 
гр. -ικ- 
„предметність‟ 

геометр′ій-      а 

геометр-ич-н-ий 

геометр-ич-н-о 

академій-               а 

академ-ік-              ø 

академ-іч-н-          ий 

академ-іч-н-           о 

академ-іч-н′-іс′т′-  ø 
 

алгоритм- 

-іч-н-ий 

-оз- -оз-/-уоз- „предметність‟  

 

лат. -osus,  

фр. -eux, -euse 

„ознака‟ 

тиф- 

        -оз-н-ий 

грип- 

         -оз-н-ий 

 

 -ез-/-елез- 

-из- 

„ознака‟ псл. *-ezny/*iznу помп-                  а 

помп-ез-н-         ий 

помп-ез-н-о 

помп-ез-н′-іс′т′-ø 
 

д′ід-          ø 

д′ід-из-н-ий 

д′ід-из-н-а 

 

 -й-/-ей-/-ій-  

 

желе 

желе/й-н-ий 

рв-а-т-   ти 

рв-ій-н-ий 

рв-ій-н-о 

ши-ø-            ти 

шв-ей-н-       ий 

шв-ей-н-ик- ø 

шв-ей-н-иц′-а 

-ес- -ес- „предметність‟  

 

 і.-є. -es 

„предметність‟  

 

неб-о 

неб-ес-н-ий 

неб-ес-а 
 

слов-о 

слов-ес-н-ий 

слов-ес-а 
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Вихід

ний 

морф 

Інтерморф Значення морфеми Приклади 

 -о/ 

-е/ 

 псл. *-ьnь  
„ознака‟ 

с′іл′-             ø 

сол-о/н-       ий 

сол-о/н-чак- ø 

букв-      а 

букв-е/н-ий 

 

 -ш/ 

-аш/ 

-иш/ 

-іш/ 

-еш/ 

-ош/ 

-теш/ 

  

тут 

тут-еш-н′-ій 

тут-ош-н′-ій 

кін-                о 

кін-ош-н-      ий 

кін-ош-н-ик- ø 

кін-ош-к-        а  

 

АТО 

АТО-ш-н-     ий 

АТО-ш-к-      а 

АТО-ш-н-ик-ø 

 

 

 



143 

 

У працях українських дериватологів -арн′- у назвах приміщень і -арн-  

у прикметниках, утворених від іншомовних основ іменників, також є єдиним 

афіксом: л′ік-арн′-а, пек-арн′-а, свин-арн′-а, дисципл′ін-арн-ий, сум-арн-ий, 

молекул′-арн-ий, пол′-арн-ий [187, с. 123; 48, с. 182, 188, 213].Щодо морфемного 

статусу цих сегментів учені також не мають єдиної думки. За В. Лопатіним, -ар-,  

-тель-, -ист- є субморфами у складі аломорфів -арн-, -арник-, -тельн-, -истск- 

[181, с. 183]. М. Федурко також вважає -ар-, -ист-/-іст- лівобічним нарощенням 

основного морфа: легенд-арн-ий, лейкоцит-арн-ий, плацент-арн-ий [212, с. 129]. 

Натомість А. Кузнецова, спираючись на формальний критерій структури слова, 

виокремлює, хоч і не завжди послідовно, морфи -ар- і -тел′- у російських словах: 

пек-ар-н-я, пек-ар-ск-ий, свин-ар-н-я, свин-ар-ск-ий, свин-ар-н-ик-ø, стол-яр-н-я, в-

ним-а-тель-н-ый [255, с. 242, 297, 328, 226]. На думку інших учених, ці сегменти є 

похідними суфіксами, зокрема, у словах: с′ік-арн′-а, чаб-арн′-а, фрагмент-арн-ий, 

афор-истичн-ий, централ′-істичн-ий, цезар-истс′к-ий, напл′ува-тел′с′к-ий [273] 

або компонентами складеного конструйованого суфікса: мід′-арн′-а, плен-арн-ий, 

циркул′-арн-ий, характер-истич-н-ий [95, с. 54–59]. 

В аналізованих словах особливо виразно відчуваються “релікти” морфемної й 

словотвірної організації, що “виступають як цілком живі позиції сучасної 

організації слова” [217, с. 367]. Як було помічено І. Мельчуком, формальна й 

семантична похідність не завжди корелюють між собою [149, с. 352–362]. Так 

само не завжди корелюють між собою словотвірна похідність і морфемна 

складність слів. Ілюстрацією цього можуть слугувати похідні: корчмарський 

„прикм. до корчма (корчмарський стіл, корчмарська задуха)‟ [266 IV, с. 203] і 

жниварський „прикм. до жнива‟ [266 IІ, с. 539], що семантично співвіднесені  

з іменниками корчма і жнива, але в морфемній структурі яких, безумовно, є 

повноцінний суфікс -ар- зі значенням „особа‟ (формально, ймовірно, прикметники 

утворені від назв осіб корчмар і жнивар). Так само різні словотвірні, але однакові 

морфемні структури мають два омоніми (омографи): 
1
лíк-ар-ск-ий 1. „Прикм. до 

лікар‟, 2. „Стос. до лікування, пов‟язаний з лікуванням‟ і 
2
лік-áр-ск-ий „який має 
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лікувальні властивості‟ [266 IV, с. 513], співвідносні: перший – з іменником 

(лі́кар- + -ск-ий), а другий – з дієсловом (лік(ува́- – #) + -ар-ск-ий). 

Аналізуючи російські прикметники утешительный та извинительный, 

І. Милославський зазначає, що в морфемній структурі обох слів є суфікс -тел-, 

незважаючи на те, що другий прикметник не співвідносний з іменником на -тел- 

(немає *извинитель), адже, наголошує вчений, “стало вже хрестоматійним 

положення про відмінність результатів етимологічного й словотвірного аналізу 

<…>, який на рівні синхронії може встановлювати такі зв‟язки між словами, яких 

насправді ніколи не було” [153, с. 80]. 

На факт невідповідності семантичної та реальної похідності слів типу вівчарня, 

друкарня, пекарня і под. звертали увагу багато лінгвістів [155, с. 6; 273 І, с. 8]. 

І. Яценко вважає за необхідне відмежовувати групи суфіксів -ар- і -н-, -ар- і -ник-, 

-ист-/-іст- і -н-, -ар- і -ск-, -ист-/-іст- і -ск-, якщо в українській мові є іменник на 

позначення особи із цим суфіксом, від складних суфіксів -арн-, -арник-, -арск-,  

-истск-, -істск-, якщо похідне слово утворене шляхом черезступеневого 

словотворення: друк-ар-н-а (є друк-ар-ø); пек-ар-н-а (є пек-ар-ø), але пт-ах-арн-

а, пт-аш-арн-а (немає *пт-ах-ар-ø), суш-ар-н-а (є суш-ар-ø), але труп-арн-а 

(немає *труп-ар-ø) [273 І, с. 8]. Із урахуванням такого підходу подані морфемні 

структури слів у “Словнику афіксальних морфем української мови”: друк-ар-н-а, 

ли-в-ар-н-а, квіт-ник-ар-ск-ий, нуд-г-ар-ск-ий, але пт-ах-арн-а, сік-арн-а, чаб-

арн-а [254, с. 94–97]. 

Подібно до того, як різними є результати словотвірного й етимологічного 

аналізу, так само можуть бути неоднаковими результати словотвірного і 

морфемного аналізу. Перерозподіл смислів, що відбувається у слові, спричинює 

асиметричні відношення між одиницями структурно-функціональними і 

структурно-семантичними, що відбивається в поглядах лінгвістів на морфемну 

подільність однакових груп слів й визнанні простих (непохідних) і складених 

(похідних) суфіксів. 
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Простими вважають суфікси, що “сприймаються як неподільні й цілісні  

з погляду їхньої внутрішньої структури” [221, с. 42]. Складені суфікси є цілісними 

щодо виконуваної ними словотвірної функції, однак вони “відчуваються все ж 

таки як утворення, що виникли шляхом поєднання двох суфіксів”: рос. надруга-

тельств-о, упои-тельн-ый [221, с. 42]. 

Словотвірний підхід до виокремлення, а отже, й визначення морфеми 

уможливлює визнання похідних (складених) суфіксів. Т. Єфремова виокремлює 

три структурні типи морфем, які слугують для творення слів у російській мові: 

прості (-изм-, -тел-, -ск-), похідні (-атизм-, -истическ-) і складені (не-без-, -тян-ин-, 

-а-…-ся) [251, с. 12].  

Систему морфемних одиниць української мови з урахуванням їхньої 

формальної будови розглянула Є. Карпіловська. Базовим при з‟ясуванні 

структурної організації суфіксів дослідниця вважає функціональне навантаження 

одиниці й можливість або неможливість її вживання з іншим коренем або 

суфіксом у словах, що засвідчені в українській мові. З огляду на це всі складені 

(кількаелементні) суфікси авторка поділяє на складені інвентарні, “які в готовому 

вигляді при побудові структури слова відбирають із суфіксального інвентаря” 

(душ-евн-ий, ребр-уват-ий, стар-езн-ий, фальш-ив-ий), і складені конструйовані, 

які “конструюються, складаються з елементарних одиниць інвентаря” (нафт-арн-

я, але друк-ар-н-я : друк-ар-ø; регул-ярн-ий, але циркул-яр-н-ий : циркул-яр-ø) [95, 

с. 47–65]. Власне, складені конструйовані суфікси є словотвірними формантами 

тих похідних, що утворені шляхом черезступеневого словотворення. 

Виникнення складених (складних, похідних, вторинних, поліморфемних) 

суфіксів пов‟язують із двома явищами: процесом перерозподілу афіксів  

у структурі слова та дією закону аналогії при творенні слів. 

Звичайно, у мовній системі, яка є живим і динамічним утворенням, можуть 

відбуватися й відбуваються зміни. Зокрема, такі зміни відбуваються й унаслідок 

процесу перерозподілу (переміщення меж морфем у слові), що був відкритий 

І. Бодуеном де Куртене [20, с. 19–21]. Одним із чинників, що сприяє 

перетворенню кількох суфіксів в один (складний чи складений), вважають 
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уживання цих афіксів у функції словотвірного форманта за умови, якщо 

неможлива подвійна семантична мотивація слів [35, с. 182–183; 166, с. 53–64]. На 

наш погляд, цього недостатньо для перетворення сполуки суфіксів в один суфікс. 

Очевидно, має відбутися також те, що В. Богородицький назвав фактором “зміни 

поколінь” [18, с. 101], коли носії мови не співвідноситимуть певні сегменти  із 

суфіксальними морфемами. Якщо ж фактор “зміни поколінь” не відбувається й 

“релікти” попередньої морфемної організації відчуваються як живі, тоді  

в лінгвістів виникає бажання виокремити ці морфеми. 

Інше явище, з яким пов‟язують виокремлення складних суфіксів, – це 

можливість творення похідних шляхом черезступеневого словотворення: пташ-

арн-а (немає *пт-ах-ар-ø), січк-арн-а (є січк-ар-ø), труп-арн-а (*труп-ар-ø) і 

под.; цезар-истс′к-ий (*цезар-ист-ø) і под.; аномал-істичн-ий (*аномал-іст-ø), 

афор-истичн-ий (*афор-ист-ø), і под.; напл′ува-тел′с′к-ий (*напл′ува-тел′-ø) [273]. 

Якщо дотримуватися класичного визначення морфеми як мінімальної, 

неподільної за формою вираження значеннєвої одиниці морфемної підсистеми 

мови, доволі сумнівним є визнання похідних (в інших термінах – складених, 

складних, двоморфемних, кількакомпонентних, подвійних) суфіксів. 

Погоджуємося з думкою тих лінгвістів (С. Богданов, М. Гухман, О. Кукушкіна, 

І. Милославський, Г. Пастушенков), які вважають що складеним із кількох афіксів 

може бути словотвірний формант, який у результаті певних чинників, зокрема 

тоді, коли один із афіксів перестає функціонувати як самостійна одиниця, може 

спроститися в один афікс. У такий спосіб, як відомо, утворилися прості з погляду 

носіїв сучасної української мови суфікси (але складені генетично): -ок- (*-оk- < -ъ- 

+ -k-): л′іс-ок-ø, став-ок-ø; -енк- (*-enk- < -en- + -ъk-): Шевч-енк-о [40, с. 121, 134]; 

-іст′- (*ost < -es-/-os- + -tь); молод′-іст′-ø, рад′-іст′-ø; -тел′- (*-tel- < -t + -el-): мучи-

тел′-ø, учи-тел′-ø [186, с. 62–65] і багато інших. 

Із визнанням морфеми як самостійної незалежної одиниці морфемного рівня 

узгоджується позиція тих лінгвістів [17, с. 17–28; 151, с. 24–43], які в подібних 

словах убачають не одну морфему арн-, -істичн-/-истичн-, -тел′н-, а дві -ар- і  

-н-, -іст-/-ист- і ичн-, -тел′- і -н-, оскільки “кожному з цих сегментів відповідає 
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власне значення” [97, с. 10–11]. Семантика морфів -іст-/-ист-, -ар-, -тел′- 

виявляється шляхом зіставлення з усіма словами подібної морфемної структури, 

яка в інших словах корелює зі словотвірною структурою: *аномал′-іст-ø – 

аномал′-іст-ичн-ий, *афор-ист-ø – афор-ист-ичн-ий, подібно до гумор-ист-ø – 

гумор-ист-ич-н-ий, ідеал′-іст-ø – ідеал′-іст-ичн-ий; *авторит-ар-ø – авторит-ар-

н-ий, подібно до парламент-ар-ø – парламент-ар-н-ий; *сійа-тел-ø – сійа-тел-

н-ий, подібно до просвіти-тел-ø – просвіти-тел-н-ий. Значення цих морфів як 

представників певних морфем – “постійні й обов‟язкові, оскільки виводяться 

шляхом зіставлення системних значень словотвірних формантів” [15, с. 22].  

У морфемній підсистемі мови ці суфікси мають категорійне значення 

‛предметність‟, їх конкретне значення ‛особа чоловічої статі‟ актуалізується  

у внутрішньослівному контексті. Функціонально ці морфи є і структурним, і 

словотвірним (у складі форманта) компонентом слова, водночас вони засвідчують 

потенційні похідні зі значенням ‛особа‟: *аномал-іст-ø, *афор-ист-ø, подібно до 

обйектив-іст-ø, субйектив-іст-ø; *сійа-тел-ø, подібно до пода-тел-ø, стажа-

тел-ø. Потенційні номінації актуалізуються, якщо в них виникає потреба: Так, я 

трупар уже п’ятнадцять літ, Бо кожне слово – то лиха обмова (І. Драч). 

Слова, у словотвірній структурі яких словотвірний формант є складеним, 

звичайно утворюються шляхом аналогії до слів певної морфемної структури. 

Ф. де Соссюр відзначав, що аналогія “відбиває зміни, що сталися  

у функціональній системі мови, і фіксує їх у нових комбінаціях” [194, с. 216].  

Із функціонального погляду структура похідного слова бінарна: основа і 

словотвірний формант [125, с. 151]. Зміни в будові мовної одиниці, зокрема  

у слові, насамперед стосуються функціональних одиниць і при творенні похідних 

за аналогією не завжди поширюються на одиниці структурно-семантичного 

плану. Функціональні одиниці – основа і формант – можуть бути як структурно 

простими (одноморфемними), так і структурно складними (багатоморфемними). 

Натомість морфема є мінімальним структурним компонентом слова; і, як 

неодноразово зазначали лінгвісти, поєднання морфем у слові не є адитивним ні на 

формальному рівні [125, с. 151], ні на семантичному: значення слова не є 
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механічною сумою значень морфів [153, с. 85]. Значення більшості слів зумовлене 

впливом традиції – “домовленості між носіями мови”; тому, з‟ясовуючи значення 

суфіксів, необхідно використовувати поняття пресупозицій – “фонду спільних 

знань співрозмовників, їх попередньої домовленості” [7, с. 84–89]. 

Система морфем, як і система фонем, є більш сталою; зміни в системі морфем 

відбуваються набагато повільніше, ніж у системі функціональних одиниць.  

З іншого боку, нові похідні слова формуються на базі тих можливостей, які 

передбачені закономірностями системно-структурної організації слів в 

українській мові. Саме тому новотвори відповідають типовим для кожної мови 

морфемним структурам, які є своєрідним морфемним кодом буття кожної мови.  

У морфемній структурі слів, що є сукупністю певним чином організованих 

структурно-значеннєвих компонентів – морфем, “передбачені” потенційно 

можливі утворення. Морфемні межі “функціонально не підтверджені лише щодо 

аналізу конкретної словоформи, із погляду граматичної системи вони 

функціонально виправдані й фіксують потенційно можливі дериваційні 

утворення” [15, с. 19]. 

Інтерфікси -ар-/-йар-. У морфемній підсистемі української мови -ар- може 

мати праслов‟янське або латинське походження. В українську мову -ар- < лат. 

ārius запозичувався двічі: спочатку – з латинської у праслов‟янську мову; вдруге – 

з грецької через посередництво старослов‟янської мови. Як слов‟янський суфікс  

-ар- переважно має значення ‛особа‟ (гусл′-ар-ø, пек-ар-ø, ток-ар-ø) і лише  

в поодиноких словах – предметне значення (букв-ар-ø, слов-ар-ø) [187, с. 77]. 

Структурний компонент -ар-, що переважно визнається суфіксом, є в 

морфемній структурі прикметників із суфіксами -ск-, -н-, іменників із суфіксами  

-н′-, -ник-, -к-, -ниц′-, -ств- і дієслів із суфіксами -и-, -ува-: свин-ар-н′-а, скот-ар-

н′-а; свин-ар-ник-ø, скот-ар-ник-ø; свин-ар-к-а, скот-ар-к-а; свин-ар-ств-о, скот-

ар-ств-о; вівч-ар-и-ти, скот-ар-и-ти, скот-ар′-ува-ти. Лише в окремих словах і 

групах слів -ар- не вважають самостійним суфіксом: кавй-арн-а, діал. нафт-арн-

а, пив-арн-а, пт-ах-арн-а, пт-аш-арн-а, сік-арн-а, січ-к-арн-а, сніж-арн-а, 



149 

 

труп-арн-а, чаб-арн-а, шпач-карн-а; дроб-арк-а (шлакодроб-арк-а), жнив-арк-а, 

кос-арк-а, молот-арк-а [254; 273]. 

В українській мові близько 800 іменників – назв осіб із суфіксом -ар-. Від 

кожного з цих іменників потенційно можуть утворюватися похідні різних частин 

мови, зокрема й прикметники. Як показує аналіз фактичного матеріалу, 

формальна і/або семантична співвіднесеність з іменниками на позначення особи 

властива 161 -ск-прикметнику і 36 -н-прикметникам. 

Із-поміж 161 прикметника із -ар-ск- 84 мають подвійну семантичну мотивацію 

– назвою особи і назвою галузі виробництва (переважно): квітник-ар-ск-ий „стос. 

до квітник-ар-ств-о і прикм. до квітник-ар-ø‟ [266 ІV, с. 136]; словник-ар-ск-ий 

„прикм. до словник-ар-ø і словник-ар-ств-о‟ [266 ІХ, с. 307, 367]. 77 прикметників 

мають єдину семантичну мотивацію назвою особи на -ар- (41 слово): бід-ар-ск-ий 

„прикм. до бід-ар-ø
1
‟ [266 І, с. 176], нудг-ар-ск-ий „властивий нудг-ар-еві‟або 

назвою галузі виробництва (переважно), в якій зайняті відповідні особи-фахівці 

(36 слів), а отже, також можуть бути співвіднесені з назвою особи: золот-ар-ск-ий 

„прикм. до золот-ар-ств-о‟ [266 ХІ, с. 684]; лон-ар-ск-ий „стос. до лон-ар-ств-о‟; 

млин-ар-ск-ий „стос. до млин-ар-ств-о‟ і жнив-ар-ск-ий „прикм. до жнив-а‟ [266 

ІІ, с. 426, 539]; корчм-ар-ск-ий „прикм. до корчм-а‟ [266 ІV, с. 303]). Семантичний 

зв‟язок із дієсловом простежується лише в одному прикметнику: друк-ар-с′к-ий 

„стос. до друк-ува-ти‟ [266 ІІ, с. 426]. 

Досліджуючи творення слів у старослов‟янській мові, М. Трубецькой звернув 

увагу на обмежену сполучуваність суфікса -н- з основами іменників на 

позначення істот [243, с. 183]. Подібна тенденція властива й українській мові [187, 

с. 145]. В українській мові всього 26 -н-прикметників, що містять -ар- 

слов‟янського походження. Із них 4 мають неєдину семантичну мотивацію (бонд-

ар-н-ий, кочег-ар-н-ий, стол-ар-н-ий, тесл-ар-н-ий): бонд-ар-н-ий „прикм. до 

бонд-ар-ø // призначений для вироблення діжок, бодень‟ [266 І, с. 216–217]; стол-

ар-н-ий „стос. до стол-ар-ств-а // признач. для праці стол-ар-а‟ [266 ІХ, с. 728]. 
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Єдину семантичну мотивацію мають 22 прикметники. Із-поміж них лише п‟ять 

слів мотивовані іменником – назвою особи на -ар-: влад-ар-н-ий „уроч. Властивий 

волод-ар-еві‟ [266 І, с. 701]; волод-ар-н-ий „прикм. до волод-ар-ø‟ [266 І, с. 728]; 

гусл-ар-н-ий „прикм. до гусл-ар-ø‟ [266 ІІ, с. 198]; куст-ар-н-ий „прикм. до куст-

ар-ø‟ [266 ІV, с. 728]. Решта (17 слів) мотивовані іменниками – назвами певних 

галузей або предметів виробництва: мал-ар-н-ий „стос. до мал-ар-ств-а 2‟ [266 

ІV, с. 614]; ложк-ар-н-ий „стос. до виробництва ложок-ø‟ [266 ІV, с. 541]; або 

мотивовані процесом виробництва чого-небудь: ток-ар-н-ий (точ-и-ти) [266 Х, 

с. 177]; ли-в-ар-н-ий (ли-ти) [266 ІV, с. 482–483]. Майже всі вони, крім чотирьох, 

мають спільнокореневі іменники на позначення особи із суфіксом -ар- (дігт-ар-

н-ий „прикм. до догот-ø‟ [266 ІІ, с. 298–299]; пс-ар-н-ий „прикм. до пс-ар-н-а‟ 

[266 VІІІ, с. 372]). Чотири прикметники мотивовані іменниками – назвами 

предметів: букв-ар-н-ий, слов-ар-н-ий „прикм. до заст. слов-ар-ø‟ [266 ІХ, с. 366], 

сух-ар-н-ий „прикм. до сух-ар-ø‟ [266 ІХ, с. 864]; бров-ар-н-ий „прикм. до 

заст. бров-ар-ø 1 (завод)‟ [266 І, с. 237]. 

Невідповідність формальної і семантичної похідності іменників на позначення 

назв приміщень не є перешкодою для виокремлення суфікса -ар- у морфемній 

структурі переважної більшості слів, якщо в українській мові є іменники зі 

значенням особи [254; 273]: заст. вин-ар-н-а „винна крамниця‟; дігт-ар-н-а 

„дігтярний завод‟; заст. свіч-ар-н-а і заст. свіч-к-ар-н-а „свічковий завод‟; 

„майстерня‟ гарб-ар-н-а, стол-ар-н-а, тесл-ар-н-а, ток-ар-н-а, фарб-ар-н-а, 

чин-б-ар-н-а; „приміщення‟ книг-ар-н-а, пек-ар-н-а, пс-ар-н-а, свин-ар-н-ик-ø і 

свин-ар-н-а, скот-ар-н-а і скот-ар-ник-ø, суш-ар-н-а і суш-ар-к-а. 

Подібну морфемну структуру мають, на нашу думку, також іменники на 

позначення приміщення або місця із суфіксом -н-: кав-йар-н-а, заст. нафт-ар-н-

а, діал. пив-ар-н-а, пт-ах-ар-н-а, пт-аш-ар-н-а (рідко пт-аш-н-а), сік-ар-н-а, 

січ-к-ар-н-а, сніж-ар-н-а, труп-ар-н-а, чаб-ар-н-а, шпач-к-ар-н-а; на 

позначення предметів (машин, механізмів тощо) із суфіксом -к-, -н-: дроб-ар-к-а 

(шлакодроб-ар-к-а), жнив-ар-к-а, кос-ар-к-а, молот-ар-к-а. Такий поділ 
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умотивований структурно-семантичною співвіднесеністю зі словами, у яких -ар- є 

морфом зі значенням ‛особа‟, а -н- – морфом зі значенням ‛приміщення‟: руд-н-а, 

стай-н-а, цегел-н-а. Морфемі структури слів засвідчують потенційно можливі 

(або, можливо, втрачені) номінації на позначення особи: *пт-ах-ар-ø, *сік-ар-ø, 

*січ-к-ар-ø, *чаб-ар-ø, *труп-ар-ø, *шпач-к-ар-ø. СУМ фіксує лише один іменник 

із ремаркою заст. сік-ар-ø „хто бив, шмагав кого-небудь за якусь провину‟ [266 

ІХ, с. 217], що семантично пов‟язаний із дієсловом сікти, коренева морфема якого 

простежується в іменниках: діал. сік-ар-н-а „дошка, на якій січуть м‟ясо‟ і січ-к-

ар-н-а „пристрій, механізм для різання соломи, сіна тощо // приміщення, в якому 

встановлено цей пристрій, механізм‟ [266 ІХ, с. 235]. 

Суфікс -ар- також є структурним компонентом іменників на позначення 

предметів (механізмів, пристроїв тощо): дроб-арк-а, дробот-арк-а, жнив-арк-а, 

кос-арк-а, молот-арк-а; граб-а́р-к-а. На наш погляд, про це свідчать такі факти. 

Перший: мотиваційний зв‟язок іменників не лише з виконуваною дією, а й  

з особою, яка виконує дію за допомогою цієї машини: жнив-ар-к-а „машина, яка 

жне хлібні рослини‟ [266 ІІ, с. 539] і „машина, на якій працює жнивар‟; кос-ар-к-а 

„машина для косіння трави тощо‟ [266 ІV, с. 304] і „машина, на якій працює 

косар‟; дроб-ар-к-а „машина для подрібнення чого-небудь‟ [266 IІ, с. 419] і 

„машина, на якій працює *дробар‟; молот-ар-к-а „машина для обмолочування‟ 

[266 IV, с. 790] і „машина, на якій працює *молотар‟. 

З іншого боку, поза контекстом слова значення суфіксів -к- і -н- 

диференціювати неможливо. В одних контекстах вони набувають значення 

‛збірності‟: соб-ар-н-а „те саме, що собач-н-я‟ [266 ІХ, с. 431]; стол-ар-к-а 

„1. Столярні роботи; 2. Матеріали для столярних робіт‟; в інших – значення 

‛приміщення‟ і ‛предмета‟: суш-ар-к-а і суш-ар-н-а „1. Прилад для сушіння; 

2. Приміщення для сушіння‟; значення ‛істоти‟ (пташка): нектар-к-а [266 IV, 

с. 329]; чуб-ар-к-а [266 ХІ, с. 371]. Однак найбільш типовим є значення „жіноча 

стать‟: дігт-ар-к-а, свіч-к-ар-к-а, скот-ар-к-а, фарб-ар-к-а. Морфемна структура 

омонімічних слів бід-ар-к-а
1
 „жін. до бід-ар-ø‟ і бід-арк-а

2
 „те саме, що біда ~ 
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двоколісний однокінний візок‟ [266 І, с. 176] може бути однаковою: бід-ар-к-а, де 

*бід-ар-ø, подібно до такс-ист-ø, трактор-ист-ø є особою за відношенням до 

певного транспортного засобу. Можна зробити висновок, що системним 

значенням суфікса -ар- є значення „предметність‟, але він “як кінцевий складник 

різних одиниць виявляє різні семантичні й функціональні властивості” [15, с. 22]. 

У морфемній структурі іменника шпач-карн-а іноді вбачають складений суфікс 

-карн- [95, с. 145]. На позначення „приміщення для шпаків‟ уживані три іменники 

шпаківня, шпаківниця і розм. шпачкарня, що співвіднені з основами різних лексем. 

Розмовний варіант шпач-к-ар-н-а і формально, і семантично співвіднесений зі 

зменшено-пестливою назвою цієї пташки шпач-ок-ø, на що частково вказує 

контекст, у якому вживається ця номінація: Всю ніч лютувала негода, всю ніч 

розганяла співучих весняних гостей: з кубелець, із стріх та шпачкарень загнала у 

шпари тісні, на горища, в хлівці, повітки (Дн. Чайка) [266 ХІ, с. 518]. Подібною є 

морфемна структура у співвідносних рядах слів: свіч-а – свіч-ар-ø, заст. свіч-ар-н-

а „свічковий завод‟ і свіч-к-а – свіч-к-ар-ø, заст. свіч-к-ар-н-а „свічковий завод‟. 

Із-поміж спільнокореневих слів чабан-ø, чабан-и-ти, чабан-их-а, чабан-к-а, 

чабан-ств-о, чабан-ск-ий, чабан-ува-ти вирізняється іменник чаб-арн-а 

„1. Загорода й хліви для овець. 2. Житло пастухів‟ [266 ХІ, с. 260]. Можливо, 

семантична невиразність *чабан-н-а (асоціація з віддієслівним іменником) 

спричинила до творення іменника на позначення приміщення за типовою для 

української мови моделлю іменник на -ар- + -н-а. 

Нетипове з погляду морфонології сучасної української мови явище 

простежується у спільнокореневих словах із коренем бонд-: бонд-ар-ø, бонд-ар-н-

ий, бонд-ар-ств-о, бонд-ар-ск-ий, бонд-ар-ува-ти, яке можна схарактеризувати як 

метатезу (діахронне явище) – зміну послідовності фонем у корені бодн- → бонд-. 

У діалектах функціонує іменник на позначення особи бодн-ар-ø (= бонд-ар-ø)  

із давнім коренем -бодн-, що є в іменнику бодн-а „дерев‟яна низька діжка  

з кришкою‟: То, певно, твій боднар пішов сьогодні в ліс по обручі? (І. Франко) [266 

І, с. 210]. 
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В українській мові практично немає іменників зі значенням ‛особа‟, 

мотивованих віддієслівними іменниками із суфіксом -б-, за винятком двох: різ-а-

ти – різ-б-а, різ-б-и-ти, різ-б-ар-ø (різьбар і різьбяр), різ-б-ар-ств-о, різ-б-

ар-ск-ий і чин-и-ти
2
 – чин-б-ар-ø, чин-б-ар-н-ий, чин-б-ар-ств-о, чин-б-ар-ск-ий, 

чин-б-ар-и-ти, чин-б-ар-ува-ти, чин-б-ар-н-а. У словах зі спільним коренем -чин- 

(чин-и-ти
2
 „обробляти шкури тварин‟ [266 ХІ, с. 325]) морф -б- є суфіксом зі 

значенням ‛предметність‟, ‛опредметнена дія‟: чин-б-а, чинь-б-а „приготування‟ 

[250 6, с. 322–323], подібно до борот-б-а, ворож-б-а, рідко гон-б-а, мол-б-а, 

хвал-б-а. 

Із-поміж багатьох новотворів, якими активно поповнюється сучасна українська 

мова, виявлено лише один прикметник новинарний, що семантично має зв‟язок  

з іменником новини: новинарні блоки українських телеканалів, а формально –  

з іменником на -ар-. Тому “нормативність формальної будови цього прикметника 

… викликає певні сумніви, адже в ній міститься вказівка на зв‟язок не лише зі 

словом новини, а й з іменником новинар” [102, с. 32]. В українській мові не так 

багато -н-прикметників, що формально співвіднесені з назвою особи, а 

семантично – з іншою основою; однак вони є: дігт-ар-н-ий „прикм. до дьоготь‟ 

[266 IІ, с. 298]; ложк-ар-н-ий „стос. до виробництва ложок‟ [266 IV, с. 541], пек-

ар-н-ий „призначений для випікання хлібних виробів‟ [266 VІ, с. 71, 110], чинб-ар-

н-ий „пов‟язаний з чинбарством‟ [266 ХІ, с. 325], а також парламент-ар-н-ий 

„стос. до парламентаризму‟. 

За свідченням лінгвістів, деривати на -ар- від іменникових основ є характерною 

рисою українського словотвору. При цьому переважна більшість із них є 

номінаціями на позначення особи (близько 800 слів). Щоправда, у сучасній 

українські мові суфікс -ар- непродуктивний. Сучасний український лексикон 

поповнився всього трьома лексемами зі значенням особи: мітингар, новинар, 

світляр. Морфемна і словотвірна структура прикметника новинарний 

асиметричні: словотвірна структура відтворює семантичний зв‟язок похідного  

з твірним (новини); натомість морфемна структура відтворює генетичний 
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морфемний код українського слова і, як здається, асоціативний зв‟язок 

із номінацією особи, яка передає новини. 

Аналіз морфемних і словотвірних структур та семантики українських слів 

дозволяє зробити висновок про те, що не лише в прикметниках і дієсловах (як це 

традиційно прийнято вважати), а й в іменниках на позначення приміщень і 

знарядь праці -ар- є морфом із категорійним значенням ‛предметність‟ і 

конкретним – переважно ‛особа‟, дуже обмежено – зі власне предметним 

значенням, безвідносно до того, чи морфемна і словотвірна структури корелюють, 

чи вони асиметричні. 

Інтерморф -ар- <  лат. -ар- < -ar-is був запозичений переважно з французької 

мови (фр. -aire). Із морфемного погляду, єдиний суфікс -арн- (складений 

конструйований [95, с. 58] або похідний [273, с. 20]) вбачають після вільного 

запозиченого іменникового кореня, що, як правило, не містить у своєму складі 

сегмента /ар/: дисциплін-арн-ий (лат. disciplina), комплемент-арн-ий (лат. 

complementum), молекул-арн-ий (фр. molécule), паразит-арн-ий (фр. parasites, від 

гр. παπάζιηοζ), планет-арн-ий
2
 (гр. πλανήηηζ), плен-арн-ий (лат. рlenarius), 

плебісцит-арн-ий (лат. plebiscitum), рудимент-арн-ий (лат. rudimentum), сум-арн-

ий (лат. summa), фрагмент-арн-ий (лат. fragmentum). 

Як правило, такі корені (основи), якщо не виникає морфонологічних перешкод, 

можуть поєднуватися і з -н-, і з -арн- (у досліджуваному матеріалі таких пар слів –

21). Однак семантичних дублетів із-поміж них небагато (усього чотири пари): 

алвеол-ар-н-ий і алвеол-н-ий, ек. парцел-ар-н-ий і парцел-н-ий, літ. фабул-ар-н-

ий і фабул-н-ий. Майже всі дублетні пари мають частково або повністю різні 

семантичні структури: корон-ар-н-ий і корон-н-ий; монет-арн-ий і монет-н-ий; 

сегмент-ар-н-ий і сегмент-н-ий; паразит-арн-ий і паразит-н-ий; фрагмент-ар-н-

ий і фрагмент-н-ий (17 пар). Так, паразит-арн-ий (фр. parasites, від гр. παπάζιηοζ) 

„1. Прикм. до паразит ~ організм; 2. Який є паразитом ~ про людину; 3. Стос. 

паразитизму‟ – паразит-н-ий „1. Те саме, що паразитарний 1; 2. Який виникає як 

другорядне, небажане явище‟ [266 VІ, с. 63–64]; сегмент-ар-н-ий „спец. Який 
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складається із сегментів // Те саме, що сегментний‟ – сегмент-н-ий „спец. Прикм. 

до сегмент’ [266 ІХ, с. 109]. 

Функціонування -ар- у препозиції щодо інших суфіксів є підставою для 

морфемної подільності на зв‟язаний корінь із фінальним субморфом -ар- (корінь 

вільний лише в поодиноких словах) і суфікс -н-: вулгар-н-ий (лат. vulgaris), бо 

вулгар-изм-ø, вулгар-шчин-а, вулгар-из-ува-ти; капілар-н-ий (лат. capillaris); 

ординар-н-ий (лат. ordinarius); популар-н-ий (лат. popular-is), бо популар-из-ува-

ти; солідар-н-ий (фр. solidaire), бо солідар-из-ува-ти-са; тоталітар-н-ий (фр. 

totalitaire), бо тоталітар-изм-ø; унітар-н-ий (фр. unitaire), бо унітар-изм-ø; 

утилітар-н-ий (фр. utilitaire), бо утилітар-изм-ø. Однак В. Виноградов визнавав 

наявність суфікса -арн- не лише у прикметниках, співвідносних із твірними 

основами, а й у тих, що не мають таких основ: капілярний, ординарний, 

тоталітарний [35, с. 191]. А. Грищенко вважав, що суфікс -арн- виокремлюється 

лише умовно, якщо “твірні основи <…> не виступають як так звані вільні 

морфеми” [1975: с. 135; 59, с. 123].  

Виокремлення двох морфемних компонентів -ар- (суфіксальна зв‟язка [95, 

с. 246]) і -н- умотивовується позицією -ар- після вільного кореня й перед іншим 

афіксом: корон-ар-н-ий (лат. coronar-ius), бо корон-ар-о-склероз-ø; легенд-ар-н-ий, 

легенд-ар-из-увати; пол-ар-н-ий (лат. polar-is), бо пол-ар-из-увати; сцен-ар-н-ий 

(лат. scaena), бо сцен-ар-ій-ø і сцен-ар-ист-ø; елемент-ар-н-ий – елемент-ар-

шчин-а; молекул-ар-н-ий – молекул-ар-к-а „розділ фізики‟, монет-ар-н-ий – 

монет-ар-изм-ø, монет-ар-из-ува-ти; планет-ар-н-ий – планет-ар-изм-ø. 

Складнішим є питання про морфемний статус сегмента /ар/, який вважають 

субморфом кореня чи суфікса або суфіксальною зв‟язкою. В українській мові -ар- 

переважно є іменниковим суфіксом зі значенням ‛особа‟. У поєднанні  

з іншомовним коренем -ар- не набув поширення в українській мові. Є лише два 

іменники з цим суфіксом: парламент-ар-ø і парламент-ар-ій-ø. У другому 

іменнику не один (парламент-арій-ø [273 ІІ, с. 42]), а два суфікси  
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з тотожним значенням: -ар- та -ій- (горд-ій-ø, хвал-ій-ø). Дублювання значення 

особи простежується і в інших словах: плак-с-ун-ø і плак-с-ій-ø. 

О. Земська звертає увагу на утворені шляхом усічення твірної основи слова, які 

в такому разі містять нульовий словотвірний суфікс: рос. гуманитар-ø-ы, нелегал-

ø-ы [88, с. 8–9]. Морфемна структура цих слів, на її думку, залежить від типу 

твірних основ. Якщо твірна основа похідна, то в утвореній основі усічений суфікс 

функціонально тотожний суфіксу прикметника: центр-алн-ий – центр-ал-ø-ø. 

Якщо ж твірна основа непохідна і містить суфіксоїд, морфемна структура слів 

може бути представлена з виокремленням суфіксоїда: гуманіт(арн)-ий – 

гуманіт(ар)-ø-ø або без вказівки на суфіксоїд: гуманітарн-ий – гуманітар-ø-ø. 

Про такий напрям похідності свідчить, як вважає О. Земська, “стилістична 

“маркованість” іменника”, а також те, що не кожен прикметник з іншомовною 

основою має співвідносний усічений іменник. При цьому вона визнає фактор 

часу, що впливає на сприйняття напряму похідності: іменники театр-ал-ø (від 

театр-алн-ий) і стаціонар-ø (від стаціонарн-ий) стилістично нейтральні й тому 

не сприймаються як похідні від прикметників [88, с. 9]. Показово, що в сучасних 

морфемних словниках -ал- (центр-ал-ø) “приписують” значення ‛місце, 

приміщення‟[254, 85].  

Імовірно, шляхом усічення утворений іменник, у якому -ар- має не лише 

категорійне значення ‛предметність‟, а й конкретне значення ‛особа‟: парламент-

ар-ø (парламент-ар-н-ий і парламент-арій-ø з франц. рarlementaire). У сучасній 

українській мові потенційні усічені новотвори з -ар- майже не актуалізуються. 

Можна відзначити лише творення похідних від усічених основ на -ар(н- – #): 

мажорит-ар-н-ий (фр. majoritaire), мажорит-ар-к-а, мажорит-ар-ник-ø, 

мажорит-ар-ист-ø, мажорит-ар-ист-к-а [102, с. 191], *мажорит-ар-ø. Однак 

похідні з -ар-, який має категорійне значення ‛предметність‟, потенційно існують 

у загальносистемному вимірі: авторитар-н-ий – *авторит-ар-ø, елемент-арн-ий 

– *елемент-ар-ø, легенд-ар-н-ий –*легенд-ар-ø, мажорит-ар-н-ий –*мажорит-ар-

ø, паразит-арн-ий – *паразит-ар-ø. 
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2.3.8. Інтерфікси -ал'-/-іал'-/-уал'-, -абел-/-бел- , -л'- 

Структурні компоненти -ал-/-іал-, -абел-/бел-, -л- різні за походженням і 

репрезентацією в морфемних структурах українських слів. Латинський суфікс  

-ал-/-іал-/-уал- < -al-/-іal- є в морфемній структурі близько 300 слів. Компонент  

-абел- < -able запозичений з англійської мови, у якій він є суфіксом, порівняно 

недавно й тому функціонує в небагатьох словах (близько 20). Чимало новотворів 

із цим структурним компонентом фіксує [102]: дисерт-абел-н-ий, критик-абел-н-

ий, літ-абел-н-ий, недрук-абел-н-ий, презент-абел-н-ий. Іншомовний суфікс  

-able формує семантику ‛можливості‟, ‛спроможності‟ в українських словах. 

Щодо походження -л-/-л- висловлюються різні припущення: -л/ (-л/ец-) 

пов‟язують із дієслівними основами минулого часу [114, с.49], дієприкметниками 

[127, с. 158] або з прикметниками і дієприкметниками. Словотвірний формант  

-лн-, як вважає Ф. Середа, виник із -ьн- та вставного л/ [184]. Так само лінгвісти 

не мають єдиної думки щодо морфемної сутності -л-/-л- [59, с. 166; 84, с. 186; 

127, с. 157–158; 141, с. 51].  

Інтерфікси -ал-/-іал'-/-уал'- семантично сумісні лише з основами іменників;  

-л- – лише з дієслівними основами, а -абел- – з іменниковими й дієслівними. За 

умови визнання накладання на морфемному шві після дієслівних суфіксів -а-, -и-, 

-і- виокремлюють усічені варіанти -лн-, -лец- і -бел-: чит-а-л'-н-ий (чит-а↔ал'-

н-ий), молот-и-л'-н-ий (молот-и↔ил'-н-ий), клей-і-л'-н-ий (клей-і↔іл'-н-ий)  л'іт-а-

бел'-н-ий (л'іт-а-↔абел'-н-ий), чит-а-бел'-н-ий (чит-а↔абел'н-ий); [254, с. 110; 

273, с. 335]. 

Натомість В. Лопатін переконаний, що у віддієслівних похідних усічення основ 

“є центральним морфонологічним явищем” і що дієслівні суфікси чітко 

поділяються на “усічувані” й “неусічувані” [141, с. 34–35]. У процесі становлення 

віддієслівних прикметників, як вважає А. Грищенко, відбувся перерозподіл 

тематичних голосних дієслівної основи на користь словотвірної морфеми; тому 

“можна говорити про структурне протиставлення віддієслівних похідних на -н- і  

-альн-/-ильн-” [59, с. 166]. Подібну думку висловлює М. Кравченко, яка 
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наголошує, що словотвірна система – це система з чітко вираженими типами не 

лише твірних основ, а й дериваційних суфіксів [124, с. 24]. 

Дозволимо собі уточнити думку М. Кравченко в такий спосіб: морфемна 

система – це система з чітко вираженими типами морфемних структур слів і 

суфіксальних морфем як парадигматичних одиниць мови. Саме суфіксальні 

одиниці, незважаючи на “убозтво змісту” (М. Крушевський), зауважує 

О. Соколов, поєднуючись із певними тематичними рядами основ, стають їхніми 

представниками. Такі суфікси мають значення, які формулюються як “основна 

тема ряду похідних” [188, с. 66–67]. Морфонологія іменникових і дієслівних основ 

зумовлює уживання різних за фонемним вираженням одиниць: -ал'- і -л'-. 

“Неусічені дієслівні основи, тобто вокалічні, взаємодіють лише з розширеним 

морфом суфікса -н- – -л'н-” [212, с. 103]. На наш погляд, неусічений -л'- є 

самодостатнім структурним компонентом, уживаним у позиції після відкритої 

дієслівної основи. Фонемна уніфікація іменникових і дієслівних компонентів, на 

нашу думку, робить невиразною узгоджуваність -ал'- і -л'- із певним типом 

твірних основ. 

Інтерфікси -ал-/-іал-/-уал- є аловаріантами, що уживаються в різних 

морфонологічних позиціях. Іменникові основи на приголосну потребують 

переважно інтерфікса -ал-: зодіак-ал-н-ий, зон-ал-н-ий, музик-ал-н-ий, тон-ал-

н-ий, театр-ал-н-ий; усічувані основи на фонемосполуку /ій/ – інтерфікса -іал-: 

ген-іал-н-ий, гімназ-іал-н-ий, стипенд-іал-н-ий (і ген-і-ал-н-ий, гімназ-і-ал-н-

ий, стипенд-і-ал-н-ий [95, с. 52; 273]). В українській мові фіналь /ій/ уможливлює 

приєднання суфікса -н- без -іал-: бактер-іал-н-ий і бактерій-н-ий; категор-іал-

н-ий і катгорій-н-ий; магнез-іал-н-ий і магнезій-н-ий; провінц-іал-н-ий і 

провінцій-н-ий. Повернення у сферу активного функціонування лексем без 

інтерфіксів й уведення в мовленнєвий обіг неінтерфіксальних прикметників є 

закономірною тенденцією, що простежується в сучасній українській мові.  

Суфіксальний формант -уал'н- сформувався, за свідченням лінгвістів, у процесі 

адаптації західноєвропейських запозичень [35, с. 190; 58, с. 148]. Морфемні 
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структури слів з -уал'н- співвідносні з регулярними, системно значущими 

морфемними моделями (інтелект-уал'-н-ий), що й уможливлює подільність  

-уал'н- на два морфи: інтерморф -уал'- і морф -н-: евент-уал'-н-ий (event-us), 

текст-уал'-н-ий (text-um); інтелект-уал'-н-ий (intellect-ual-is), концепт-уал'-н-ий 

(concept-us), процес-уал'-н-ий (process-us), секс-уал'-н-ий (sex-us); каз-уал'-н-ий (cas-

ual-is, cas-us), уз-уал'н-ий (us-us); акт-уал'-н-ий (act-ual-is), віз-уал'-н-ий (vis-ual-is), 

вірт-уал'-н-ий (virt-ual-is), пункт-уал'-н-ий (фр. ponct-uel, punct-um), сенс-уал'-н-ий 

(sens-ual-is. sens-us). У такому разі зберігаються не лише структурні компоненти 

слів, “безпосередньо не пов‟язані з ним словотвірними відношеннями, але і їхні 

змістові характеристики” [17, с. 65]. Обов‟язковим для морфемного аналізу, на 

переконання Зд. Оліверіуса, є врахування нереалізованих, але можливих 

комбінацій морфем (порожніх клітинок у системі) [159, с. 26]. 

Інтерморфи -ал'-/-іал'-/-уал'- є структурно-семантичним компонентом рядів 

спільнокореневих слів із суфіксами: -н-ADJ, -ізм-N, -іст-N, , -шчин-N, -із-V: акт-

уал'-н-ий, актуал'-ізм-ø, актуал'-із-ува-ти; провінц'-іал'-н-ий, провінц'-іал'-ізм-ø, 

провінц'-іал'-шчин-а; глоб-ал'-н-ий, глоб-ал'-іст-ø, глоб-ал'-ізм-ø, глоб-ал'-із-ува-ти; 

процес-уал'-н-ий, процес-уал'-іст-ø; структур-ал'-н-ий, структур-ал'-іст-ø, 

структур-ал'-ізм-ø, структур-ал'-із-ува-ти; форм-ал'-н-ий, форм-ал'-іст-ø, форм-

ал'-ізм-ø, форм-ал'-із-ува-ти; фундамент-ал'-н-ий, фундамент-ал'-іст-ø; центр-

ал'-н-ий, центр-ал'-іст-ø, центр-ал'-ізм-ø, центр-ал'-із-ува-ти; норм-ал'-н-ий, 

норм-ал'-із-ува-ти. 

У сучасній українській мові (особливо в мовленні) активно продукуються 

відприкметникові особові номінації з -ал'-/-іал'-: екстрем-ал-ø, концепт-уал-ø, 

маргін-ал-ø і маргін-ал-к-а; оригін-ал-ø і оригін-ал-к-а; провінц'-іал-ø і провінц'-іал-

к-а; регіон-ал-ø і регіон-ал-к-а; федер-ал-ø і федер-ал-к-а [102; 200]. 

На переконання І. Милославського, морфемні структури російських 

прикметників норм-аль-ный, музык-аль-н-ый містять два суфікси: -ал'- зі 

значенням ‛предметності‟, подібно до централь, горизонталь, яке анулюється 

значенням ‛ознаки‟ в суфіксі -н- [151, с. 37]. Такої ж думки дотримується 

С. Богданов, обстоюючи принцип співвідносно-структурного порівняння слів й 
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орієнтацію на набір афіксів, виокремлених на основі безсумнівних випадків [17, 

с. 9–10]. Отже, -ал'- – інтерморф зі значенням ‛предметність‟, який відзначає 

такти потенційної похідності слів. Конкретне значення -ал'- зумовлене його 

функціонуванням у внутрішньослівному контексті. У сучасній українській мові 

він активно уживаний зі значенням ‛особа‟: концепт-уал-ø, нелег-ал-ø, неформ-ал-

ø, маргін-ал-ø, мун'іцип-ал-ø, регіон-ал-ø, федерал-ø. 

Інтерфікс -л'-/-л-. Якщо зважати на словотвірну похідність слів, то -л'/-л/ є 

компонентом восьми словотвірних формантів: -л'н-, -л'ник-, -л'ниц'-, -л'шчик-,  

-л'щиц'-, -лн-, -лк-, -л'н'- [254]: мебл'ува-л'н-ий, мебл'ува-л'ник-ø, мебл'ува-л'ниц'-

а; мйа-лк-а, мйа-л'ник-ø, мйа-л'ниц'-а; пойі-лк-а, пойі-л'ник-ø, пойі-л'ниц-а ; холоди-

л'н-ий, холоди-л'н-ик-ø, холоди-л'шчик-ø, холоди-л'шчиц'-а. Такі суфіксальні 

морфеми утворилися внаслідок перерозподілу десемантизованих -л'/ і -л/. 

Причину десемантизації -л'/ і -л/ вбачають у зміні напрямку словотвірної 

мотивації [36, с. 432; 141, с. 51]. 

Для О. Земської і К. Неттеберг уживаність -л'- і -л- у препозиції щодо різних 

суфіксів є вагомою підставою для виокремлення їх як самостійних компонентів 

структури слова – інтерфіксів [85, с. 43] або суфіксів, які не мають значення, але 

виконують функцію зв‟язку (funkcja konektywna) [240, с. 290–298]. Ці компоненти 

уможливлюють поєднання відкритих дієслівних основ із прикметниковим 

суфіксом -н-. Подібно й О. Ісаченко вважає -л- особливою іменною морфемою, 

функція якої полягає в конституюванні іменникової основи, від якої утворюються 

як іменники, так і прикметники: {l} – форматив основи (stem formative)  

[94, с. 102]. Кількісна перевага прикметників із -лн- (більше тисячі слів), які 

семантично співвідносні з дієсловами, не сприяє виокремленню -л/. Разом із тим 

надто очевидною є семантична нетотожність прикметників із -н- і -лн-, а отже, 

саме форма вираження -л- змістовна: збира-н-ий, полива-н-ий, фарбова-н-ий ‛на 

який спрямована дія‟ – збира-лн-ий, полива-лн-ий, фарбува-лн-ий ‛який має певне 

призначення‟. 
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3.2.9. Інтерфікси -ив-, -ов-/-ев-  

Словотвірна логіка умотивовує виокремлення в морфемній структурі слів або 

похідних суфіксів -ивн-, -овн-, -евн-: продукт-ивн-ий, резултат-ивн-ий; ґрунт-

овн-ий, зміст-овн-ий [254, с. 161, 328]), або інтерфіксів (суфіксальних зв‟язок)  

-ив-, -ов-, -ев-: інтуйіт-ив-н-ий, спорт-ив-н-ий; гвалт-ов-н-ий [254, с. 160, 318]. 

Якщо ж зважати на загальносистемну закономірність побудови морфемних 

структур подібних слів, а також на систему морфем – парадигматичних одиниць 

мови, то можливим є виокремлення двох суфіксів: -ив- і -н-, -ов- і -н-, хоч 

словотвірними формантами є -ивн-, -овн- [151, с. 34].  

Інтерфікс -ив-. Структурний компонент -ив- < -iv- латинський суфікс зі 

значенням ‛ознака‟, що запозичений в українську мову з іншомовними 

прикметниками. Лінгвісти звертають увагу на слова, утворені шляхом усічення: 

примітив-ø і примітив-н-ий (від лат. primitivus). Утворені давно слова, як визнає 

О. Земська, набувають у мові “права громадянства” і сприймаються як утворені 

від інших основ [88, с. 9]. Такими є, наприклад, обйект-ив-ø і обйект-ив-н-ий 

(обидва від лат. objectivus ‛предметний‟), яким приписують різний статус: суфікс  

-ив- ‛предмет‟ і суфіксальна зв‟язка -ив- [254, с. 159]. А. Грищенко відзначав 

випадки морфемного перерозподілу в словах акредит-ив-н-ий > акредит-ив-ø (від 

лат. accreditivus), ал′тернат-ив-н-ий > ал′тернат-ив-а (від лат. alternativus) і 

подібних [59, с. 153]. Отже, у морфемній структурі прикметника суфікси мають 

різні значення: -ив- можна кваліфікувати як суфікс зі значенням ‛предметності‟, а 

-н- зі значенням ‛ознаки‟. У морфемних структурах іменників значення 

предметності виражене двічі: конструкт-ив-ізм-ø, конструкт-ив-іст-ø. Адже, як 

зазначає І. Милославський, синонімічні морфи, що виражають те саме 

номінативне значення, можуть реалізуватися в межах одного слова [151, с. 30]. 

С е м а н т и к а  кореня. Інтерморф -ив- із категорійною семантикою 

‛предметність‟ уживається після коренів (основ) іменників, що переважно 

належать до науково-термінологічної сфери: абсол′ут-ив-н-ий, агрес-ив-н-ий, біол. 

вегетат-ив-н-ий і вегетацій-н-ий; хім. екстракт-ив-н-ий і екстракц′ій-н-ий; лог., 

лінгв. предикат-ив-н-ий; лінгв. фрикат-ив-н-ий.  



162 

 

Лексико-граматична і морфонологічна позиція . Інтерморф -ив- 

уживаний після закритих коренів (основ) іменників жіночого роду І відміни 

(агл′утинат-ив-н-ий, агрес-ив-н-ий, селект-ив-н-ий) й чоловічого роду ІІ відміни 

(афект-ив-н-ий, реферат-ив-н-ий, спорт-ив-н-ий). 

Значно переважають багатоскладові корені (основи), односкладових коренів 

(основ) засвідчено всього три: мас-(а), норм-(а) і спорт-(ø): мас-ив-н-ий, спорт-ив-

н-ий і норм-ат-ив-н-ий < фр. normatif (норм-атив-н-ий [254, с. 103]). Корені 

(основи), що завершують приголосні, як правило, не зазнають змін перед -ив-. Це 

корені (основи) із фіналлю на глухі фонеми: /с/ (прогрес-ив-н-ий), /т/ (атрибут-ив-

н-ий) і фонемосполуки (8): /л′с/ (імпул′с-ив-н-ий), /рс/ (реверс-ив-н-ий), /рт/ 

(інтроверт-ив-н-ий), /кт/ (афект-ив-н-ий), /пт/ (дескрипт-ив-н-ий), /кс/ (рефлекс-

ив-н-ий і рефлект-ив-н-ий від рефлекс-ø); /нкт/ (інстинкт-ив-н-ий).  

Фіналі основ іменників жіночого роду на /ій/ (123 слова із 207) перед -ив- 

послідовно усікаються, спричинюючи чергування за твердістю: /с′/ – /с/ агрес(ій–

#)-ив-н-ий, депрес(ій–#)-ив-н-ий; /з′/ – /з/ короз(ій–#)-ив-н-ий, ефуз(ій–#)-ив-н-ий 

або за способом творення: /ц′/ – /т/ (асоц′іац′ій-а – асоц′іат-ив-н-ий), /с′/ – /т/ 

(флекс′ій-а – флект-ив-н-ий). Усікається також фіналь /ум/ (ул′тимат(ум–#)-ив-

н-ий). 

З іншого боку, фіналь /ій/ уможливлює безпосереднє приєднання суфікса -н- до 

кореня (основи), що спричинює функціонування семантичних дублетів  

в українській мові: асиміл′ат-ив-н-ий і асиміл′ац′ій-н-ий, асоц′іат-ив-н-ий і 

асоц′іац′ій-н-ий, декорат-ив-н-ий і декорац′ій-н-ий, екстракт-ив-н-ий і 

екстракц′ій-н-ий, індукт-ив-н-ий і індукц′ій-н-ий, компіл′ат-ив-н-ий і компіл′ац′ій-

н-ий, конвул′с-ив-н-ий і конвул′с′ій-н-ий, конспірат-ив-н-ий і конспірац′ій-н-ий, 

мел′іорат-ив-н-ий і мел′іорац′ій-н-ий, обструкт-ив-н-ий і обструкц′ій-н-ий, 

ситуат-ив-н-ий і ситуац′ій-н-ий, флект-ив-н-ий і  флекс′ій-н-ний. Натомість 

семантичних дублетів із основою на приголосну майже немає: резул′тат-ив-н-ий і 

резул′тат-н-ий, фермент-ат-ив-н-ий і фермент-н-ий. 

У спільнокореневих рядах слів -ив- регулярно уживаний перед іменними 

суфіксами: -н-/-н′- ‛ознака‟ – -ізм- ‛предметність‟ – -іст- ‛предметність, особа‟: 
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інтуйіц′ій-а – інтуйіт-ив-н-ий, інтуйіт-ив-ізм-ø, інтуйіт-ив-іст-ø; конструкц′ій-а 

– конструкт-ив-н-ий (конструкт-ив-н′-іс′т′-ø), конструкт-ив-ізм-ø, конструкт-

ив-іст-ø; рел′ат-ив-н-ий (рел′ат-ив-н′-іс′т′-ø), рел′ат-ив-ізм-ø, рел′ат-ив-іст-ø, 

рел′ат-ив-іст-ич-н-ий. Морфемні структури з інтерморфом -ив- і суфіксами 

суфіксами -н-/-н′- ‛ознака‟ – -к- ‛предметність‟ не відзначаються регулярністю: 

операт-ив-н-ий, операт-ив-к-а; прогрес-ив-н-ий, прогрес-ив-к-а; спорт-ив-н-ий, 

спорт-ив-к-а. 

Максимальна сполучуваність -ив- із різними суфіксами простежується  

у співвідносних рядах слів із двома коренями: обйект- – обйект-ив-н-ий, обйект-

ив-н′-іс′т′-ø, обйект-ив-ізм-ø, обйект-ив-іст-ø, обйект-ив-іст-ич-н-ий (обйект-ив-

іст-с′к-ий), обйект-ив-ува-ти, обйект-ив-ова-н-ий, обйект-ив-із-ува-ти (обйект-

ив-із-ац′ій-а), обйект-ив-ац′ій-а; субйект- – субйект-ив-н-ий, субйект-ив-н′-іс′т′-ø, 

субйект-ив-ізм-ø, субйект-ив-іст-ø, субйект-ив-іст-ич-н-ий (субйект-ив-іст-с′к-

ий), субйект-ив-ува-ти, субйект-ив-ова-н-ий. 

Інтерфікси -ов-/-ев-. Виникнення інтерфіксів -ов-/-ев- (< -ov- + -ьn-) 

пов‟язують із процесом перерозподілу фіналі давніх *-ŭ-основ на користь суфікса 

-ьn- у праслов‟янській мові: *domovьnъ (< *domъ). У мові ХІ–ХІІІ ст. дослідники 

фіксують похідні з *-ŭ-, *-ǒ-, *-jǒ-, -ā- *-jā-основами: адовьныи, виновныи, 

врачевныи, душевныи, грhховныи, студовныи, плачевныи [119, с. 90–92].  

В українській мові прикметники з -овн-/-евн- не набули поширення. Не засвідчені 

сучасними словниками лексеми: *адовний (< адовьныи), *врачевний 

(< врачевныи), *гордовний (< гордовный), *жировний (< жировный), *студовний 

(< студовный), *срамовний (< срамовный). Окремі прикметникові форми набули 

іншого фонемного вигляду завдяки чергуванню /о/ – /і/: їстівний (< истовный), 

жартівний (< жартовный), чарівний (< чаровный), фальшивий (< фальшєвный). 

У сучасній українській мові морфемних структур із -овн- й -евн- небагато:  

-ов- уживається лише після 15 кореневих морфем: верх-овн-ий, ґвалт-овн-ий, гріх-

овн-ий, ґрунт-овн-ий, дух-овн-ий, зиск-овн-ий, зміст-овн-ий, зуб-овн-ий, кошт-овн-

ий, лист-овн-ий, пан-овн-ий, сан-овн-ий, такт-овн-ий, чин-овн-ий, чуд-овн-ий (і 

чуд-ов-н-ий [273 ІІ, с. 338]), -ев- – усього після 2 коренів: душ-евн-ий, плач-евн-ий.  
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Позиція і морфонологія. Інтерморфи -ов-/-ев- уживані після односкладових 

коренів (основ) із фіналлю на одну (8 коренів) і дві (8 коренів) приголосні. -Ов- і  

-ев- морфонологічно розподілені: після фіналі кореня на шиплячу фонему 

уживається -ев-, після інших приголосних – -ов-. 

Збереження в сучасній українській мові морфемних структур із -ов- пояснюють 

морфонологічною “незручністю” збігу трьох приголосних: верх-ов-н-ий, ґвалт-ов-

н-ий, ґрунт-ов-н-ий, зиск-ов-н-ий, зміст-ов-н-ий, кошт-ов-н-ий, лист-ов-н-ий, 

такт-ов-н-ий. Однак в українській мові немає жорсткої заборони на сполуку із 

трьох приголосних, особливо якщо одна з них сонорна: спуск-н-ий, тоск-н-ий, 

шерст-н-ий. Звичайно, українська мова прагне до гармонійного поєднання 

голосних і приголосних; для неї небажаними (хоч і можливими) є фонемосполуки 

приголосних на морфемному шві, особливо тоді, коли корінь односкладовий. 

Якщо корінь подовжується за рахунок префікса або іншого кореня (основи), -ов-/ 

-ев- “зникає”: такт-ов-н-ий, але без-та́кт-н-ий (і та́кт-ов-ий, але пів-та́кт-н-ий, 

дв-о-такт-н-ий); душ-ев-н-ий, але без-душ-н-ий, велик-о-душ-н-ий (і о-душ-ев-и-

ти). 

Семантична диференціація спільнокореневих слів із суфіксами -н-, -ов- і -овн-/ 

-евн- сприяє збереженню цих лексем в українській мові:  

верх-ов-ий ‛1. Який міститься, перебуває, діє зверху, нагорі. 2. Пов‟язаний  

з пересуванням верхи. 3. Який їздить верхи. 4. Який міститься, знаходиться 

ближче до верхів‟я річки‟ – верх-н-ій ‛1. Який знаходиться зверху, вище чого-

небудь. 2. Який одягається поверх вбрання. 3. Близький до витоків, початку річки‟ 

– верх-ов-н-ий ‛Найвищий, головний ~ про людину, установу‟ [266 І, с. 335–336];  

гріш-н-ий ‛1. Який наробив гріхів. 2. перен. Який заслуговує осуду‟ – гріх-ов-

н-ий ‛Який порушує релігійно-моральні догми, настанови // Який веде або 

схильний до гріха‟ [266 ІІ, с. 171–172];  

діал. дух-о́в-ий ‛Духовний 1‟ – дух-ов-н-ий ‛1. Зв‟язаний з внутрішнім 

психічним життям людини, її моральним світом // Нематеріальний. 2. Стос. до 

релігії, церкви, належний їм‟ – душ-ев-н-ий ‛1. Зв‟язаний з внутрішнім психічним 

світом людини, її настроями, переживаннями та почуттями. 2.Щирий, відвертий, 
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сердечний // Добрий ~ про людину‟ – душ-н-ий ‛Важкий для дихання‟ [266 ІІ, 

с. 444–445, 447, 449];  

спец. зуб-ов-и́й ‛ Який має зуби 2 ~ про машини‟– зуб-н-ий ‛Прикм. до зуб 1 ~ 

про людину‟ [266 ІІІ, с. 726–727] – зуб-ов-н-ий скрегіт ‛страшенна лють, злість – 

звуки, утворювані тертям зубів‟ [266 ІХ, с. 314];  

чин-н-ий
1
 (чин-и-ти) ‛1. Який діє за певних умов, має юридичну силу. 2. заст. 

Діяльний, активний‟ і чин-н-ий
2
 (чин) ‛розм. Статечний, гордий, з почуттям 

власної гідності‟ – чин-ов-н-ий (чин) ‛заст. 1. Який перебуває в якому-небудь чині 

на державній службі. 2. Який має великий чин, ранг‟ [266 ХІ, с. 326–327]. 

Морфемний статус.  Розглядаючи структуру прикметників в аспекті 

історичного становлення, А. Грищенко доходить висновку, що -овн- є вторинним 

суфіксом [58, с. 147–148]. За Є. Карпіловською, -овн- і -евн- – кількаелементні 

суфікси: гріх-овн-ий, душ-евн-ий [95, с. 52, 58], тобто фактично словотвірні 

форманти, які конструюються із двох суфіксів -ов- + -н-, -ев- + -н-. У структурі 

російських слів А. Кузнецова і Т. Єфремова, відповідно до сформульованих ними 

принципів морфемного аналізу, вважають за можливе виокремлення морфів -ов-/ 

-ев-: душ-ев-н-ый, грех-овн-ый і грех-ов-н-ый [255, с. 113, 91].  

Семантичні позиції, в яких уживаються -ов-/-ев-, і парадигматичні зв‟язки  

з морфемними структурами подібних слів сприяють з‟ясуванню того, у яку 

морфему організований той чи інший набір морфів. А. Грищенко відзначав 

опосередковану залежність прикметників на -ьн- від дієслів через віддієслівні 

кореневі іменники, що становить найдавніший тип залежності між дієсловами і 

прикметниками. У сучасній мові історично відіменникові прикметники вважають 

прикметниками віддієслівного творення, – саме ті, у яких виразно відчувається 

дієслівна семантика кореня: *jasti (ěsti) < *ēsti < *ēd-ti < і.-є. *ed- ‛їда; їсти‟ [250 ІІ, 

с. 325] і *čarovьnъ (< *čarovati, *čariti, *čarati): бунт-ів-н-ий, гарт-ів-н-ий, драт-

ів-н-ий, йіс-т-ів-н-ий (< истовный), руйн-ів-н-ий, чар-ів-н-ий (< чаровный), зйас-

ов-н-ий, спрост-ов-н-ий, застос-ов-н-ий і под. [59, с. 126; 48, с. 207]. 

Можна припустити, що відбулося семантичне розподібнення морфів і 

групування їх у суфіксальні морфеми із семантикою ‛дія‟ (-ува-, -ова-, -ов-/-ів-): 
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чар-ува-ти, за-чар-ова-н-ий, чар-ів-н-ий, подібно до драт-ува-ти, драт-ова-н-ий, 

драт-ів-н-ий і шан-ува-ти, шан-ова-н-ий, шан-ов-н-ий та семантикою ‛ознака‟  

(-ов-/-ев-/-ів-): чуд-ов-ий і чуд-ов-н-ий, дух-ов-ий і дух-ов-н-ий, душ-ев-н-ий. 

Щоправда, за СУМом, лише їстівний має відповідне значення: їстівний ‛який 

можна споживати, їсти‟; а чарівний семантично співвіднесений з іменником: 

‛1. заст. Який має магічну силу, є чарами. 2. перен. Дуже гарний, чудовий‟. 

Можливо, чергування /о/ – /і/ в суфіксі віддієслівних прикметників (буд-ува-ти 

– буд-ів-н-ий, вказ-ува-ти – вказ-ів-н-ий, кер-ува-ти – кер-ів-н-ий, мандр-ува-ти 

– мандр-ів-н-ий і под.) сприяло семантичному розподібненню суфіксальних 

морфів і як наслідок цього – зміну напряму словотвірної похідності:  

жарт-ів-н-ий (< жартовный < žartъ) ‛Який носить характер жарту‟ і жарт-

ів-лив-ий (< жартовливый < žartovati) ‛1. Який любить жартувати, схильний до 

жартів ~ про людину. 2. Який містить у собі жарт, носить характер жарту‟ [266 IІ, 

с. 511–512];  

чар-ів-н-ий (< чаровный) ‛1. заст. Який має магічну силу, є чарами. 2. перен. 

Дуже гарний, чудовий‟ і чар-ів-лив-ий (< *čarovati) ‛1. заст. Який містить у собі 

чари 1, 2. 2. Який впливає чарами 3‟ [266 ХІ, с. 269];  

бунт-ів-н-ий ‛пройнятий бунтарством‟ і бунт-ів-лив-ий ‛схильний до бунту, 

бунтарства‟ [266 І, с. 256]; ґвалт-ов-н-ий і ґвалт-ів-н-ий, пан-ов-н-ий і пан-ів-н-ий. 

Дублювання суфіксів -ов-/-ев- і -н- зі значенням ‛ознака‟ простежується  

у морфемних структурах слів, якщо коренева морфема має семантику 

‛предметність‟: верх-ов-н-ий, ґрунт-ов-н-ий, зиск-ов-н-ий, зміст-ов-н-ий, такт-ов-

н-ий. Це засвідчують семантично тотожні лексеми: чуд-ов-ий і чуд-ов-н-ий зі 

значенням: ‛1. Прекрасний, чарівний, принадний. 2. З високими моральними 

якостями ~ про людину‟ [266 ХІ, с. 375–376] і поверх-ов-ий
2 

і діал. поверх-ов-н-ий, 

однакові за значенням із поверх-н-ев-ий [266 VI, с. 643–644]. 

Порівняння структур слів із однаковою семантикою: без-дошч-ов-и́й, без-дошч-

е́в-ий і рідко без-дошч-ів́-н-ий [266 ІI, с. 127] дозволяє припустити, що -ів- є 

суфіксом, у якому почергувалися голосні: вишн-ев-ий – вишн-ів-к-а. Варіювання 
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аломорфів -ов-/-ів- зумовлене позицією перед відповідними суфіксами: верх-ов-

ий ‛пересування верхи‟ – рідко верх-ів-ен-ø і верх-ів-ец-ø, діал. верх-ов-ик-ø ‛ 

вершник‟ – верх-ів-к-а і верх-ів-й-а [266 І, с. 335–336]. 

 

3.2.10. Інтерфікси -ш/, -аш/, -иш/, -іш/, -еш/, -ош/, -теш/ 

Інтерфіксальний компонент -ш-, як припускають учені, виокремився  

у праслов‟янській мові внаслідок перерозподілу фіналі основи на користь 

первинного суфікса -ьnь (< *-ьnь < *-ĭnịо-): dьnьšьnь < *dьnьsь + ьnь-jь (ст.-укр. 

днешний). Як компонент словотвірного форманта він утворював похідні від 

прислівників: doma-šьnь, kromĕ-šьnь, tamo-šьnь [58, с. 115, 178]. 

У сучасній українській мові морфемні структури з інтерфіксом -ш- не набули 

поширення. Він є структурним компонентом замкнутої групи прикметників 

(переважно) із суфіксом -н- й іменників із суфіксами -н-ик- ‛особа чоловічої 

статі‟, -н-иц- ‛особа жіночої статі‟, -к- ‛предметність‟.  

Уживаність інтерфіксів зумовлена взаємодією двох позицій – семантико-

граматичної й морфонологічної. У морфемних структурах кількох слів інтерфікси 

засвідчені в індивідуально-лексичній позиції. Можна виокремити п‟ять груп 

коренів (основ), які послуговуються цим інтерфіксом. 

1) Корені (основи) прислівників зі значенням часу та місця на голосну, як 

правило, сумісні з консонантним інтерфіксом -ш-: вчора-ш-н-ій, дома-ш-н-ій, 

завтра-ш-н-ій, внутрі-ш-н-ій, долі-ш-н-ій, зовні-ш-н-ій, нині-ш-н-ій, согодні-

ш-н-ій, тоді-ш-н-ій, завжди-ш-н-ій, нікуди-ш-н-ій; основи на приголосну – 

вокалізованим інтерфіксом: тепер-іш-н-ій, уден-іш-н-ій, там-ош-н-ій (і там-

теш-н-ій), тут-еш-н-ій і тут-ош-н-ій. Єдиний виняток – там-теш-ній. 

Вокалізований інтерфікс може спричиняти усічення фінальної голосної або 

усічення і чергування: тепер-ішн-ій (< тепер-ешн-ий і тепер-ѣшн-їй), давно – 

давн-ішн-ій, около – окол-ишн-ій, окремо – окрем-ішн-ій, навколо – навкол-ишн-

ій, рано – ран-ішн-ій, справді – справді-шн-ій і справд-ешн-ій, довкола і рідко 
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довкіл – довкол-ишн-ій, завтра-шн-ій (< завьтрε-шьн-їй і завтрѣ-шн-їй), 

согодні-шн-ій (сегодне-шн-ий).  

У сполуці кромішня пітьма (темрява) узвичаївся прикметник кромішній 

(*kromĕ-šьnь). 

Відприслівникові прикметники зберігаються в українській мові, але майже не 

поповнюються новими лексемами. Можна назвати кілька новотворів: шчодеколи-

ш-н-ик-ø і судитуди-н-ств-о. Поєднання прислівникової основи з нетиповим 

суфіксом -ств- ‛абстрактність‟ зумовило й нетиповий у цій позиції інтерфікс -н-: 

Все одно земля крутиться і на морі відбуваються припливи і відпливи, а мене жде 

мій Вася-міліціонер, трам-тарарамність і сюди-тудинство (П. Загребельний). 

Можливість уживання прикметника без інтерфікса зі стилістичною метою 

обігрує Б. Нечерда: … з-поза вікон дивиться та виє тутній світ; тутній, ба 

тутешній, ба мійніший, ніж би просто визначити: мій… (Б. Нечерда). 

2) Абревіатурні основи іменників на голосну: ГАЇ-ш-н-ий і ГАЇ-ш-н-ик-ø; ПТУ-

ш-н-ий і ПТУ-ш-н-ик-ø; КДБ-ш-н-ий і КДБ-ш-н-ик-ø; СБУ-ш-н-ий і СБУ-ш-н-ик-ø; 

АТО-ш-н-ий, АТО-ш-н-ик-ø і АТО-ш-к-а ‛лелека з Луганщини‟. Таких 

інтерфіксальних структур також небагато, але потенційно вони можуть 

поповнюватися новотворами: ВВ-ш-н-ик-ø – член групи ВВ; ітеде-ш-н-ик-ø: 

“Ітедешникам” (як називають тих, хто займається індивідуальною трудовою 

діяльністю) і кооператорам віддали цілий поверх (О. Рогинський). 

3) Основи запозичених невідмінюваних іменників на голосну: доміно-ш-н-ий, 

доміно-ш-н-ик-ø; розм. кафе-ш-к-а; кіно-ш-н-ий, кіно-ш-н-ик-ø, розм. кіно-ш-к-а. 

4) Основи кількох відмінюваних іменників: гор-а – гор-іш-н-ій (діал. 

горішнянин ‛горянин‟), обід-ø – розм. обід-іш-н-ій (= обід-н-ій), а також мултик-

ø – розм. мулт-аш-н-ий і сін-еш-н-ій [8, с. 206]. 

5) Дієслівні основи, власне, одна основоформа -йд-: при-йд-еш-н-ій, про-йд-еш-

н-ій. Імовірно, -еш- є дієслівним закінченням 2 ос. одн. Виникнення інтерфікса  

-еш- після варіанта дієслівного кореня -йд- можна пояснити і його односкладовою 
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структурою, і давністю походження, й, очевидно, аналогією до варіантів минулого 

часу -йш-, -йшо- (< шьдлъ).  

Звичайно, однофонемний інтерфікс можна кваліфікувати або як нарощення 

відкритої основи, як це пропонують І. Милославський [151, с. 31] і М. Федурко 

[212, с. 46], або як нарощення суфікса, як вважають К. Городенська [48, с. 215], 

А. Кузнецова і Т. Єфремова [255, с. 805]. Однак в українській мові функціонують 

двофонемні інтерфікси, причому після основ на приголосну. Можна погодитися  

з О. Земською, яка допускає, що їм можна приписати “лише спільне значення 

‛ім‟я‟ (не диференціюючи іменник і прикметник)” [86, с. 77], і вбачає в них 

стилістичну значущість, що зближує їх зі “стилістичними” суфіксами [84, с. 178]. 

На наш погляд, немає інтерфікса в морфемній структурі прикметника торішній, 

як вважає В. Горпинич [54, с. 194]. У морфемній структурі цього прикметника 

відбувається нетипове чергування /к/ – /ш/ : той рік-ø – то-рік – то-ріш-н-ій.  

У російських словах индюк – индюшонок М. Крилов розглядає заміну /к/ на /ш/ як 

“замасковану” інтерфіксацію й одночасно як чергування. У структурі похідних 

слів правильність “нормальних” історичних чергувань, на думку вченого, може 

порушуватися; у них – “інші норми”, зумовлені характером слів, що 

співвідносяться [127, с. 160–161], як, наприклад, у словах: Антон-ø – Антош-к-а, 

дракон-ø – дракош-к-а. “Неправильне” чергування /к/ – /ш/, імовірно, відбулося й 

у прикметниках, які могли бути утворені від іменників із суфіксом -к-: розм. сін-

к-и (= сіни) – сін-еш-н-ий; св’ат-к-и – діал. св’ат-еш-н-ий (= святковий ‛не 

буденний‟) і розм. неділ-а – неділ-еш-н-ій (= недільний). 

 

3.2. Інтерфікси -о/, -е/ 

У морфемних структурах спільнокореневих слів є дві голосні фонеми – /е/, /о/, 

які можна кваліфікувати як передню вокалізацію суфіксів, що призводить до 

виникнення аломорфів -н-/-он-/-ен-. 

Аломорф -он- реалізується лише у двох прикметниках: сол-он-ий (і похідних 

від нього словах: сол-он-ец-ø, сол-он-ин-а, сол-он-енк-ий, сол-он-ишч-е, сол-он-к-

уват-ий) та розм. слой-он-ий (і лише з погляду діахронії черв-он-ий).  
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В українській мові закономірною фонемосполукою на морфемному шві є /лн/: 

віл-н-ий і вол-н-ий, купол-н-ий, сол-н-ий, стол-н-ий, гастрол-н-ий, що виникає 

при поєднанні фіналі основи на /л/ або /л/ – /л/ і суфікса -н-: вол-а – віл-н-ий і 

хлібосол-ø – хлібосол-н-ий. На морфемному шві сполука /лн/ не відповідає 

фонетичним нормам української мови. Імовірно, ця обставина спричинила 

передню вокалізацію суфікса -н- й одночасно усунула омонімію слів: соло – сол-

н-ий і сіл-ø – сол-он-ий. За походженням сучасний прикметник солоний – 

відіменниковий: псл. *sоlь/*sоlъ + -n-ь > *solnъ > solonъ. Цей суфікс є і в 

морфемній структурі слова слой-он-ий „слоїстий‟ [266 ІХ, с. 375], що має більш 

відчутний зв‟язок із дієсловом слоїти. 

Аломорфія -н- і -ен- зумовлена морфонологічними чинниками: /е/ з‟являється 

перед -н-, якщо фіналь основи завершують фонемосполуки /ств/, /тв/, /кв/. 

Засвідчено усього шість прикметників, у морфемній структурі яких суфіксальний 

морф -ен- (із -ьн-) містить голосну /е/: букв-ен-ий, клатв-ен-ий, книжн. насилств-

ен-ий, заст. потомств-ен-ий, заст. присутств-ен-ий, книжн. царств-ен-ий. У 

структурі чотирьох прикметників голосна /е/ морфонологічно умотивована після 

фіналі основи на сполуку із чотирьох приголосних: насилств- +-е/н-ий, 

потомств- +-е/н-ий, присутств- +-е/н-ий, царств- +-е/н-ий.  

В українській мові на межі основи і суфікса заборонені фонемосполуки /кв-н/ і 

/тв-н/, про що свідчить відсутність таких слів у нашій базі даних і в СУМі. 

Можливість поєднання фіналі основи на /кв/ із суфіксом забезпечує голосна /е/: 

букв-+-е/н-ий. Поєднання суфікса з основами на /тв/ лише у прикметнику клатв- 

+-е/н-ий відбулося шляхом передньої вокалізації суфікса. В інших словах 

можливість приєднання суфікса до основи на /тв/ забезпечує чергування  

в основі: молитв-а – молитов-н-ий, жертв-а – жертов-н-ий. 
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3.3. Функціонально спеціалізовані інтерфікси 

В українській мові прикметників із суфіксами -ив-, -ав-, -ан-, -ач-, -ат-,  

-аст-, -енк-, -уват-, -к- значно менше, ніж із суфіксами -н-/-н- і -ск-. 

Більшість інтерфіксів, що є в морфемній структурі прикметників, не 

поєднуються з іншими суфіксами. Можна передбачити, що функція таких 

інтерфіксів полягає у формуванні аломорфів, уживаних у певній 

морфонологічній і/або лексико-семантичній позиції. 

 

3.3.1. Інтерфікси -л/, -ч/, -ел/, -йаз-, -з-, -об-, -ів- (суфікс -ив-) 

В українській мові сферою функціонування суфікса -ив- є незначна кількість 

прикметників – усього близько 50 слів: правд-ив-ий, служ-ив-ий. Чисельнішими 

є прикметники з аломорфом -л/ив-: галас-лив-ий, до-пит-лив-ий, у-лес-лив-ий 

(550 слів). Аломорф -ч/ив- по-діл-чив-ий (3 слова) певною мірою випадковий  

в українській мові. 

Сучасний морф -л/ив- (*-liv-) сформувався у праслов‟янській мові на основі 

генетичного суфікс -ив- (*-iv-). Учені не мають єдиної думки, щодо чинників, 

що сприяли його появі [докладніше: 119, с. 94–108]. Висловлюються такі 

припущення: морф -лив- міг бути утворений шляхом перерозподілу фіналі /l/ 

іменникових або дієприкметникових основ на користь суфікса прикметника -iv- 

[40, с. 172; 174, с. 202] або, за іншою версією, -liv- є наслідком контамінації -iv- 

із дієприкметниковим суфіксом -l- [233, с. 157–158]. 

У сучасній українській мові розподіл прикметників за вживаністю -ив- і  

-л/ив- переважно не залежить від морфонологічного оформлення фіналі кореня 

(основи) на одну приголосну: зл-об-ив-ий і зл-об-лив-ий, сам-о-луб-ив-ий і хвор-

об-лив-ий, йурод-ив-ий і досад-лив-ий, служ-ив-ий і драж-лив-ий, лін-ив-ий і 

пйан-лив-ий, прос-ив-ий і с-тис-лив-ий, рет-ив-ий і віт-лив-ий, мед-о-точ-ив-ий 

і до-куч-лив-ий, вош-ив-ий і по-суш-лив-ий. Натомість двофонемна консонантна 

фіналь кореня (основи), як правило, сумісна з аломорфом -ив-: дрант-ив-ий, 

лест-ив-ий, мст-ив-ий, парш-ив-ий, плакс-ив-ий, пошт-ив-ий, правд-ив-ий, учт-

ив-ий, фалш-ив-ий, хт-ив-ий. Щоправда, сонорний аломорф -л/ив- також 
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допускає на морфемному шві три- і навіть чотирифонемні сполуки приголосних 

(у 33 прикметниках). Тринадцять фонемосполук (із сімнадцяти можливих) 

містять сонорні – /рд/, /рт/, /рб/, /рп/, /рж/, /рк/, /рх/, /рск/, /мт/, /мш/, /мх/, /нт/, 

/лч/: по-горд-лив-ий, верт-лив-ий, журб-лив-ий, не-терп-лив-ий, скарж-лив-ий, 

недо-торк-лив-ий, бурх-лив-ий, порс-к-лив-ий; хрумт-лив-ий, при-голомш-лив-ий, 

примх-лив-ий; унт-лив-ий; спіл-ч-лив-ий. Чотири сполуки є поєднанням двох 

глухих фонем – /ск/, /ст/, /тк/, /хт/: вереск-лив-ий, хруст-лив-ий, ді-тк-лив-ий, 

рахт-лив-ий. 

Із загальної кількості 582 прикметників у 72 фіналь кореня завершують губні 

/б/, /п/, /м/, /в/. Значна кількісна перевага прикметників з інтерфіксальним -л/, 

семантична і морфонологічна сумісність зі значно ширшим колом кореневих і 

суфіксальних морфем, а також певною мірою його походження вплинули на 

формування аломорфа -лив- не лише після фіналі на язикові (передньо-, 

середньо-, задньоязикові) приголосні, а й після фіналі – і кореневого, і 

суфіксального морфа – на губні: ваб-лив-ий (вабл-ив-ий [254, с. 160]), голуб-лив-

ий, квап-лив-ий, хрип-лив-ий, дум-лив-ий, сум-лив-ий, норов-лив-ий, зл-об-лив-ий, 

хвор-об-лив-ий, шан-об-лив-ий, бунт-ів-лив-ий, драт-ів-лив-ий, шан-ов-лив-ий. 

Аломорфи -ив- і -л/ив- семантично сумісні з одно- й іноді двоскладовими 

іменниковими та дієслівними коренями, але -ив- – переважно з іменниковими, 

а -лив- – переважно з дієслівними, а також іменниковими коренями 

віддієслівного погодження: лін-ив-ий, блуд-лив-ий; правд-ив-ий, ви-снаж-лив-

ий; береж-лив-ий, конфуз-лив-ий, корис-лив-ий, при-голуб-лив-ий. Лише аломорф 

-лив- уживається після дієслівних аломорфів -ів-/-ов-: бунт-ів-лив-ий і 

рідко бунт-лив-ий, горд-ів-лив-ий і рідко горд-лив-ий, драт-ів-лив-ий і драт-

лив-ий, чар-ів-лив-ий, заст. шан-ов-лив-ий і шан-об-лив-ий; після іменникових 

морфів -от-/-іт-: грим-от-лив-ий і грим-лив-ий; дрім-от-лив-ий і дрім-лив-ий; 

нуд-от-лив-ий, пуст-от-лив-ий, спек-от-лив-ий; сміх-от-лив-ий, страх-іт-лив-

ий, чесн-от-лив-ий; -об-: зл-об-лив-ий, хвор-об-лив-ий; -іс-/-ос-: жал-іс-лив-ий, 

зл-іс-лив-ий і зл-ос-лив-ий (і єдине слово зл-ост-ив-ий). 
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Аломорф -лив- є структурно-семантичним компонентом паралельних 

структур із варіоморфами -іт- і -от-, якщо корінь має звуконаслідувальну 

семантику: бур-к-іт-лив-ий і бур-к-от-лив-ий; ворк-іт-лив-ий і ворк-от-лив-ий; 

вурк-іт-лив-ий і вурк-от-лив-ий, гурк-іт-лив-ий і гурк-от-лив-ий, клек-іт-лив-ий 

і клек-от-лив-ий, плуск-іт-лив-ий і плуск-от-лив-ий; рок-іт-лив-ий і рок-от-

лив-ий; терк-іт-лив-ий і терк-от-лив-ий; торох-к-іт-лив-ий і торох-к-от-лив-ий. 

Словотвірна особливість прикметників на -ив-/-лив-, на яку звертають увагу 

дослідники, полягає в можливості їх подвійної мотивації – дієсловами й 

віддієслівними іменниками [59, с. 133]: блуд-лив-ий (блудити і блуд), зрад-лив-

ий (зрадити і зрада), лест-ив-ий (лестити і лесть), мрій-лив-ий (мріяти і мрія), 

осуд-лив-ий (осудити і осуд), покір-лив-ий (покорятися і покора), сором-лив-ий 

(соромитися і сором), спокус-лив-ий (спокусити і спокуса). “Збіг іменникових і 

дієслівних твірних основ, що виступають у вигляді чистих кореневих морфем, 

ускладнює визначення словотворчих зв‟язків відповідних похідних і дає 

можливість кваліфікувати їх твірні основи як іменниково-дієслівні” [58, с. 154]. 

Однак більшість прикметників мотивується дієсловами: веред-лив-ий, комиз-

лив-ий, ман-лив-ий, мерехт-лив-ий, настій-лив-ий, послуж-лив-ий, прониз-лив-

ий, проник-лив-ий, розсуд-лив-ий, шкод-лив-ий. Прикметників, мотивованих 

іменниками, значно менше: корис-лив-ий, плакс-ив-ий, слот-лив-ий, сон-лив-ий, 

справед-лив-ий, спраг-лив-ий, шчас-лив-ий, хт-ив-ий. 

Системне значення суфікса – значення ‛якісної ознаки‟, “властивості 

постійної в точному сенсі” [28, с. 158], яке в контексті слова може набувати 

додаткових відтінків, зокрема інтенсивності ознаки: байдуж-лив-ий, злост-ив-

ий, пйан-лив-ий, шкод-лив-ий. 

У паралельних формах прикметників із тотожним значенням „здатний 

терпіти‟ є різні аломорфи – -лив- і -елив-: терп-лив-ий і терп-елив-ий, не-терп-

лив-ий і не-терп-елив-ий. Сполука трьох приголосних на морфемному шві хоч і 

можлива в українській мові, але небажана: деренч-лив-ий, спілч-лив-ий, тремт-

лив-ий, хрумт-лив-ий. Особливо ускладненою є вимова слів з односкладовим 

коренем і сполукою фонем із дрижачою /р/: згірд-лив-ий, горд-лив-ий, жарт-
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лив-ий, терп-лив-ий, які марковані як рідковживані [266 ІІ, с. 127, 512; Х, с. 94]. 

Мова уникає немилозвучних сполук приголосних шляхом утворення похідних 

із подібною семантикою від інших твірних основ або за допомогою інших 

суфіксів: горд-ів-лив-ий, жарт-ів-лив-ий; терпл-ач-ий і не-терпл-ач-ий. 

Аломорф із передньою вокалізацією суфікса усуває немилозвучну і незручну 

для вимови фонемосполуку /рпл/ на морфемному шві; його фунціонування  

в українській мові “підтримується” прикметниковою формою російської мови 

(терп-е-ть – терп-е-лив-ый). У російській мові прикметник утворений за 

регулярною моделлю: суфікс -лив- приєднується до основи дієслова із фіналлю 

-е: /е/ < /ѣ/, де голосна /е/ є рефлексом /ѣ/ у прикметнику терпѣливъ. Цей 

прикметник функціонував у давньоукраїнській мові (тьрпѣливый < тьрпѣти 

[119, с. 102–103]). В українській мові ѣ змінювався на фонему /і/ (терп-і-ти), 

яка б мала зникати при приєднанні суфікса. Із загальної кількості українських 

дієслів немає жодного з основою на -е [116, с. 85–90]. 

Інтерфіксальний компонент -ч/ формує нетиповий для української мови 

аломорф -ч/ив-. Він засвідчений у морфемній структурі лише семи слів, 

переважно діалектної або розмовно-просторічної лексики: невжив-ч/ив-ий, 

діал. недо-вір-ч/ив-ий, рідко обид-ч/ив-ий, розм. пере-бір-ч/ив-ий, розм. поділ-

ч/ив-ий, розм. неподіл-ч/ив-ий, діал. приман-ч/ив-ий. Входження аломорфа  

з інтерфіксом -ч/ у систему морфем української мови зумовлене впливом 

російської мови (з‟являється лише з XVI–XVII ст. [174, с. 202]), у якій він активно 

вживаний у складі -чив-, “регулярної і дуже продуктивної словотвірної одиниці”: 

довер-чив-ый, доход-чив-ый, обман-чив-ый, розговор-чив-ый [251, с. 505–506]. 

“Витіснення” з мови неприродних для неї одиниць відбувається шляхом 

утворення прикметників, морфемні структури яких відповідають мовним 

нормам: діал. недовір-чив-ий і недовір-лив-ий, розм. довір-чив-ий і довір-лив-ий 

[266 V, с. 289–290]; розм. перебір-чив-ий і перебір-лив-ий [266 VІ, с. 127]; 

діал. приман-чив-ий і приман-лив-ий (привабливий) [266 VІІІ, с. 665]; рідко обид-

лив-ий і образ-лив-ий „1. Який завдає образи, який виражає або містить у собі 
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образу. 2. Який легко ображається, чутливий до образи‟, але рідко обид-чив-ий 

„який легко ображається‟ [266 V, с. 500, 561]. 

Лише два прикметники з аломорфом -чив- не мають семантичних 

відповідників із нормативним суфіксом. Різні суфікси формують неоднакову 

семантику слів: розм. поділ-чив-ий „який охоче ділиться чим-небудь із кимсь‟ і 

поділ-н-ий „який можна поділити, який ділиться‟[266 VІ, с. 748]. За Словником 

української мови, невжив-чив-ий і рідко невжит-оч-н-ий мають однакове 

значення „який погано уживається з іншими людьми‟ [266 V, с. 255], але, як 

здається, значення прикметника невжит-оч-н-ий можна визначити „який 

поганий для вжитку  про предмети‟. 

Морфемні структури 15 слів містять інтерфіксальні компоненти -з- і -аз-, 

походження яких не до кінця ясне. Висловлюються різні припущення щодо 

походження -з/. На думку одних учених, він може бути залишком суфікса -зн- 

(рос. боя-знь, жи-знь) [255, с. 11], походження якого також не встановлене [54, 

с. 33]; або, на думку інших учених, він є вставним, тобто інтерфіксом [185, 

с. 31]. В українській мові -з- і -аз- є в небагатьох нерегулярних структурах 

спільнокореневих слів: як суфіксальна зв‟язка – асемантема: бой-а-з-к-ий, бой-а-

з-лив-ий і бой-а-з-н-ий; мовч-а-з-лив-ий і мовч-а-з-н-ий, соромй-аз-лив-ий і 

соромй-аз-н-ий, дрібй-аз-н-ий і дрібй-аз-ок-ø; як компонент складеного суфікса: 

бой-а-зн-ø; прийа-зн-ий і прийа-зн-ø, неприйа-зн-ø; лубй-а́зн-ий [254, с. 82, 150]. 

Спільнокореневі прикметники, що мають однакове значення, співвіднесені  

з дієслівними основами на -а-: бой-а-з-к-ий, рідко бой-а-з-лив-ий і рідко бой-а-з-

н-ий „який усього боїться‟ [266 І, с. 224]; мовч-а-з-лив-ий і мовч-а-з-н-ий „який 

не любить багато говорити; схильний мовчати‟ [266 ІV, с. 771]. Із погляду 

сучасної мови, соромй-аз-лив-ий і соромй-аз-н-ий „здатний відчувати 

незручність, бентежитися; ніяковіти‟ [266 ІХ, с. 465–466], очевидно, мають 

неєдину мотивацію – і дієсловом сором-и-ти-са, й іменником сором-ø.  

У діалектному мовленні функціонує дієслово з основою на -а-: соромл-а-ти-са 

(соромитися), що дозволяє припустити можливість іншої морфемної структури: 
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соромй-а-з-лив-ий, соромй-а-з-н-ий. У науковій літературі неодноразово 

відзначалося, що словотвірна й семантична похідність слів часто не збігаються, 

особливо у словах непродуктивних, нерегулярних груп слів [230, с. 383–389]. 

Аналізуючи систему російських морфем, А. Кузнецова зазначала: “Із одного 

боку, бажано мати “чистий” набір морфем із мінімумом винятків, з другого 

боку, цікаво фіксувати випадки, де спостерігається “розрив ланцюжка” (будь-

які зміни в інвентарі морфем), оскільки всі винятки, ведуть до поодиноких чи 

масових змін у всій системі, поступово її розхитуючи” [255, с. 12]. “Розрив 

ланцюжка” спостерігається в морфемній структурі прикметників, що не мають 

співвідносних спільнокореневих слів з іншими суфіксами: лубй-а́зн-ий і не-

лубй-а́зн-ий (луб-езн-ий [263 ІІ, с. 385]) „уважний, привітний до кого-небудь‟ і 

лубй-а́зн-и́й „заст., діал. Любий‟ [266 ІV, с. 565–566]. За Етимологічним 

словником, псл. ljubьznъ є похідним від ljubъ із рідкісним суфіксом -ьznъ, 

паралельним до -ьnъ [250 3, с. 318]. Можна припустити такий ланцюжок 

перетворень, що відбувалися у фонемному вираженні цього суфікса: -ьznъ > 

 -еzn (після занепаду редукованих) > -аzn (за аналогією до *boja-znь), а отже,  

-езн- і -азн- є аломорфами. Морфемна структура небагатьох іменників (бой-а-

зн-ø < *bojazn, прийа-зн-ø; рос. жи-зн-ø < *žiznь), за свідченням етимологів, 

містить давній суфікс *-nь й елемент -z- невідомого походження. Структурний 

компонент -ез/, який входив до складу псл. *-ezny/*iznу, що, “можливо, 

пов‟язаний ще з і.-є. *-jes-, який є суфіксом порівняльного ступеня  

з інтенсивним значенням коренів”, також є у прикметниках вел-ич-езн-ий, стар-

езн-ий, довж-ел/езн-ий (-ел/езн-) [143, с. 46]. 

Із погляду сучасної мови морфемну структуру прикметника с′в’ат-об-лив-ий 

1.„Який вірить у бога; побожний‟; 2. „Сповнений найщирішої поваги, шани‟ 

[266 Х, с. 105] можна пояснити аналогією до прикметників із суфіксом -об- зі 

значенням ‛предметність‟, ‛абстрактність‟: зл-об-лив-ий, хвор-об-лив-ий, шан-

об-лив-ий. Можливо, святобливий є результатом контамінації слів святий і 

особливий. Первісне значення псл. svętъ було „сильний‟; церковнослов‟янського 

значення слово набуло під впливом християнства [250 5, с. 200]. 
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3.3.2. Інтерфікс -т- (суфікси -к-, -л/ив-, -н-) 

Прикметниковий суфікс -к- < *-ъk-/-ьk-, як вважав А. Мейє, має 

спільнослов‟янське і спільноіндоіранське походження. “Його основною роллю 

у слов‟янських мовах, як і в індоіранських, було розширення інших основ” 

[148, с. 289]. У сучасній українській мові прикметників із суфіксом -к- не так 

багато, – усього 274 лексеми. Він уживаний після іменникових та 

прикметникових, а також після дієслівних коренів (основ). 

Лише в морфемній структурі кількох прикметників є компоненти -т- (6) і  

-ч- (2), на які в науковій літературі висловлюються неоднакові погляди. 

Зокрема, це прикметники з односкладовими відкритими кореневими 

морфемами: би-ти – би-т-к-ий, ви-ти – ви-т-к-ий, чу-ти – чу-т-к-ий і г-ну-ти – 

г-ну-чк-ий, рв-а-ти – рв-а-чк-ий [185, с. 31–32] (але бер-уч-к-ий, дав-уч-к-ий, рв-

уч-к-ий і рв-а-ч-к-ий [273 І, с. 48, 138, 128; ІІ, с. 187]). 

Перед іншими прикметниковими суфіксами -т- уживаний у більшій кількості 

слів: перед -лив- – 25: би-т-лив-ий, пере-йна-т-лив-ий, під-да-т-лив-ий, по-на-

т-лив-ий, спів-чу-т-лив-ий, с-при-йна-т-лив-ий (сприйняти), с-при-й-а-т-лив-ий 

(сприяти), су-мйа-т-лив-ий, чу-т-лив-ий; перед -н- – 58: жа-т-н-ий, зна-т-н-ий, 

на-жи-т-н-ий, не-пере-бу-т-н-ий, сир-о-ду-т-н-ий, сир-о-мйа-т-н-ий, чу-т-н-ий. 

За ознакою уживаності -т- у препозиції щодо двох і трьох суфіксів можна 

виокремити сім співвідносних рядів прикметників. Однак лише прикметники 

су-мйа-т-н-ий і су-мйа-т-лив-ий не тільки формально, а й семантично однакові: 

„1. Сповнений сум‟яття; метушливий. 2. Сповнений хвилювання // Збентежений 

чим-небудь‟ [266 ІХ, с. 842]. Із трьох прикметників не-чу-т-к-ий – не-чу-т-лив-

ий – не-чу-т-н-ий лише перші два мають однакові ЛСВ „1. Який погано 

сприймає зовнішні фізичні подразнення і т. ін. 2. Позбавлений чуйності, 

душевності; байдужий, бездушний‟. Семантика прикметників не-чу-т-н-ий і чу-

т-н-ий обмежена ознакою щодо органу слуху: „який не доходить до слуху, не 

сприймається органами слуху // тихий, безшумний‟ [266 V, с. 405–406]. Ще 

більш віддалені семантично прикметники чу-т-к-ий (три ЛСВ) – чу-т-лив-ий 
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(п‟ять ЛСВ) – чут-н-ий (два ЛСВ), із-поміж яких перші два однакові за ЛСВ 

„який швидко й глибоко реагує на події, явища, факти‟ [266 ХІ, с. 388–389]. 

Інші спільнокореневі прикметники мають зовсім різні значення й обмежену 

сферу функціонування в українській мові: би-т-к-ий „розм. Який добре, 

дошкульно б‟є‟ – би-т-лив-ий „Який має звичку битися‟ [266 І, с. 171]; за-бу-

т-н-ій „заст. Який викликає забуття; який піддається забуттю‟ – за-бу-т-лив-

ий „рідко. Який легко, швидко забувається‟ [266 І, с. 33]; з-да-т-н-ий „1. Який 

може щось робити. 2. Який має здібності, обдарований‟ – з-да-т-лив-ий „діал. 

Піддатливий‟ [266 І, 531]; по-да-т-н-ий „іст. Який підлягає обкладанню 

податтю, повинен сплачувати подать‟ – по-да-т-лив-ий „1. Який легко, без 

опору піддається дії чого-небудь  про предмети. 2. Який легко піддається 

впливу  про людину; поступливий‟[266 VІ, с. 735]. 

Реалізація -т-/-т- у структурі прикметників зумовлена двома чинниками: 

походженням і морфонологією кореневих морфем. Структурний компонент -т- 

уживаний після “архаїчних” коренів (архаїчної групи дієслів). Давністю 

походження кореневих морфем пояснюються також і їхні морфонологічні 

особливості: переважно такі корені є односкладовими відкритими: -би-, -бу-,  

-ви-, -вза-, -да-, -ду-, -жи-, -зна-, -йа-, -йна-, -мйа-, -ли-, -ми-, -ни-, -пи-, -ри-,  

-стрі-, -ча-, -чу- й лише окремі – закритими: -йіс-, -пас-, -рос-, -тер-. 

Показово, що саме така морфонологічна особливість кореневих морфем 

потребує -т- у морфемній структурі не лише прикметників, а й у морфемних 

структурах інших частин мови, а також префіксальних слів із цими коренями 

[179, с. 71–72]. М. Кравченко [124, с. 12–13], аналізуючи словотвірні 

морфонологічні явища, виявила в українській мові близько 500 лексем,  

у морфемній структурі яких є компонент -т-/-т-. Зокрема, в іменниках чоловічого 

роду із суфіксами -ок-, -чик-, -ен-, -ик-, -ец-, -ун-, -ух- (зна-т-ок-ø, да-т-чик-ø, 

з-би-т-ен-ø, ни-т-ик-ø, пи-т-ун-ø, пас-т-ух-ø) та жіночого роду із суфіксами  

-к-, -иц-, -ух-, -в-, -ин-, -б- (жа-т-к-а, по-ви-т-ух-а, бри-т-в-а, сели-т-б-а). 
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Складним і неоднозначним є розуміння не лише морфемного, а й словотвірного 

статусу -т-. У ряді досліджень зі словотвору похідні іменники і прикметники 

прийнято вважати утвореними від дієслів за допомогою словотвірних 

формантів: -ток- (виток), -тв- (битва, молитва), -тчик- (датчик), -тк- (жатка) 

[48, с. 177, 180, 181]; -тк- (взятка, жатка), -тлив- (податливый, понятливый),  

-тн- (занятный, скрытный), -тв- (битва, жатва) [251, с. 465, 469, 470]. 

Інші вчені [185, с. 31; 181, с. 147, 156, 297] у похідних від дієслівних 

односкладових основ, які дорівнюють відкритому кореню, відносять -т- до 

основи, а не до форманта. Подібну думку висловлює М. Кравченко: за її 

словами, фонема /т/ – частина інфінітивного суфікса – “нарощується на основу 

інфінітива” з односкладовим (переважно відкритим) коренем: би-ти-са – бит-

в-а, жи-ти – жит-ух-а, пи-ти – пит-ец-ø, пас-ти – паст-в-а, тер-ти – терт-

ушк-а [124, с. 12–13]. Виняток із загальної закономірності становлять морфемні 

структури кількох слів із неодноскладовими основами: боро-ти-са – борот-б-

а, моло-ти – молот-б-а, гони-ти – гонит-в-а, моли-ти-са – молит-в-а. 

Н. Янко-Триницая також вважає /т/ “рудиментом дієслівної флексії  

-ти”, що формує нерегулярний варіант базової дієслівної основи, від якої 

утворюється значна кількість похідних, словотвірно й морфемно не 

співвідносних із дієприкметниками на -т-(ий): рос. блюсти – блюститель, 

знать – знаток, знатный, пасти – пастбище, пастырь, паства [230, с. 383–384]. 

Функція інтерфікса-консонізатора полягає не тільки в тому, щоб закрити 

відкриту основу, а й у тому, “що він надає можливість кореню брати участь  

у сполуках, які потребують морф із фіналлю на приголосну”: рос. о-грыз-ок і о-

ста-т-ок, объ-ед-к-и і о-ста-т-к-и [82, с. 33]. Консонізатор, зазначає 

А. Залізняк, не належить сусіднім морфемам, він є обов‟язковим компонентом 

віддієслівних похідних тоді, коли неможливе поєднання відкритої основи  

з формантом певного типу: би-т-к-ий і би-т-лив-ий, ви-т-к-ий, за-бу-т-н-ій і 

за-бу-т-лив-ий, з-да-т-н-ий і з-да-т-лив-ий, су-мйа-т-н-ий і су-мйа-т-лив-ий, чу-

т-к-ий і чу-т-лив-ий; йіс-т-івн-ий, стрі-т-енн-а. 
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Самостійний морфемний компонент -т- фіксують словники української [254, 

с. 359–366] і російської мов [255, с. 781–785]. За функцією у процесі творення 

похідних Є. Карпіловська і Н. Клименко пропонують кваліфікувати -т- як 

суфіксальну зв‟язку – форматив: за-по-взя-т-лив-ий, пас-т-ух, чу-т-к-а. 

Узагальнивши різні погляди лінгвістів, можна висловити певні припущення 

щодо морфемного статусу -т-. На наш погляд, -т- не “рудимент дієслівної 

флексії -ти”, а усічений морф формозмінного суфікса -т(и – #) з відповідною 

семантикою неозначеної процесуальної ознаки. Адже, як відомо, в українській 

мові похідні слова утворюються не лише від основ вихідних словоформ, а й від 

основ похідних словоформ: біл-іш-ий – біл-іш-а-ти; у-тепл-и-ти і у-тепл-и-

ти-са – у-тепл-енн-а і у-тепл-ува-ти і у-тепл-ува-ти-са – у-тепл-ува-нн-а; 

з можливою неєдиною локалізацією морфемного шва: утеплува-ти – у-тепл-

ува-ч-ø і у-тепл-ув-ач-ø. Суфікс -ти зазвичай не бере участі ні в процесі 

словозміни, ні в процесі словотворення. Однак у мові немає правил без 

винятків: словозмінні афікси форм майбутнього недоконаного нанизуються на 

неусічений суфікс: співа-ти-му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -мут. 

Морфонологічна особливість “архаїчних” односкладових основ-коренів, 

переважно двофонемних, унеможливлює повне усічення інфінітивного суфікса: 

би-т(и – #) – би-т-к-а „сільськогосподарське знаряддя‟, би-т-ок-ø, розм. би-т-к-

ий „який добре, дошкульно б‟є‟, би-т-лив-ий „який має звичку битися‟, би-т-в-а, 

би-т-елн-а, за-би-т-н-ий, роз-би-т-н-ий, земл-е-би-т-н-ий. 

Лише три “архаїчні” односкладові закриті корені потребують морфа -т-  

у морфемній структурі похідних слів: тер-т(и – #) – діал. тер-т-иц-а „дошка‟, 

тер-т-к-а (і тер-т-к-ов-ий), тер-т-ух-а, тер-т-ø-а (і тер-т-ов-ий); пас-т(и – 

#) – пас-т-к-а, пас-т-ух-ø (і заст. пас-т-ир-ø), пас-т-б-а, пас-т-ів-ен-ø і 

діал. пас-т-ів-ник-ø „пасовище‟; йіс-т(и – #) – заст. йіс-т-в-о „їжа‟, йіс-т-ів-н-

ий, йіс-т-очк-и. 
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3.3.3. Інтерфікс -й- (суфікси л/ив-, -к-, -н-) 

Морфемна структура тринадцяти прикметників на -лив-, словотвірно 

співвіднесених із дієслівною основою, має різне представлення в наукових 

джерелах: гр-ай-лив-ий, дб-ай-лив-ий [141, с. 130, 132;]; гр-а-(й)-лив-ий, дб-а-(й)-

лив-ий [84, с. 177–178]; гр-а-й-лив-ий, дб-а-й-лив-ий [103, с. 235; 206, с. 23].  

У системі морфемних одиниць -й- характеризують або як морфему (інтерфікс) 

без власного значення, що “хоч і функціонує в ролі словотворчої, усе ж не 

модифікує твірної основи” [103, с. 235; 273 І, с. 19], або як суфіксальну зв‟язку 

(форматив), що забезпечує поєднання основи зі словотвірним формантом [254, 

с. 266]. 

Показовим для морфемних структур такого типу, як зазначає М. Кравченко, є 

те, що вони мотивуються основою дієслова теперішнього часу: дрімай-л-о „хто 

дрімай-е‟, недбай-л-о „хто не дбай-е‟, шукай-л-о „хто шукай-е‟ [124, с. 16–17]. 

Традиційно -й- вважають належною основоформі теперішнього часу, у якій 

вона, нарощуючись на суфікс основи інфінітива -а- (чит-а + й-у), формує 

суфікс -ай- неминулого (теперішнього/майбутнього) часу [5, с. 540–544; 37, 

с. 273–278; 180, с. 162–172]. У науковій літературі висловлюють також інший 

погляд на морфемну структуру подібних дієслів. Є. Клобуков вважає -й- 

формативом у п‟ятичленній структурі російського дієлова (чит-а-й-ет-са) 

[111, с. 146–162]. За М. Муравицькою, -й- – морфема, кінцевий суфікс 

дієслівної основи, що має граматичне значення теперішнього часу [157, с. 209]. 

Із позицій сучасного розуміння словозмінного форманта, до складу якого може 

входити кілька флексій [151, с. 232–239; 228, с. 305–311], показник неминулого 

часу -й- можна розглядати як морф морфематично неелементарної флексії [117, 

с. 44–45], що виражає граматичне значення неминулого часу й, отже, 

“відображає певні властивості об‟єктивної дійсності” (І. Милославський). 

Будучи компонентом морфемної структури дієслівних основоформ і 

похідних від них, -й- є повноцінною морфемою, за якою в системі мови 

закріплене граматичне значення неминулого часу. Таку морфемну структуру 

мають слова переважно непродуктивних, нерегулярних розрядів із яскраво 
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вираженим стилістичним забарвленням: не лише 15 іменників на -л- (куп-а-й-л-

о, мін-а-й-л-о, с-по-тик-а-й-л-о), а й прикметники на -лив-: гр-а-й-лив-ий, дб-а-

й-лив-ий, о-гр-і-й-лив-ий, с-по-чу-й-лив-ий; -н-: дб-а-й-н-ий, жи-тт-е-да-й-н-

ий, ми-й-н-ий, жу-й-н-ий; -ом-/-ем-: не-зна-й-ом-ий, заст., поет. не-зна-й-ем-ий 

„невідомий‟; іменники із суфіксамм -к-, -чик-: не-ви-ли-ва-й-к-а, не-в-ми-ва-й-к-

а, не-зна-й-к-о, по-біг-а-й-к-а, по-біг-а-й-чик-ø, стриб-а-й-чик-ø і подібні. 

 

3.3.4. Інтерфікси -л/, -л/, -ор-л/, -ошч- (суфікс -ав-) 

В українській мові прикметників, у морфемній структурі яких є суфікс -ав-, 

близько 130 слів. Суфікс -ав- < псл. *-av- є порівняно недавнім; історично він 

витворився з *-jav-. За свідченням Л. Гумецької, у XIV–XV ст. прикметники із 

цим суфіксом, що утворювалися від абстрактних іменників з основою на *-а-, 

були поодинокими [61, с. 134]. 

Сферою функціонування суфікса -ав- є якісні прикметники, з-поміж яких 

багато діалектизмів та слів розмовного стилю, – непохідні зі зв‟язаним коренем: 

лук-ав-ий, мирш-ав-ий, зневажл. плуг-ав-ий, цік-ав-ий та похідні з іменниковим 

коренем: дупл-ав-ий, ірж-ав-ий, ласк-ав-ий, діал. цундр-ав-ий (цундра і цундря 

‛лахміття‟), діал. хир-ав-ий (хиря ‛хвороба‟), діал. храп-ав-ий (храпа ‛замерзла 

грязь на дорозі‟) і прикметниковим коренем: блід-ав-ий, рус-ав-ий, сив-ав-ий, 

туж-ав-ий, червон-ав-ий. 

Прикметники, переважно з семантикою ознаки кольору, можуть мати 

паралельні форми, що різняться твердістю/м‟якістю фіналі перед -ав-: жов-т-

ав-ий і жов-т-ав-ий, зелен-ав-ий і зелен-ав-ий, руд-ав-ий і руд-ав-ий, син-ав-ий 

і син-ав-ий, червон-ав-ий і червон-ав-ий; дупл-ав-ий і дупл-ав-ий, порох-н-ав-ий 

і порох-н-ав-ий. Паралельні форми прикметників (і відхилення від норми: повн-

ий – повн-ав-ий, смуг-л-ий – смуг-л-ав-ий) зумовлені не морфонологією, а “їх 

історичним минулим чи різним діалектним походженням” [223, с. 334]. 

У сучасній українській мові -ав- не набув продуктивності, про що свідчить 

не лише обмежена вживаність у словах, а й морфемні структури з цим 
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суфіксом: -ав- не сумісний з коренем, що має семантику процесуальної ознаки; 

ускладнені суфіксами основи, з якими поєднується -ав-, нечисельні й 

нерегулярні: вел-ич-ав-ий, дір-ч-ав-ий, жов-т-ав-ий, круг-л-ав-ий, солод-к-ав-

ий, холод-н-ав-ий і пух-н-ав-ий. 

Формально-семантична несумісність -ав- із морфами з процесуальним 

значенням є одним із чинників виникнення аломорфів -л/ав- і -л/ав-. Інший 

чинник – аналогія до прикметників із потужним аломорфом -лив-: верт-лав-ий 

і верт-лив-ий, писк-лав-ий і писк-лив-ий, рух-лав-ий і рух-лив-ий, хит-лав-ий і 

хит-лив-ий, але хир-ав-ий і хир-л/ав-ий. У двох словах аломорф уживаний після 

кореня із предметною ознакою: кіст-лав-ий, писк-лав-ий. Суфікс -л/ав-, за 

свідченням лінгвістів, виник шляхом перерозподілу -л- дієприкметника на 

користь суфікса -aв-: мерзлявий – мерзлий, мерзнути [174, с. 176–177]. 

Значення якісної ознаки, властиве аломорфам -ав-/-лав-/-лав- у системі 

мови, у контексті слова може мати різні кількісно-оцінні модифікації: „ознака  

у великій кількості‟, якщо корінь (основа) іменникова: жил-ав-ий, мозол-ав-ий, 

пришч-ав-ий, слоз-ав-ий; „ознака у зменшеній кількості‟, якщо корінь (основа) 

прикметникова: блід-ав-ий, золот-ав-ий, повн-ав-ий, сив-ав-ий, холод-н-ав-ий. 

Аломорфи -лав-/-лав- уживані в поодиноких (наведених вище) словах. Вони 

не зумовлені морфонологічною позицією, що не сприяє їх однозначній 

ідентифікації. Для розмежування аломорфів -ав- і -лав- можна застосувати 

поняття семантичної позиції. Морф -ав- є в морфемній структурі слів після 

суфікса -л- зі значенням „ознака‟, яка може модифікуватися в напрямку її 

зменшення. У такому випадку він синонімічний суфіксу -уват-, хоч не завжди є 

спільнокореневі слова з цим суфіксом. У Словнику української мови семантика 

таких прикметників представлена неоднаково: 

круг-л-ий „який має форму круга‟ і круг-л-ав-ий = круг-л-уват-ий „трохи 

круглий‟ [266 ІV, с. 369]; пух-л-ий 2 = розм. пух-л-ав-ий „досить повний  про 

людину‟ [266 VІІІ, с. 408]; рос-л-ий = розм. рос-л-ав-ий, розм. рос-л-ав-ий 

„високий‟ [266 VІІІ, с. 883]; смаг-л-ий = смаг-л-ав-ий „1. Темнуватого кольору, 
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забарвлення. 2. Який засмаг‟ [266 ІХ, с. 391]; смуг-л-ий „темнуватого 

забарвлення  про шкіру‟ і смуг-л-ав-ий „трохи смуглий‟ [266 ІХ, с. 418]; трух-

л-ий = трух-л-ав-ий „який зробився крихким, ламким; який перетворюється на 

труху‟; трух-л(ав – #)-ак-ø і трух-л-ак-ø „1. Шматочок трухлявого дерева‟ [266 

Х, с. 303]. 

Натомість морфу -лав- (синонімічний -лив-) властиве більш нейтральне 

значення ознаки. Семантика прикметників із морфами -л- і -лав- може бути 

однакова, але різним є їх походження і входження в систему морфем 

української мови. Іноді вони продукують синонімічні похідні: 

хир-а (псл. xyrъ „хвороба‟) – хир-ий = хир-ав-ий = хир-н-ий = хир-лав-ий і 

хир-лив-ий (хир-л-ав-ий [273 ІІ, с. 321]) „кволий, немічний, худий‟; хир-ак-ø і 

хир-л(ав – #)-ак-ø „хвороблива, квола, немічна людина‟ [266 ХІ, с. 60]; 

рух-л-ий „пухкий, сипкий‟ і рух-лав-ий і рух-лив-ий „жвавий // діяльний, 

енергійний‟; рух-л-ак-ø „геол. Гірська порода‟ [266 VІІІ, с. 915]. 

Нетипову морфемну структуру мають прикметники із семантикою зовнішньо 

вираженої ознаки: сух-ор-л/ав-ий, худ-ор-л/ав-ий (худ-ор-б-а), сух-ошч/ав-ий, 

що є синонімами до сухий і худий з модифікаційним значенням „неповний вияв 

ознаки‟. Важко визначити, чи є сухорлявий “результатом контамінації слів сухий 

і худорлявий” [250 5, с. 488], чи результатом аналогії, але з погляду сучасної 

мови вони мають однакову морфемну структуру з не зовсім зрозумілим 

компонентом -ор-, який кваліфікують або як компонент складного суфікса  

-орлав- [8, с. 201], або як суфіксальну зв‟язку -ор-лав- [254, с. 340]. 

Прикметник сухощавий (і складний суфікс -ошч/ав-), що під впливом російської 

мови іноді уживаний в розмовному мовленні, – не властивий українській мові. 

Він не відповідає ні фонетичним, ні граматичним нормам української мови. 

 

3.3.5. Інтерфікс -й/ (суфікси -ан-, -ач-) 

Загальноприйнятою є морфемна структура відносних прикметників на -ан-,  

-ач-, у якій фіксується чергування однієї губної фонеми із двома: дерев/й-ан-ий, 



185 

 

кам/й-ан-ий, крем/й-ан-ий, ластів/й-ан-ий, солом/й-ан-ий, торф/й-ан-ий, 

трав/й-ан-ий; голуб/й-ач-ий, жаб/й-ач-ий, коров/й-ач-ий, лев/й-ач-ий, риб/й-ач-

ий, хлоп/й-ач-ий. 

Традиційно зміни, що відбуваються у фіналі на губну (/б/ – /бл/, /п/ – /пл/, 

/в/ – /вл/, /м/ – /мл/, /ф/ – /фл/ та /б/ – /бй/, /п/ – /пй/, /в/ – /вй/, /м/ – /мй/, /ф/ – 

/фй/) визначають як “чисті” чергування на тій підставі, що такі комплексні 

морфонологічні явища виявляють паралельність до “простих” чергувань  

в ідентичних морфологічних контекстах [80, с. 46–47; 97, с. 64]. Однак сама 

постановка питання про чергування однієї фонеми з двома викликає сумніви. 

На наш погляд, одна фонема може чергуватися лише з однією фонемою, 

насправді відбувається чергування губної зі сполукою “губна → губна + л < й”, 

“губна → губна + й” [121, с. 293]. Ф. Буслаєв поділяв слово люблю на морфеми, 

виокремлюючи -л-: люб-л-ю [30, с. 317]. 

Показово, що морфемну структуру слів типу кров’ю, верф’ю, міддю, суттю і 

под., рос. влюбленный, ловля і под.; лінгвісти подають по-різному. 

Обґрунтовуючи подільність російських слів типу влюб-л-енн-ый, лов-л-я і под., 

А. Кузнецова відносить l epentheticum не до кореня, а до суфікса, 

омоморфічному суфіксу -л- у словах де-л-о, мы-л-о, ши-л-о, та-л-ый [255, 

с. 10]. Аналізуючи морфонологічні явища в системі словозміни українського 

іменника, Т. Попова зазначає, що перед закінченням -у основа може виступати 

або в одному варіанті (жовч-у), або у двох, один із яких має морфонологічне 

нарощення (кров/й-у, мід/д-у). Натомість В. Лопатін пропонує виокремлювати 

закінчення, що реалізується у двох морфах -у та -йу; у такому випадку 

нарощення відбуватиметься лише перед -у (мід/д-у, нічч-у, кров-йу) [див.: 173, 

с. 53–54]. Йотоване закінчення орудного відмінка фіксують також російські 

граматики [181, с. 507]. 

Давньоукраїнська мова епентетичної приголосної не мала. В українській мові 

вставна /й/ розвинулася внаслідок ствердіння губних приголосних перед /а/ [81, 

с. 145]. Свого часу Г. Винокур висловив думку щодо однаково можливої 

морфемної подільності слова на буржуа-зн-ий і буржуаз-н-ий [36, с. 432]. 
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Можливість неєдиної локалізації морфемного шва відзначають також інші 

лінгвісти, що знаходить підтвердження в морфемних і словотвірних словниках. 

При цьому слушною є думка В. Лопатіна, що межі між морфами все ж таки 

важливі для практики аналізу структури слова. На наш погляд, у структурі 

прикметників /й/ логічніше віднести до суфікса: олов-й/ан-ий, череп-й/ан-ий, 

гороб-й/ач-ий, лев-й/ач-ий. Адже з погляду сучасної мови неможливо пояснити, 

чому губні чергуються лише перед /а/ суфіксів -ан- та -ач- і не чергуються 

перед /а/ суфікса -ав-: кров-ав-ий, рап-ав-ий; чому таке чергування не 

фіксується у прикметниках і з суфіксом -ив-: ваб-лив-ий, в-луб-лив-ий, глум-лив-

ий, шум-лив-ий, а не вабл-ив-ий, в-лубл-ив-ий, глумл-ив-ий, шумл-ив-ий. 

Аломорфи -ив- і -лив-, очевидно, можна пояснити тим, що В. Ярцева назвала 

“тиском ряду”, коли елемент (морф -лив-) “намагається отримати всі важливі 

ознаки ряду й увійти до нього, створюючи максимальну повноту в ланцюжку 

форм” [231, с. 52]: -лив- після губної засвідчений у 72 словах із загальної 

кількості 582. З іншого боку, як свідчить аналіз мовного матеріалу,  

в українській мові аломорфи прикметникових суфіксів виникають у результаті 

препозитивного нарощення приголосною фонемою основного морфа: -ив-/-лив-, 

-ав-/-лав-/-лав-, -ат-/-чат-, -аст-/-част-, уживання яких зумовлене різними 

чинниками – морфонологічними і/або лексико-семантичними, стилістичними. 

Тому, імовірно, з урахуванням синхронного аналізу синтагматичних 

можливостей звукових одиниць сучасної української мови морфемну структуру 

слів типу трав’яний і риб’ячий можна подати й так: трав-й/ан-ий і риб-й/ач-ий. 

За базою даних, в українській мові 215 відносних прикметників на -ан- і 155 

відносно-присвійних на -ач-, із-поміж яких уживані після губних відповідно 

101 і 19 слів. Йотований морф, що на письмі передається графічно апострофом, 

є у структурі всіх 19 прикметників на -ач- і лише у 36 на -ан-. 

Морфемні структури небагатьох прикметників зберігають елементи минулих 

століть, які важко однозначно ідентифікувати, “насамеред тому, – як вважає 

А. Кузнецова, – що зникли з системи окремі ланки” [135, с. 56]. Елементом 

минулих століть є -н-/-н-, який вважають залишковим, але самостійним 
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морфом: пух-н-ав-ий, пух-н-ат-ий, пух-н-аст-ий; слух-н-ан-ий (слухатися), пер-

н-ат-ий [273] або частиною аломорфа: пух-н/ав-ий, пух-н/ат-ий, пух-н/аст-ий; 

слух-н/ан-ий, пер-н/ат-ий [58, с. 151–152; 40, с. 183]. 

У морфемній структурі прикметника пух-н-ав-ий і спільнокореневих пух-н-

ат-ий, пух-н-аст-ий, а також мох-н-ат-ий і пер-н-ат-ий, пер-н-ач-ø, на думку 

І. Яценка, суфікс -н-, що втратив свою словотвірну функцію (пер-н-ат-ий 

утворене від пер-ьн-о), є залишковою морфемою: він “втратив значення і став 

через це певною прокладкою між значеннєвими частинами слова” [273 І, с. 17]. 

Із урахуванням прийнятого в дисертації розуміння морфеми як одиниці, 

значення і функція якої не тотожні значенню і функції словотвірного форманта, 

морф із категорійним значенням „предметність‟ -н- реалізується у слабкій 

позиції як компонент словотвірних формантів -н-ав-, -н-ат-, -н-аст-. Подібну 

морфемну структуру, але із “живим” суфіксом -н-/-н- мають прикметники 

порох-н-ав-ий і діал. порох-н-ав-ий, співвіднесені з іменниками порох-н-а і 

порох-н-о „1. Середина трухлявого дерева; труха‟; „2. перен. Старе, нецінне, 

непотрібне‟; „3. рідко. Порох, курява, пилюка‟ і порох „1. Найдрібніші частинки 

чогось; пил, курява‟; „2. перен. Щось, не варте уваги, нецінне, незначуще‟ [266 

VII, с. 284–286]. 

Препозитивне нарощення -л/ат- частково диференціює семантику слів крис-

ат-ий „який має широкі криси ~ про капелюх‟ і крис-лат-ий „1. Який має 

розложисте гілля ~ про кущ, дерево. 2. Те саме, що крисатий‟ [266 IV, с. 348–

349]. Його виникнення пов‟язують із явищем хибної аналогії до слів типу крил-

ат-ий, горл-ат-ий [222, с. 47]. 

 

3.3.6. Інтерфікси -ес/, -уп/ус/, -іс/, -ус/, -уп/ус/ (суфікс -енк-) 

Семантика більшості якісних прикметників сумісна із семантикою суфіксів 

інтенсивної ознаки із суб‟єктивною оцінкою якості, яку в морфемній структурі 

прикметників можуть передавати афікси вторинного утворення. Такі суфікси 

К. Аксаков називав “здрібнілими формами другого, третього і под. шарів”  

[4, с. 490; 60]: -енк-, -онк-, -унк-, -есенк-, -існк-, -усінк-, -упусінк-,  
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-упусенк-, а також -іск-, -ісічк-: слаб-енк-ий і слаб-онк-ий, здоров-енк-ий і 

здоров-есенк-ий, здоров-ісінк-ий; прост-енк-ий і прост-есенк-ий, прост-

ісінк-ий, прост-усінк-ий; одн-енк-ий і одн-іск-ий, так-енк-ий і так-ісічк-ий. 

Суфікси суб‟єктивної оцінки якісної ознаки “третього шару” історично 

виникли на базі генетичного суфікса -к- шляхом нарощення на нього двох, 

трьох і навіть чотирьох суфіксів із генетичним значенням здрібніло-пестливої 

ознаки [58, с. 158–160]: *-ъхъ- + *-еnо- + *-ьkо-, *-uхъ- + *-еnо-+ *-ьkо-. 

Сучасний прикметниковий суфікс -к- (*-ьkо-) передає лише значення ознаки і 

не містить оцінної характеристики цієї ознаки: слаб-ий і слаб-к-ий, нуд-к-ий і 

нуд-н-ий, бойа-з/к-ий і бойа-з/н-ий. Натомість відчувається формальна й 

семантична близькість суфіксів, ускладнених компонентами -ес/, -іс/, -ус/,  

-уп/ус/, із вторинним за походженням суфіксом -енк- (*-еnо- + *-ьkо-; *-еnо- 

увиразнював експресивно оцінне значення [245, с. 548]). Сучасні суфікси  

-есенк-, -усенк- витворилися шляхом нанизування праслов‟янських 

іменниково-прикметникових формантів *-ъхъ-, *-uхъ- до вторинного суфікса  

*-enьk-: *-ъхъ- + *-enьk-, *-uхъ- + *-enьk-. Чергування фонем – голосних і 

приголосних, як зазначає А. Грищенко, зумовлене різними чинниками. Так, 

чергування /е/ – /і/ (-ісінк-, -ісенк-< -есенк-; -усінк- < -усенк-) відбувалося за 

аналогією до діалектного форманта -іск-: *-ъхъ- + *-ьк- > -еськ- > -іськ-. 

Чергування приголосних /х/ – /с/ зумовлене пізнім приєднанням похідного 

суфікса -enьk- відповідно до *-ъхъ- та *-uхъ- [58, с. 158–160]. 

Є. Карпіловська вважає такі утворення новими складеними інвентарними 

формантами, зважаючи на те, що лівобічні ускладнювальні компоненти є 

“невід‟ємними в будь-яких слівних структурах”, які формують у суфікса інше 

значення [95, с. 48–52]. Натомість Н. Клименко розглядає морфемні структури 

слів темн-іс-інк-ий, однаков-іс-інк-ий, зелен-ес-енк-ий із позицій 

породжувального словотворення, виокремлюючи морфи -енк-, -інк-, і -іс-,  

-ес-, різні за здатністю закінчувати слово: -енк- може і закінчувати слово, і 
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стояти перед іншим суфіксом; -іс-, -ес- ніколи не закінчувати слова [106, с. 79, 

158–159]. 

Сферою функціонування суфікса -енк- є 280 прикметників першої й другої 

генетично структурної підгрупи і прислівники на -о, утворені від цих 

прикметників. Єдиний прислівник розм. зараз-ісінк-о „підсил. до за́раз 1, 3–5‟ 

[266 ІІІ, с. 287] не має співвідносного прикметника. Він утворений за аналогією 

до прислівників із типовою для них морфемною структурою (сух-ісінк-о, тон-

ісінк-о), але від нетипової твірної основи зараз. 

За потенційної можливості заміщати суфікс -енк- у морфемній структурі 

спільнокореневих прикметників переважно першої генетично-структурної 

підгрупи реально суфікси ускладненої структури представлені значно меншою 

кількістю слів: -есенк- – 66, -ісінк- – 66; -усінк- – 9; -упусінк- – 1;  

*-упусенк- – 1. При цьому однакові кількісні показники (66 [266 І–ХІ]) не 

свідчать про повну відповідність паралельних структур прикметників із 

суфіксами -есенк- і -ісінк-: здоров-есенк-ий і здоров-ісінк-ий, луб-есенк-ий і 

луб-ісінк-ий, рад-есенк-ий і рад-ісінк-ий; але близ-есенк-ий і *близ-ісінк-

ий, раб-есенк-ий і *раб-ісінк-ий, син-есенк-ий і *син-ісінк-ий; але  

*готов-есенк-ий і готов-ісінк-ий, *однаков-есенк-ий і однаков-ісінк-ий, 

*солод-есенк-ий і солод-ісінк-ий. 

Найбільш прогнозовані паралельні структури прикметників із варіативними 

суфіксами у двох випадках: якщо основа дорівнює кореню: гарн-енк-ий, гарн-

ес/енк-ий, гарн-іс/інк-ий, гарн-ус/інк-ий; мил-енк-ий, мил-ес/енк-ий, мил-

іс/інк-ий, мил-ус/інк-ий; тепл-енк-ий, тепл-ес/енк-ий, *тепл-іс/інк-ий, 

*тепл-ус/інк-ий; свіж-енк-ий, *свіж-ес/енк-ий, свіж-іс/інк-ий, *свіж-

ус/інк-ий; тих-енк-ий, тих-ес/енк-ий, тих-іс/інк-ий, *тих-ус/інк-ий; якщо 

основа містить корінь і переважно суфікс -н-: бруд-н-енк-ий, *бруд-н-ес/енк-ий, 

*бруд-н-іс/інк-ий, *бруд-н-ус/інк-ий; вір-н-енк-ий, вір-н-ес/енк-ий, *вір-н-

іс/інк-ий, *вір-н-ус/інк-ий; *голос-н-енк-ий, голос-н-ес/енк-ий, *голос-н-

іс/інк-ий, *голос-н-ус/інк-ий; слав-н-енк-ий, слав-н-ес/енк-ий, слав-н-іс/інк-
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ий, *слав-н-ус/інк-ий; смач-н-енк-ий, *смач-н-ес/енк-ий, *смач-н-іс/інк-ий, 

*смач-н-ус/інк-ий; холод-н-енк-ий, *холодн-ес/енк-ий, *холодн-іс/інк-ий, 

*холодн-ус/інк-ий; дуже обмежено суфікс -л-: круг-л-енк-ий, круг-л-ес/енк-ий, 

круг-л-іс/інк-ий, *круг-л-ус/інк-ий. 

Однак не лише складність вторинних афіксів суттєво звужує можливість 

їхнього уживання в прикметниках. Одиничну реалізацію мають -онк- слаб-

онк-ий (іменниковий суфікс) і -унк- ман-унк-ий (ман-ун-к-ий, ман-ун-ій-ø 

[273 І, с. 288]), ман-енк-ий, ман-ес/енк-ий, ман-іс/інк-ий, ман-ус/інк-ий. 

Суфікси суб‟єктивної оцінки засвідчетні також у морфемній структурі слів із 

займенниковими і числівниковими коренями: одн-енк-ий, *одн-ес/енк-ий, одн-

іс/інк-ий, *одн-ус/інк-ий; отак-енк-ий, *отак-ес/енк-ий, отак-іс/інк-ий, 

*отак-ус/інк-ий; сам-енк-ий, *сам-ес/енк-ий, сам-іс/інк-ий, *сам-ус/інк-ий; 

ус-енк-ий, *ус-ес/енк-ий, *ус-іс/інк-ий, *ус-ус/інк-ий. 

Нехарактерний для літературної мови морф із виразною суб‟єктивно-

експресивною семантикою -іск- за значенням однаковий з -ісінк-. Він 

виокремлюється у морфемній структурі двох діалектних слів: одніський (= 

однісінький): А одніська дитина одніської семтри дуріє з утіхи, що перестане 

бути каменем дома (О. Кобилянська) і саміський (= самісінький): Палить 

червоними голками, і вся коло серця сходиться, і пече пекельним огнем, і ріже в 

саміське серце (В. Стефаник). Можна, припустити, що морфемна структура 

прикметників відтворює мовленнєвий варіант суфікса з усіченням вторинного 

компонента -ін-: -іс/к- < *-іс(ін – #)к- або що в діалектних формах 

прикметників зберігся давній варіант суфікса з генетичним -к-.  

Особливою є структура слів із коренем займенникових іменників що, хто: 

ні-ч-ог-енк-ий і ні-ч-ог-енк-о, ні-ч-ог-іс/інк-ий і ні-ч-ог-іс/інк-о; ні-к-ог-

іс/інк-о і а-ні-к-ог-іс/інк-о. Обмежена уживаність -ог-, що є усіченим 

закінченням -ого замкнутої групи займенників, не сприяє увиразненню його 

морфемного статусу. 
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У морфемних структурах прикметників варіативні суфікси можуть 

передавати дещо відмінні значення [8, с. 78–180], які “об‟єднуються навколо 

спільної якості й складають її переливи” [3, с. 127]: -енк- – найбільш 

нейтральний, звичайно, має лише емоційне значення пестливості (іноді – з 

послабленням великої міри якості): біл-ав-енк-ий, славн-енк-ий, *шчас-лив-

енк-ий; -есенк- – має значення “пестливості, емоційного співчуття (іноді –  

з підкресленням високої міри якості)”: біл-есенк-ий, славн-есенк-ий, *шчас-

лив-есенк-ий; -ісінк-, -усінк- – мають емоційне значення в поєднанні зі 

значенням найвищої міри якості або підкреслення повноти вияву ознаки: біл-

ісінк-ий, *біл-усінк-ий, славн-ісінк-ий, *шчас-лив-ісінк-ий. Внутрішньослівна 

десемантизація не є аргументом суфіксів незначеннєвості в системі мови: розм., 

рідко луб-ісінк-ий
1
 „такий, як і був; однаковісінький‟ і розм., рідко луб-ісінк-

ий
2
 „будь-який‟ [266 IV, с. 563]. 

Однак значення міри якості контекстуально зумовлені, визначені семантикою 

кореневої морфеми, тому є “вторинними: вони лише супроводять основне, 

оцінне значення відповідних прикметникових форм” [8, с. 178]. Усім афіксам 

властиве значення, що є їх інваріантним значенням, – суб‟єктивна оцінка 

якісної ознаки. Чергування голосних /е/ – /і/, /е/ – /о/ і навіть нетипова зміна  

/е//о/ – /у/ та препозитивне варіювання сегментів -ес/, -іс/ не порушують 

фонемної подібності морфів (виняток -уп/ус/) зі спільним інваріантним 

значенням. Тотожність значення, фонемна подібність, а також потенційна 

можливість співвідносних рядів прикметників із майже всіма ускладненими 

афіксами уможливлює кваліфікацію їх як морфів однієї морфеми – варіоморфів. 

В. Виноградов називав російські суфікси суб‟єктивної оцінки -ëшеньк-,  

-ëхоньк-, -охоньк- “селянсько-фольклорними”, “мало вживаними в 

інтелігентсько-розмовній мові”, такими, що “ще не віджили, але є лише 

запасними формами” якісних прикметників [35, с. 204]. Навряд чи можна 

погодитися з такою думкою щодо українських варіоморфів суб‟єктивної оцінки 

якості. Вони збагачують виражальні засоби української мови, ними активно 
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послуговуються не лише в розмовній, а й у художній, особливо поетичній, мові. 

Уживання варіоморфів є одним із чинників, що підтримує милозвучність 

української мови. 

 

3.3.7. Інтерфікс -к/ (суфікс -уват-) 

У морфемній структурі небагатьох якісних прикметників є інтерфікс к/: звір-

уват-ий і звір-к/уват-ий, зелен-уват-ий – зелен-к/уват-ий, ледач-ий – ледач-

к/уват-ий, поган-уват-ий – поган-к/уват-ий, при-зем-к/уват-ий, холод-н-уват-

ий, холод-к/уват-ий. Його виникнення пов‟язують із дією в мові закону 

аналогії: інтерфіксальний компонент виник за аналогією до прикметників, 

фіналь основи яких закінчувалася на суфікс -к- (< -ък-): важ-к-уват-ий, гір-к-ий 

– гір-к-уват-ий, корот-к-уват-ий, солод-к-уват-ий. Дублетні форми звір-уват-ий 

– звір-к-уват-ий, зелен-уват-ий – зелен-к-уват-ий, слаб-уват-ий – слаб-к-уват-

ий, солон-уват-ий – солон-к-уват-ий, стар-уват-ий – стар-к-уват-ий, червон-

уват-ий – червон-к-уват-ий, холодн-уват-ий – холод-к-уват-ий, тотожні за 

лексичним та словотвірним значенням, але різняться стилістичним забарвленням. 

У похідних типу ледач-куват-ий (< ледачий), лін-куват-ий (< лінивий), 

скажен-куват-ий (< скажений, потенційно може бути і скажен-уват-ий), які 

утворені також за аналогією до попередніх прикметників, але не мають 

співвідносних форм, фонему /к/ вважають частиною похідного суфікса -куват- 

[185, с. 33]. Цей сегмент не має власного, відмінного від -уват-, значення 

‛неповний вияв ознаки‟, і тому не є самостійним суфіксом. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. За результатами опрацювання фактичного матеріалу виявлено три групи  

інтерфіксів: 1) інтерфікси – інтерморфи в неосновній сильній позиції, які 

відзначають такти попередньої (реальної або потенційної) похідності слова  

(-ан-, -ов-, -ен-, -ар-, -тел-, -ист-/-іст-, -об-, -ошч-, -т-); 2) інтерфікси – 

інтерморфи, які завжди перебувають лише у слабкій позиції (-іан-/-йан-,  

-итан-/-ітан-, -тей-); 3) інтерфікси – нарощення як морфонологічне явище (-л/, 

-л/, -ч/, -й/, -к/, /т-, /й-. 

2. Фонемна репрезентація, значення, продуктивність, регулярність і 

нормативність інтерморфів зумовлені семантичною і морфонологічною 

позицією, а також їхнім походженням. Семантична позиція програмує 

уживання інтерморфів – варіантів різних морфем, а морфонологічна – варіантів 

морфеми – алоінтерморфів (-ів-/-ов-, -ан-/-іан-/-йан-/-тан-, -ар-/-йар-; -ач-/ 

-йач-, -ив-/лив-, -ав-/-лав- і под.). 

3. Релевантні з погляду функції морфемної мотивованості -ск- і -н-/-н-

інтерморфи характеризуються різною конститутивною спроможністю. -Ск-

інтерморфи продукують ряди спільнокореневих слів у поєднанні з найбільшою 

кількістю (десять) різних суфіксів. Регулярними і передбачуваними є п‟яти- і 

тричленні ряди спільнокореневих -ск-слів: п‟ятичленні – з інтерморфами -іан-/ 

-йан-/-ійан-/-ан-, -ій-/-ей-, -ин-/-ін-, що мають значення ‛ознака ~ щодо напряму, 

течії, вчення‟ (після коренів із семантикою „назва особи‟): -ск-прикметник – 

„особа-послідовник‟ – „особа жіночої статі‟ – „вчення (напрям, світогляд)‟ – 

„особа-фахівець‟. Тричленні ряди слів мотивують сімнадцять інтерморфів (-ів-/ 

-ов-, -ин-/-ін-, -ен-, -ан-/-йан-, -ітан-/-итан-/-ит'ан-, -ал'-, -ез'-/-лез'-, -он-, -ат-,  

-ун-, -им-), які сумісні з суфіксами -с'к- „ознака‟, -ец'-/-ин- „особа чоловічої 

статі‟ й -к- „особа жіночої статі‟. Ці інтерморфи як реалізації суфіксальних 

морфем можуть мати інваріантне значення „ознака‟ й „предметність‟. 
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3. -Н-/-н-інтерморфи є інтегральною ознакою рядів спільнокореневих слів, що 

охоплюють від двох до п‟яти одиниць. Однак більшість інтерморфів 

реалізується або перед -н-/-н'-, або лише в поєднанні із суфіксом входить  

у морфемні структури слів. Регулярні ряди спільнокореневих слів 

конституюють інтерморфи -ив-, -ар-, -ал'- зі значенням ‛предметність‟  

у поєднанні із суфіксами -н-ADJ, ‛ознака‟, -ізм-N і -шчин-N, ‛абстактне поняття‟,  

-іст-N, ‛предметність, особа чоловічої статі‟, -із-V ‛дія‟.  

4. З‟ясовано, що однофонемні інтерфікси функціонально спеціалізовані: 

питомі (-л/, -л/, -ч/, -к/) інтерфікси формують аломорфи суфіксальних морфем; 

функція запозичених (/т-, /р-, /й-) інтерфіксів  – морфонологічна, що полягає 

в пристосуванні іншомовної відкритої основи до типової закритої для 

української мови. У морфемних структурах слів із архаїчним дієслівним 

коренем однофонемні -т- і -й- є дієслівними морфами: -т- – усічений 

інфінітивний суфікс; -й- – суфікс неминулого часу. 

6. Помічено, що на рівні загальносистемної закономірності морфемні 

структури слів із екс-афіксами (-н-, -об-, -от-, -ошч-) відповідають структурам 

слів із живими афіксами, що робить можливою кваліфікацію цих одиниць як 

інтерморфів. За фонемним вираженням і семантикою інтерморфи  

-н-/-н-, -об-, -от-, -ошч- співвідносні морфемами з категорійним значенням 

‛предметність‟, -об-, -ошч- також має виразне значення ‛абстрактність‟. 

7. Аналіз морфонологічних і семантичних позицій аломорфів із -л/, -л/, -ч/ 

уможливив по-новому інтерпретувати зміни, що відбуваються на межі кореня 

на губну і суфіксів -ан-, -ач-: не лише -л/, -л/, -ч/, але і -й/ формує суфіксальні 

аломорфи -ан-/-йан-, -ач-/-йач-. 

8. Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [71; 72; 

73; 76; 77; 78]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Наукова проблема, якій присвячено дисертаційне дослідження, – 

необхідність з‟ясування формально-функціональних параметрів інтерфіксів  

в українській мові, була вирішена на основі розрізнення морфеми як одиниці 

структурно-семантичної та словотвірного форманта як одиниці структурно-

функціональної, що виокремлюються за допомогою різних методів аналізу – 

морфемного і словотвірного. Морфема в такому розумінні є засобом 

структурно-семантичної організації одиниці вищого рівня, що має власний 

набір диференційних ознак – функцію, значення і фонемне вираження, які 

забезпечують її цілісність як парадигматичної одиниці морфемної підсистеми 

мови. Значення як системна характеристика морфеми не тотожне її функції.  

У системі мови морфемі властиве категорійне значення, актуалізація якого 

залежить від різних чинників, зокрема й від позиції у слові. Морфема як 

парадигматична одиниця узагальнює всі свої варіанти, які реалізуються не 

лише в сильній (словотвірні морфи), а й у слабкій (інтерморфи) позиції. 

2. Системне дослідження інтерфіксів з урахуванням диференційних ознак 

морфеми підтверджує, що в українській мові ці компоненти слова є явищем 

неоднорідним ні щодо функції, ні щодо форми вираження та значення, ні щодо 

походження, – і відповідно за парадигматичним зв‟язком із суфіксальними 

морфемами української мови. Дво-, три-, чотирифонемні й окремі однофонемні 

одиниці є інтерморфами – варіантами суфіксів прикметників, іменників і 

дієслів, які реалізуються у слабкій позиції. Однофонемні питомі й запозичені 

інтерфікси уживані в неоднакових морфонологічних і семантичних позиціях; 

вони є компонентами аломорфів морфем: питомі – переважно суфіксальних 

морфем, запозичені – кореневих морфем. 

3. І питомі, і запозичені дво-, три- і чотирифонемні інтерморфи (так само, як і 

словотвірні морфи) виконують функцію морфемної мотивованості слова. 

Інтерморф виступає інтегрально-диференційною ознакою слова: за 

інтегральною ознакою він є показником системного зв‟язку слова зі 

співвідносними рядами інтерморфних слів – спільнокореневих і структурно 
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однакових; за диференційною ознакою – зі спільнокореневими рядами 

неінтерморфних слів-дублетів або слів із іншим інтерморфом. 

4. У морфемних структурах спільнокореневих слів одні інтерморфи 

функціонують як системно передбачувані одиниці, інші – як несистемні 

периферійні одиниці, які не можна співвіднести з морфемами в морфемній 

підсистемі української мови: -ез-/-лез-, -тей-, а в окремих випадках – як 

випадкові або за фонемним вираженням, або за семантичною чи 

морфонологічною позицією. До таких явищ відносимо інтерфкси: брат-ер-ск-

ий, жуан-песоа/т-ск-ий, фурйе/р-ист-ск-ий, суди-туди/н-ств-о. 

5. З‟ясовано, що інтерморфні слова створені за певними морфотактичними і 

морфосемантичними правилами, які узгоджуються із законами побудови 

морфемних структур українських слів на рівні загальносистемної 

закономірності. Виявлено, що релевантні з погляду функції морфемної 

мотивованості інтерморфи характеризуються різною конститутивною 

спроможністю: із-поміж 37 -ск-інтерморфів продуктивними є -ів-, -ан-;  

із-поміж 57-н-/-н-інтерморфів продуктивними є -л-, -ич-/іч-, -ив-. 

6. Доведено парадигматичний зв‟язок інтерморфів із українськими 

морфемами. Інтерморфам як варіантам суфіксальних морфем властиве 

системне значення незалежно від їхньої позиції у складі слова: -ск-інтерморфи 

– мають переважно значення ‛ознака‟, а -н-/-н-інтерморфи – ‛предметність‟,  

-ти-інтерморфи –‛процесуальність‟. Окремі іменні інтерморфи -ан-/-іан-, -лез-

/-ез- зберігають генетично недиференційоване значення ‛ознака/предметність‟, 

що характеризує їх як іменниково-прикметникові. Конкретне значення 

інтерморфів залежить від явища пресупозиції – “фонду спільних знань 

співрозмовників, їхньої попередньої домовленості” та “правил поєднання 

значень морфів у словоформі”. 

7. У морфемних структурах слів, утворених шляхом черезступеневого 

словотворення, виокремлюваність інтерморфів -ат-, -іст-/-ист-, -тел′-, -ар-,  

-ал′-, -ен- зумовлена “тиском” ряду морфемних структур слів зі словотвірними 
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морфами. Вони фіксують морфемні межі потенційно можливих слів і 

набувають ознак ряду, не лише фонемно, а й семантично. У системі мови такі 

морфемні структури існують у загальнограматичному вимірі, вони засвідчують 

потенційно можливі утворення й одночасно відтворюють морфемний код буття 

української мови. Дво- і трифонемні інтерморфи, які за аналогією з‟являються  

в морфемних структурах новотворів, “семантизуються” відповідно до 

категорійного значення морфеми й індивідуального значення – залежно від 

внутрішньослівного контексту. 

8. Виявлені закономірності функціонування інтерморфів у морфемних 

структурах спільнокореневих слів української мови засвідчують, що у слабкій 

позиції інтерморфи як варіанти суфіксальних морфем мають не лише фонемне 

вираження, а й значення, властиве їм у системі мови. Інтерморфи 

“десемантизовані” лише у проекції на лексичне значення слова, а не на 

значення морфеми. Інтерморфні морфемні структури демонструють не 

асиметричні відношення між значенням і формою вираження морфів 

(двобічних одиниць) однієї морфеми (двобічної одиниці), а асиметричні 

відношення між кількістю морфів у слові та його “несумарним” значенням. 

9. З‟ясовано, що особливість морфемних структур з інтерморфами, їхнє 

фонемне вираження і функціонування в морфемних структурах українських 

слів зумовлені різними чинниками – лексико-семантичними, морфонологічними, 

генетичними (запозичення з інших мов, екс-суфікси), аналогіями. Ці чинники 

спричинюють уживання або “закономірних”, або “випадкових” інтерморфів. 

Закономірні інтерморфи зумовлені переважно лексико-семантичною позицією 

й тому властиві типовим рядам спільнокореневих слів. Такі інтерморфи 

відповідають і морфемним, і морфонологічним, і фонетичним закономірностям 

української мови. Незакономірні інтерморфи з‟являються в нетипових для них 

морфемних структурах спільнокореневих слів. Зокрема, такі інтерморфи 

увійшли в українську мову шляхом запозичення іншомовних основ із ними  

(-ез-/-лез-, -тей-, -уал-, -он-); або вони є наслідком хибної аналогії, переважно 
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під впливом російської мови (-ім-) чи рефлексом давньої морфемної структури  

(-ес-, -іс-). 

10. Для української мови формально і/або семантично надлишкові – 

інтерморфні – морфемні структури невластиві. Із цим пов‟язана сучасна мовна 

тенденція до витіснення дублетних структур з інтерморфами. Українська мова 

зберігає лише ті інтерморфні структури, у яких інтерморф, крім частиномовного 

значення, набуває додаткових семантичних компонентів й у такий спосіб слугує 

для диференціації слів або окремих лексико-семантичних варіантів. 

11. Інтерфікси-нарощення різні за походженням – питомі (-л/, -л/, -й/, -ч/, -к/) 

та запозичені (/т-) й уживані в неоднакових морфонологічних і семантичних 

позиціях. Функція однофонемних інтерфіксів – морфонологічна; нарощуючись  

у пре- чи постпозиції вихідного морфа, вони формують аломорфи морфем. 

Питомі консонантні інтерфікси -л/, -л/, -й/, -ч/ засвідчені лише у структурі 

прикметників, вони є препозитивним нарощенням суфікса, що починається на 

голосну, уживаного в позиції після закритого кореня (основи). Їхнє 

функціональне призначення полягає у формуванні аломорфів суфіксальних 

морфем: -ив-/-лив-/-чив-; -ав-/-лав-; -ан-/-йан-, -ач-/-йач-; -уват-/-куват-. 

Голосні інтерфікси -е/, -о/, що обмежено функціонують у морфемних структурах 

слів, переважно прикметників, також зумовлені морфонологічними чинниками: 

вони усувають несумісні сполуки приголосних на морфемному шві: -н-/-ен-/-он-; 

-ск-/-еск-; -ств-/-еств-. “Запозичений” інтерфікс-нарощення /т- з‟являється  

в морфемній структурі спільнокореневих слів після відкритого іншомовного 

кореня (основи). Його морфонологічна функція полягає в закритті відкритої 

кореневої морфеми. 

12. Виявлено такі тенденції: перша – однофонемні консонантні інтерфікси -й-, 

-в-, -н-, -т-, -р- у позицій після кореня (основи) на голосну прагнуть набути 

типової двофонемної структури, що простежується у словах із запозиченим 

коренем; друга – унормування інтерморфів відповідно до фонетичних і 

морфемних норм української мови, третя – “витіснення” інтерморфних 

семантичних дублетів слів в українській мові. 
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13. Результати дисертаційного дослідження дозволяють окреслити коло 

проблем для подальшого опрацювання. Перспективним убачається аналіз інших 

інтерфіксів з урахуванням функції морфемної мотивацій у межах певного 

значення та фонемної організації морфеми, внутрішньослівної позиції  

в морфемних структурах спільнокореневих слів, що сприятиме з‟ясуванню 

їхнього морфемного статусу, сучасних тенденцій функціонування 

інтерфіксальних слів в українській мови. Такий аналіз допоможе пояснити 

словотвірно немотивовані утворення й спрогнозувати потенційні лексичні 

одиниці, які містять морфемні структури слів; сформулювати найбільш типові 

правила уживаності інтерморфів у морфемних структурах спільнокореренвих 

слів української мови; систематизувати інтерморфи у слабкій позиції з індексами 

категорійних значень, закріплених за ними в системі мови, та індивідуальних 

значень, яких вони можуть набувати у слові. 
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