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                                              ВСТУП 

 

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

досягнуті в наукових парадигмах переважно слів та речень (В. Виноградов, 

І. Вихованець, А. Загнітко, М. Кочерган, Л. Лисиченко, О. Потебня, 

В. Русанівський, Н. Шведова). Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. увагу 

лінгвістів привертає семантика тексту і дискурсу (А. Загнітко, Т. Єщенко, 

І. Колечаєва, І. Кочан, В. Кухаренко, Т. Радзієвська, О. Селіванова). Семантика 

морфеми, незважаючи на задекларовану необхідність її опису, все ще 

залишається дискусійною і не з’ясованою проблемою, що пов’язують із 

“непіддатливістю” (І. Милославський) мовного матеріалу.  

Семантику афіксальної морфеми, що функціонує лише у складі слова і, як 

прийнято вважати, лише в ньому має значення, звичайно ототожнюють зі 

значенням словотвірного форманта. Відповідно морфема цікавила й цікавить 

дослідників насамперед в аспекті вираження нею словотвірного значення – 

значення словотвірного типу і словотвірної категорії (Р. Бачкур, К. Городенська, 

В. Горпинич, А. Грищенко, В. Ґрещук, В. Олексенко, Л. Родніна). Увагу лінгвістів 

привертали й системні зв’язки морфем: омонімія префіксів (І. Савченко, 

С. Соколова) та суфіксів (Н. Клименко, Г. Куцак), синонімія префіксів 

(С. Соколова) та суфіксів (О. Безпояско і К. Городенська, Т. Івасишина). 

Важливим досягненням сучасної мовознавчої науки є поглиблення знань 

про формальну та семантичну структуру основної мовної одиниці – слова – й 

усвідомлення того, що компоненти словотвірних і парадигматичних структур 

слова ні формально, ні значеннєво, ні функціонально не дорівнюють морфемі. 

Такий підхід до вивчення семантики морфеми знайшов теоретичне обґрунтування 

у працях С. Богданова, Л. Вараксіна, О. Герда, В. Горпинича, О. Зубань, 

Т. Єфремової, Є. Карпіловської, Н. Клименко, К. Ковалик, І. Козленко, 

О. Кубрякової, І. Милославського, О. Моїсеєва, Г. Пастушенкова, С. Соколової.  

Слушною є думка лінгвістів про те, що морфема має самостійне значення в 

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

Значення афіксальної морфеми і словотвірне значення – “далеко не те саме” 

(Н. Клименко, О. Кубрякова, В. Лопатін, І. Милославський, С. Соколова). 

Афіксальна морфема як двобічна парадигматична одиниця мови узагальнює 

значення всіх своїх варіантів – морфемно-семантичних варіантів, подібно до 

лексеми, яка узагальнює значення всіх лексико-семантичних варіантів 

(Л. Вараксін, С. Соколова).  

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою вивчення 

семантики афіксальних морфем як упорядкованої сукупності морфемно-

семантичних варіантів та закономірностей вияву морфемної семантики в різних 

стилях мовлення. Семантичний аспект новітньої морфемології вимагає 

вироблення методики для аналізу й опису семантики морфеми, структурування її 

компонентів,  а також для з’ясування меж її варіантивності. Запропонована 

методика не лише забезпечує можливість систематизації семантики суфіксів на 

позначення особи чоловічої статі, а й може бути застосована для вивчення 

семантики будь-яких суфіксальних морфем.   

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

виконано на кафедрі сучасної української мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження здійснено в 

межах наукової теми “Актуальні проблеми розвитку української філології” (НДТ  

№ 11БФ044-01). Тему кандидатської дисертації затверджено на засіданні Вченої 

ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 4 від 17 листопада 2008 року). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні семантичного 

потенціалу суфіксів на позначення особи чоловічої статі та його актуалізації в 

різних функціональних стилях.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  

1) узагальнити погляди мовознавців на морфему як одиницю системи мови; 

розробити методику опису семантики морфеми з урахуванням її синтагматичної 

інтегрованості у внутрішньослівний контекст;  
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2) створити дві репрезентативні вибірки: словникову – для з’ясування 

семантичного потенціалу суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’; текстову – 

для виявлення функціонально-стильових особливостей семантики суфіксальних 

морфем та окремих морфемно-семантичних варіантів; 

3) структурувати семантику суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’ за 

інтегральними та диференційними компонентами; систематизувати семантичні 

парадигми за наборами морфемно-семантичних варіантів; 

4) виявити закономірності семантичної внутрішньослівної синтагматики 

суфіксів; 

5) встановити особливості функціонування морфем зі значенням ‘особа 

чоловічої статі’ в текстах різних стилів мовлення; 

6) схарактеризувати мовленнєву актуалізацію морфемно-семантичних 

варіантів суфіксів на позначення особи чоловічої статі.  

Об’єкт дослідження – іменникові суфікси на позначення особи чоловічої 

статі в сучасній українській мові.  

Предмет дослідження – структура семантики та семантичні парадигми 

суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’ в сучасній українській мові.  

Методи дослідження. У роботі застосовано сучасні лінгвістичні методи, а 

саме: описовий метод – для систематизації семантичних структур і семантичних 

парадигм суфіксів зі значенням ‘особа чоловічої статі’; метод компонентного 

аналізу – для виявлення інтегральних і диференційних семантичних компонентів 

морфеми; метод дистрибутивного аналізу – для встановлення та інвентаризації 

морфемно-семантичних варіантів суфіксальних морфем;  лінгвостатистичний аналіз 

– для статистичної характеристики мовленнєвої актуалізації морфем у текстах.  

Джерела фактичного матеріалу. Фактографічною основою дослідження є 

дві бази даних: словникова та текстова. Словникова база даних обсягом 9265 слів 

створена за даними Морфемно-словотвірної бази української мови лабораторії 

комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та доповнена вибіркою з Комп'ютерного 
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фонду інновацій відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту 

української мови НАН України. 

Шляхом суцільної вибірки укладено картотеку слів, у морфемній структурі 

яких є фонемно виражений суфікс зі значенням ‘особа чоловічої статі’. Виявлено, 

що в сучасній українській мові таких суфіксів – 52: -ик-
1
, -ец'-, -ист-/ 

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

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

-им-, -гуз-, -их-, -аш-, -ас-, -ил-, -ендр-, -он-, -ей-, -аст-, -ал'-, -ут-, -ош-, -ом-, 

 -іс'к-, -ій-, -ез-, -ек-, -ул'-, -уг-, -ит-, -дир-, -віс-. Лексеми, що містять нульовий 

суфікс, у дисертації не розглядаються. 

Для дослідження функціонування суфіксів у різних стилях мови був 

створений корпус текстів із десяти зональних вибірок по 100 000 слововживань 

кожна (загалом 1 000 000 слововживань). Художній стиль представлений п’ятьма 

вибірками: фольклорні тексти; дві вибірки з прозових творів кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.: чоловіча і жіноча проза; дві вибірки з поетичних текстів: середини ХІХ – 

початку ХХ ст. і середини ХХ – початку ХХІ ст. Публіцистичний стиль 

обстежено на основі двох зональних вибірок: тексти культурно-соціальної та 

економічно-політичної тематики. Науковий стиль репрезентований двома 

вибірками: гуманітарними і природничо-технічними текстами. Офіційно-діловий 

стиль представлений текстами законів України. Загалом текстова база даних 

містить 12 846 слововживань із суфіксами на позначення особи.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в українській 

лінгвістиці: а) на основі запропонованої методики проведено системне 

дослідження семантичного потенціалу суфіксів на позначення особи чоловічої 

статі в сучасній українській мові; б) встановлено інтегральні та диференційні 

компоненти структурної організації семантики суфіксальних морфем; в) виявлено 

закономірності, що характеризують семантичні парадигми суфіксальних морфем; 

г) досліджено зумовленість семантичного потенціалу суфіксів лівобічним 

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

диференціацію. 

Теоретичне значення. У роботі набула дальшого теоретичного розвитку 

проблема осмислення семантики морфеми – її семантичного потенціалу в системі 

мови та актуалізації в мовленні. Теоретичні узагальнення дисертації сприятимуть 

розрізненню значення морфеми як одиниці мови і значення словотвірного 

форманта як актуалізації морфеми у словотвірній функції.  

Практичне значення. Матеріали дисертаційного дослідження, 

запропонована методика класифікації семантичних лівобічних контекстів, 

зроблені автором висновки можуть бути використані в описі та систематизації 

семантичних структур інших суфіксів; при укладанні тлумачних словників 

афіксальних морфем української мови; ідеографічного тезауруса лексем на 

позначення особи; у процесі створення програм автоматичного семантичного 

аналізу тексту; у курсах із морфеміки та словотвору, спецкурсах із проблем 

морфемної семантики.   

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

апробовані на восьми загальнодержавних та міжнародних наукових 

конференціях: ХVIII Міжнародна наукова конференції “Мова і культура” імені 

Сергія Бураго (Київ, 2009); Всеукраїнська наукова конференція за участю 

молодих учених “Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (Київ, 

2010); Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (Київ, 2010); IV 

Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського та романського 

мовознавства” (Луцьк, 2010); Міжнародна наукова конференція “Мова як світ 

світів. Граматика і поетика текстових структур” (Київ, 2010); Міжнародні 

науково-теоретичні “Граматичні читання – VI” (Донецьк, 2011); Міжнародна 

науково-практична конференція “Сучасна наука. Нові перспективи” (Бидгощ, 

Польща, 2014); Міжнародна наукова конференція “Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми” (Київ, 2014). 

Публікації. Зміст дисертації висвітлено в дев’яти публікаціях загальним 

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

закордонному періодичному виданні; дві – матеріали наукових конференцій. 

Загальна кількість, якість та обсяг публікацій відповідають установленим 

вимогам. Усі публікації є одноосібними. 

Структура та обсяг дисертації визначені її метою та поставленими 

дослідницькими завданнями. Робота складається зі вступу; трьох розділів; 

висновків; списку використаної літератури (240 позицій) та додатків. Матеріали 

дослідження узагальнено в 10 таблицях та 6 діаграмах. Повний обсяг роботи – 251 

сторінка, основний текст дисертації – 188 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФЕМИ 

 

1.1. Морфема як об’єкт дослідження в морфеміці та словотворі 

Морфема є мовною одиницею, якою оперують у процесі вивчення і 

морфемної, і словотвірної, і парадигматичної структури слова. Така практика 

аналізу слова сягає античних граматик (Паніні, Яск, Варрон). У середині ХІХ – на 

початку ХХ ст. морфему (афікс) переважно розглядали як формальний показник 

словоформи (В. Богородицький [21], О. Востоков [44], М. Греч [57], П. Залозний 

[69], О. Пєшковський [148], Є. Тимченко [174], П. Фортунатов [190]) та як засіб 

творення слів (В. Виноградов [38], М. Греч [57], П. Залозний [69], Є. Тимченко 

[174]). 

Теоретичне осмислення афіксальної морфеми має не таку давню традицію. 

Спочатку воно було пов’язане з функціонуванням морфеми як словотвірного або 

словозмінного форманта. Морфемні питання почали активно розроблятися лише з 

другої половини ХХ ст. вченими Празької лінгвістичної школи (В. Скалічка, 

М. Трубецькой); американськими дескриптивістами (Л. Блумфілд, Г. Глісон, 

З. Харріс); російськими (Н. Арутюнова [5], Т. Булигіна [29], Т. Єфремова [218], 

О. Земська [71], О. Кубрякова [105], В. Лопатін [112], Ю. Маслов [119], 

О. Тихонов [175; 176], М. Шанський [196], Н. Янко-Триницька [203]), 

словацькими (J. Horecky [209]) і польськими лінгвістами (K. Kowalik [210]). В 

україністиці власне морфемну проблематику досліджували В. Горпинич [55], 

В. Ґрещук [59], О. Зубань [72], Є. Карпіловська [75], Н. Клименко [81; 82; 83; 84], 

І. Ковалик [87; 88], І. Козленко [91; 92; 93], А. Нелюба [135], С. Соколова [163]. 

Укладені морфемні словники різних типів (“Словник українських морфем” [220]; 

“Словник афіксальних морфем української мови” [217]; “Морфемний аналіз: 

Словник-довідник” [224]), що свідчить про “високий ступінь лексикографічної 

параметризації морфеміки” [80, с.10]. 

За порівняно незначний проміжок часу – останні десятиліття ХХ ст. – 

з'явилося чимало праць, у яких зроблено важливий висновок про відмінність 
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морфемної та словотвірної структури слова. Це праці С. Богданова [19; 20], 

О. Герда [46], В. Горпинича [55], Є. Карпіловської [75], Н. Клименко [84], 

І. Козленко [91], І. Милославського [125], О. Моїсеєва [130], Г. Пастушенкова 

[145], С. Соколової [163].  

Дослідження структурно-семантичних особливостей морфем та 

функціонування їх у слові як словотвірних формантів привело вчених до думки 

про відмінність між власне морфемними та словотвірними одиницями, які мають 

бути об'єктами двох окремих лінгвістичних дисциплін – морфеміки і словотвору 

[20, с.7]. О. Герд відзначав, що морфеміка все більше відмежовується від 

словотвору, маючи власні предмет і об'єкт, одиниці та методику опису
 
[46, с.47]. 

Н. Клименко наголошує на необхідності розрізняти поділ слова на морфеми (о-

прав-д-ов-у-ва-ти, зел-ен-ес-ен'к-ий) і словотвірну сегментацію (о-прав-д-овува-

ти, зелен-есен'к-ий)
 
[84, с.67]. Дослідниця звертає увагу на комплекси морфем у 

словотвірній функції, “які повторюються у багатьох словах, зберігаючи сталий 

порядок слідування елементів” [84, с.169]: -н+ик- дослідник, -н+ик+с'к- 

дослідницький, -ач+к- дивачка.  

Попри усвідомлення принципової відмінності структурно-семантичних 

одиниць (морфем) від одиниць функціональних (словотвірних формантів), на 

практиці афіксальна морфема і словотвірний формант не розрізняються [155; 156; 

159; 213, с.59]. “Практика опису формо- і словотвірних процесів у термінах 

морфем стійко зберігається, – зауважує С. Богданов, – незважаючи на те, що у 

процесі розвитку теорії формо- і словотворення давно вироблені власні робочі 

поняття. ... Це призводить до термінологічних невідповідностей, неможливості 

використання поняття морфеми для опису внутрішньої організації 

функціональних слово- і формотвірних одиниць” [19, с.16-17]. Саме тому, що 

морфемна структура слова (напр. індик-ів-н-иц-тв-о подібно до рис'-ів-н-иц-тв-о) 

відмінна від його словотвірної структури (індик+івництв-о), “опис морфемного і 

словотвірного аспектів слова передбачає визначення системи одиниць кожного з 

цих підрівнів, їхніх системотворчих ознак”, – наголошує Н. Клименко [82, с.197].  
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У більшості сучасних досліджень суфіксальну морфему, як правило, 

розглядають в аспекті словотвірної проблематики, що призводить до ототожнення 

словотвірного значення морфеми і значення морфеми як одиниці мови 

(П. Білоусенко [15; 16; 17], К. Брітікова [26], М. Брус [27], Т. Вільчинська [41], 

К. Городенська [52; 53], А. Грищенко [58], В. Ґрещук [59], І. Демешко [61], 

Т. Івасишина [74], Г. Куцак [109], А. Мамрак [116], А. Нелюба [134]).  

Морфема є онтологічною одиницею, яку можна досліджувати як самостійне 

мовне явище. Натомість словотвірний формант – одиниця гносеологічна, а не 

онтологічна. За своїм значенням та функцією морфема і словотвірний формант – 

одиниці різних рівнів лінгвістичного аналізу слова. На думку Г. Пастушенкова, 

“зміст мовних одиниць доцільно розглядати у двох аспектах: з погляду значення, 

властивого одиниці самій по собі, і з погляду функції (призначення, мети), які 

виконує ця одиниця у процесі побудови одиниць вищого порядку” [144, с.150]. 

Зв'язок між одиницями, що виокремлюються за семантикою (морфема), та 

одиницями, що виокремлюються за функцією (твірна основа та словотвірний 

формант), робить ці одиниці паралельними, однак не тотожними: віз-уал'+н-ий, 

деструкт-ив+н-ий, кн'яз'-ів+ств-о, верб-н'+ак-ø, л'іс-н+ик-ø. Часто компоненти 

словотвірної структури слова формально дорівнюють семантичним одиницям – 

морфемам (л'іс-н-ий), але, вважає дослідник, для них вираження семантики не є 

головним  [144, с.155]. Тому потрібно розрізняти найменшу структурно-

семантичну одиницю – морфему – і найменшу структурно-функціональну 

одиницю – словотвірний формант
 
[144, с.155].  

На нашу думку, розмежування понять “значення” і “функція” (й відповідних 

термінів), які часто ототожнюють, є принциповим [145, с.4; 211, с.160-161]. 

Значення одиниці – це те, що характеризує її як одиницю системи мови, а функція 

– це її роль у складі одиниці вищого рівня. Одиниці мови мають певне значення 

(крім фонеми) в системі мови; всі одиниці мови виконують певні функції. 

Розмежування понять “значення” (структурно-семантичний план) і “функція” 

(структурно-функціональний план) простежується в роботах Н. Арутюнової [5], 

С. Богданова [19; 20], Є. Карпіловської [75], Н. Клименко [82; 83; 84], І. Козленко 
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[91; 92], І. Милославського [125], О. Моїсеєва [130], Г. Пастушенкова [144; 145], 

С. Соколової [163], Н. Янко-Триницької [203]. 

“Компоненти словотвірних структур (мотивувальна база і словотвірний 

формант), – зауважує С. Богданов, – ні в аспекті своїх функціональних, ні в 

аспекті семантичних властивостей, ні формально в абсолютній більшості випадків 

не тотожні морфемі” [19, с.17] та нерідко самі мають складну морфемну 

структуру
 
[20, с.10], як, наприклад, -ов-ик- (порт-овик-ø), -н-ик- (досл'ід-ник-ø),  

-ів-н-ик- (сад'-івник-ø).  

На позначення кількакомпонентного словотвірного форманта 

Є. Карпіловська вводить поняття суфіксальної одиниці. За Є. Карпіловською, 

суфіксальна одиниця – це умовна назва функціонально-операційної одиниці 

словотворення. Суфіксальна одиниця – “поняття функціональне і не тотожне суто 

конструктивному поняттю морфеми як мінімального значущого складника слова. 

Вона представляє мовну сутність, що забезпечує, “обслуговує” один такт 

побудови або, навпаки, розпізнавання, розкладу на складники морфемної 

структури слова. Суфіксальна одиниця може дорівнювати окремій суфіксальній 

морфемі, становити поєднання кількох ... окремих морфем або складатися з 

морфеми й несамостійного, зв'язаного з нею, невід'ємного від неї елемента – 

ускладнювача різної довжини” [75, с.12-13].  

У дисертаційному дослідженні приймаємо положення, що морфема і 

словотвірний формант є одиницями різних аспектів аналізу слова. Морфема – це 

структурно-семантична одиниця мови, мінімальна, значеннєва, що може 

виконувати певну функцію у слові і самостійно, і як компонент структурно-

функціональної одиниці. Структурно-семантичними одиницями є корінь і афікси 

– морфеми, які, забезпечуючи процеси словотворення та словозміни, водночас є 

одиницями структурно-функціональними: корінь – виконує функцію основи 

(якщо основа складається з одного кореня), а афікси – словотвірну (суфікси, 

префікси і постфікси) і словозмінну (закінчення). Однак основа і функтиви – 

словотвірний і словозмінний форманти – не тотожні морфемі ні значеннєво, ні 

формально.  
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Визначальними ознаками морфеми як двобічної одиниці мови є не лише 

мінімальність форми її вираження, а й значеннєвість. На переконання 

І. Милославського, виокремлюючи морфеми у слові, варто орієнтуватися на 

мінімальні за формою значеннєві одиниці, а не встановлювати зв'язки 

словотвірної похідності між словами, що наявні у мові. При такому поділі 

важливим є лише те, чи має виокремлений сегмент певне значення, а не його 

словотвірна функція [124, с. 33]. У такому випадку морфемний аналіз 

зорієнтований на виокремлення мінімальних за формою одиниць у складі 

словоформи і здійснюється з урахуванням таких принципів: “поділ за аналогією 

(рос. спас'-и-т'ел'-ø як л'уб-и-т'ел'-ø, двор-н'-ик-ø як удар-н'-ик-ø, уз-к-ий як н'из-к-

ий); орієнтація на інвентар морфем, виявлених на основі безсумнівних випадків 

поділу; врахування закономірностей системно-структурного порядку, 

встановлених у результаті опису великих масивів словоформ (наприклад, 

найбільш характерна для певного префікса або суфікса дистрибуція у складі 

основ певної частини мови); формальний критерій структури слова” (поділ типу 

пал-ец'-ø, до-по-маг-а-ти, рос. волок-ит-а) [19, с.17-18].  

Не всі виокремлені в такий спосіб морфи виконують словотвірну функцію у 

слові, як, наприклад, -ува- (с'н'іг-ø => с'н'іг-ува-н'н'-а) та -ов- (д'н'іпр-о => д'н'іпр-

ов-с'к-ий); важливо є лише те, чи має цей сегмент значення в системі мови. У 

процесі морфемного аналізу словотвірне значення “відступає на другий план”. 

Адже одні морфи в минулому пройшли стадію словотвірного форманта, а потім 

стали частиною твірної основи, втративши словотвірне значення [218, с.5-6]. Інші 

морфи “фіксують суттєві функціональні властивості конструктивних 

(неодноморфемних) морфологічних одиниць”, вони є “функціонально 

непідтвердженими лише щодо конкретної словоформи, з погляду граматичної 

системи вони функціонально виправдані й фіксують потенційно можливі 

дериваційні утворення”: фігл'-ар-н-ич-а-н'н'-а, іскр-ин-к-а, біс-н-ува-ти-с'а [19, 

с.17-19]. 

Морфемна підсистема, як і будь-яка інша підсистема, складно організована, 

до неї входять морфемні одиниці, що мають різний статус – морфи і субморфи. 
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Морфи – одиниці “з відчутною лінгвістичною значущістю, … носії очевидних 

значень” [105, с.174], які виокремлюються за чітко вираженим словотвірним 

значенням у похідних словах і є повноцінними будівельними елементами нових 

слів. Вони відтворюються (відносно продуктивні), легко поєднуються з іншими 

морфами та асоціюються з певним змістом [108, с.155]. 

У морфемній структурі окремих слів є так звані “аномальні афікси”, частини 

слів, що виокремлюються за залишковим принципом [108, с.155] (“умовний” 

поділ за О. Кубряковою). Вони не утворюють похідних і не виражають 

словотвірного значення; їх не вважають повноцінними морфами з огляду на 

семантичні та сполучувальні характеристики (семантична недостатність та 

дистрибутивна обмеженість) [105, с.59-60]. Ці одиниці називають субморфами, 

або квазіморфами: млин-ец'-ø, коз-ак-ø, мал-ин-а, пал-ец'-ø, авт-ор-ø, л'іхт-ар-ø. 

Уперше поняття субморфа сформулювала В. Чурганова на позначення 

морфонологічної одиниці [195, с.38]. За В. Лопатіним, субморфи – це частини 

морфів, які не мають самостійної семантичної функції, беруть участь у вираженні 

певного значення, що співвідноситься з морфом у цілому, та мають певну 

морфонологічну значущість [112, с.57]. Н. Клименко також вважає, що субморф 

не наділений самостійним значенням, хоч і визнає, що він виокремлюється та бере 

участь у формально-структурній організації слова і формально нагадує 

афіксальний морф [223, с.661].  

О. Кубрякова виокремлює одиниці з різним морфемним статусом – морфи, 

квазіморфи та маркери. Квазіморфи (субморфи) – морфемні одиниці, що мають 

“низьку семантичну значущість і неясне значення”; “такі мовні елементи, які, 

існуючи у вигляді будівельних частин або нерегулярних форм, не досягають у 

певній морфологічній системі статусу справжнього морфа або через невластиву 

відповідному класу морфем вузьку сполучуваність (дистрибутивні обмеження), 

або через семантичну недостатність, тобто невластиву класові морфем 

“невиразність” [105, с.60].  

Субморфи виокремлюють у словах із умовною подільністю основи, коли 

“початкова частина неосмислена як корінь, при повторюваності кінцевої 
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частини”: нейл-он-ø, капр-он-ø; булдоз-ер-ø, плуж-ер-ø; бриф-інг-ø, доп-інг-ø 

[159, с.23; 77, с.8]. Причини виникнення субморфів різні, зокрема, значна 

кількість субморфів постала внаслідок архаїзації колишніх активних морфем [108, 

с.155-156] йач-мін'-ø, ос-ел-ø, мач-ух-а; інші субморфи виокремлюють у 

запозичених словах, непохідних із погляду сучасної української мови [73]: ґейм-

ер-ø (англ. gam-er), лой-ер-ø (англ. law-er), кард-ер-ø (англ. card-er). 

А. Суперанська звернула увагу на те, що слова із субморфами утворюють 

ніби одну групу на основі загального спільного значення, яке мовець свідомо чи 

несвідомо приписує їм [170, с.220]. Подібну думку висловлює О. Кубрякова, яка 

афіксальні субморфи називає маркерами, що “відносять побудовані за їх участю 

слова до відповідної частини мови, парадигматичного та словотвірного ряду” 

[105, с.169]. Отже, можна зробити висновок про значущість субморфів у складі 

слова. Питання про те, чи мають субморфи значення в системі мови, пов’язане з 

проблемою зведення морфів в інваріантну одиницю – морфему.  

У дисертаційному дослідженні субморфи розглядаються як члени 

суфіксальних парадигм, зважаючи на те, що вони є не лише формально-

структурним компонентом слова, а й синхронно значущі. 

 

1.2. Двобічність, інваріантність і парадигматичність морфеми 

У науковий обіг термін “морфема” на позначення узагальненого поняття всіх 

мінімальних значеннєвих частин слова увів І. Бодуен де Куртене (1881 р.). Після 

І. Бодуена де Куртене осмислення “мінімальної одиниці морфології” – морфеми – 

відбувалося в руслі трьох підходів: морфема – одиниця плану вираження 

(О. Ахманова, Г. Глісон); морфема – одиниця плану змісту (Н. Арутюнова); 

морфема – двобічна одиниця, що має і форму, і значення (К. Городенська, 

В. Горпинич, О. Земська, Є. Карпіловська, Н. Клименко, І. Ковалик, О. Кубрякова, 

Л. Полюга, С. Соколова, В. Солнцев, І. Яценко). Розуміння морфеми як одиниці 

двобічної, “що має значення та матеріальне вираження і може варіюватися як у 

першому, так і другому плані” [223, с.371] є надзвичайно важливим для 

характеристики морфеми.  
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У сучасній лінгвістиці морфема, подібно до інших мовних одиниць (фонеми, 

лексеми), осмислюється як інваріант, певний конструкт, як наукова абстракція, 

що є одиницею системи мови. У мовленні функціонують лише конкретні одиниці 

– морфи. Реалізуючись у своїх варіантах, морфема може варіювати або в плані 

вираження, або в плані змісту, або в обох планах одночасно. Можлива 

необмежена кількість морфів, оскільки потенційно необмеженою є кількість 

внутрішньослівних контекстів. Формально однакові або частково відмінні морфи 

(аломорфи) зводяться в інваріантну одиницю морфему відповідно до двоєдиного 

критерію тотожності їхнього значення і форми вираження: 1) морфи однієї 

морфеми повинні мати однакове значення; 2) морфи однієї морфеми повинні мати 

однакове фонемне вираження; 3) аломорфи можуть мати частково відмінне або й 

зовсім відмінне фонемне вираження за умови, якщо ця відмінність зумовлена 

позицією додаткової дистрибуції [105, с.86]:  

господар-к-а 

господар-ок-ø 

господар-оч-к-а 

господар-ц'-і 

господар-ч-ин-а. 

У формальному та значеннєвому планах морфема генералізує та 

абстраговано представляє ті ознаки, що властиві всім її морфам. І. Ковалик, 

розглядаючи морфему як інваріантно-варіантну одиницю, називає її 

лінгвоодиницею морфемного рівня мови, що реалізується в конкретних 

лінгвоодиницях і через них як загальне виявляється в конкретному і через 

конкретне
 
[89, с.6]. Розуміння морфеми як інваріантної парадигматичної одиниці 

мови та морфів як варіантів важливе для її системного дослідження, оскільки так 

її можна характеризувати і як загальне, і як одиничне
 
[164, с.218].  

Будь-який інваріант представляє і весь клас предметів у цілому, і кожен 

предмет цього класу
 
[164, с.218]. Подібно до того, як слово узагальнює сукупність 

усіх своїх форм, морфема також узагальнює сукупність усіх своїх варіантів, тобто 

морфема, як і слово, є одиницею парадигматичною. Як і слово, що в 
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семантичному аспекті є парадигмою лексико-семантичних варіантів, а в 

морфологічному аспекті є парадигмою словоформ, морфема є парадигмою 

морфемно-семантичних варіантів і парадигмою аломорфів. 

Морфема є інваріантною парадигматичною одиницею в плані вираження та 

в плані змісту, що передбачає структуровану організацію її формальних та 

семантичних варіантів на основі спільних (інтегральних) та відмінних 

(диференційних) ознак. Формальну і семантичну парадигми морфеми можна 

досліджувати окремо одну від одної, або разом.   

 1.2.1. Формальна парадигма морфеми 

План вираження морфів різних класів морфем (коренів, афіксів) описувався, 

залежно від мети дослідження, багатьма лінгвістами, зокрема: І. Вербовською, 

В. Ґрещуком, К. Городенською, А. Грищенком, Т. Івасишиною, В. Ільїним, 

Є. Карпіловською, Н. Клименко, І. Козленко, Л. Комаровою, М. Кравченко, 

Г. Куцак, М. Муравицькою, А. Нелюбою, Л. Полюгою, І. Савченко, 

З. Сікорською, С. Соколовою. Укладені морфемні словники також репрезентують 

фонемне вираження різних типів морфів української мови [217, 220, 224]. 

Формальне варіювання суфіксальних і префіксальних морфів як предмет 

спеціального дослідження було в центрі уваги Є. Карпіловської [75] та 

С. Соколової [163]. 

Є. Карпіловська впорядковує формальне варіювання українських суфіксів 

(без урахування їх значення) у вигляді пучків – “об’єднання кількох пар 

аломорфів навколо одного вихідного елементарного суфікса”, “пучки аломорфів є 

свідченням паралельного варіювання вихідної одиниці ... на противагу 

послідовному варіюванню, потактовій реалізації кількох способів зміни форми 

суфікса в словотвірних ланцюжках” [75, с.65].  

Подібно до парадигматичного упорядкування словоформ, парадигма морфів, 

на наш погляд, також є вертикально представленим рядом аломорфів, зумовлених 

позицією додаткової дистрибуції, і варіоморфів, які взаємозамінні в тій самій 

морфонологічній позиції [93, с.41-42]. Наприклад, парадигма закінчень дієслова 2 

особи множини:  
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-емо // -ем (подужай-емо, -ем) 

 -имо // -им (ход-имо, -им) 

 -імо // -ім (стой-імо, ім). 

Усі морфи однієї морфеми рівноправні й рівноцінні. Жоден із них не може 

бути визнаний основним чи головним, подібно до того, як усі словоформи 

співіснують як рівноправні й рівноцінні. Щодо цього І. Бодуен де Куртене 

спеціально застерігав: “Не можна говорити, що відома форма певного слова є 

першоджерелом для решти і в них “переходить”. Різні форми відомого слова не 

утворюються зовсім одна від одної, а просто співіснують. Звичайно, між ними 

встановлюється взаємний психічний зв’язок, і вони одна одну зумовлюють і 

шляхом асоціацій одна одну викликають. Але з однаковим правом ми можемо 

говорити, що форма водá “переходить” у форму вóду, як і навпаки, форма вóду – у 

форму водá” [23, с.143].  

Однак у практиці словотвірного, парадигматичного та морфонологічного 

аналізу умовно вихідним (але не основним!) обирають один із варіантів 

відповідно до певного критерію або довільно [178, с.73-77; 76, с.34-54]. Для 

кожної морфеми постулюється вихідна форма, яка умовно може бути названа 

“словниковою”. “Словниковий запис морфем – це компонент системи мови, що 

відображає ієрархію варіантів морфем із погляду фонемного вираження їхніх 

експонентів” [76, с.48]. Щодо вихідного морфа всі інші контекстні морфи є 

похідними. Тому постає проблема вибору вихідного морфа, який стане 

формальним репрезентантом у науковому описі та/або словнику. 

Відомі декілька підходів до вибору вихідного морфа
 
[178, с.74-77; 76, с.35-

50]. Вихідний морф може бути умовним (абстрактним [29]), тобто не повинен 

обов'язково дорівнювати реальному морфові. Наприклад, якщо кілька морфів 

розрізняються одночасно більше ніж одним чергуванням, можна сконструювати 

умовну форму основного представника морфеми, що матиме ознаки всіх морфів. 

Наприклад, для коренів -н'іч-, -ноч- і -н'ічч- вихідним морфом може бути -н'очй-. 

Хоч такого морфа немає в жодній словоформі, він забезпечує можливість 

переходу від одного морфа до іншого за допомогою певних правил. Однак краще 
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за основний варіант морфеми обирати тільки той, який реально є у словоформах
 

[76, с.44].  

У словотворі за вихідний морф найчастіше обирають той, що є реалізацією 

морфеми в мотивувальному слові: с'н'іг-ø – с'н'іж-ок-ø. Так, аналізуючи 

суфіксальну підсистему української мови, Є. Карпіловська обирає за вихідну 

форму суфікса твірної одиниці, оскільки саме її піддано зміні у процесі 

породження нової слівної структури
 

[75, с.65-66]. Цей критерій також не є 

універсальним, тому що напрямок словотвірної мотивації не завжди відповідає 

напрямку морфонологічних чергувань: клик-а-ти – клич-ø-ø, але крич-а-ти – 

крик-ø-ø. 

Н. Янко-Триницька пропонує обирати за вихідний морф той, що 

“вирізняється найбільшою контрастністю та перебуває в найбільш автономній 

морфонологічній позиції” [204, с.16], тобто в позиції мінімального морфного 

оточення: л'іс-ø, уч-и-тел'-ø. Незалежний від контексту вихідний морф 

найоптимальніший для опису парадигматичного варіювання морфеми. Похідність 

аломорфів у такому разі є “не словотвірною, а морфонологічною, бо характеризує 

не конкретну, індивідуальну граматичну позицію кожного морфа, а узагальнену 

морфонологічну позицію, що об'єднує всі граматичні позиції, в яких реалізується 

цей варіант морфеми” [178, с.77]: -друг-ø (-а, -ом, -ові, -у) і -друг/з'-і (-ів, -ам), -

друг/ж-и-ти (-е, -ок-ø, -н'-ій). 

У дисертаційному дослідженні за вихідний обираємо морф у найменш 

залежній внутрішньослівній позиції – у позиції словотвірного форманта.  

На думку Ю. Степанова, планом вираження морфа як етичної одиниці мають 

бути алофони – етичні сутності
 
[168, с.112]. Щоправда, лінгвіст визнає, що на 

практиці залежно від мети аналізу можна розглядати морфи в алофонному, 

фонемному або навіть орфографічному записі [168, с.112]. Так, Н. Клименко та 

Є. Карпіловська передають план вираження морфа за допомогою графем [83, 

с.52]. Інші вчені вважають, що планом вираження морфа є фонеми (Н. Арутюнова 

[4, c.33], О. Земська [71], Є. Клобуков [86, с.86], Н. Крилова [100, с.188]), адже, як 

зазначає Н. Арутюнова, “зв'язок між одиницями вираження й одиницями значення 
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не є таким прямим і безпосереднім, як це могло б виходити з загальноприйнятих 

визначень і порівнянь знака. Шлях від плану вираження до лінії змісту не прямий, 

а ступінчастий” [4, с.33-34].  

Наприклад, до морфемної парадигми суфікса зі значенням ‘жіноча стать’ 

входять п’ять аломорфів, у яких залежно від морфонологічної позиції чергуються 

приголосні /к – ц'/, /к – ч/ та /ø – о/ у проекції на найбільш позиційно незалежний 

вихідний морф /к/ (див. Табл. 1.1.):  

Таблиця 1.1.  

Парадигма суфікса з вихідним морфом -к- ‘жіноча стать’ 

Аломорфи Дистрибуція Приклади 

-к-  перед FN -а, -и, -у, -ою, -о, -и, -ам, -ами, 

-ах, -и 

одесит-к-а  

-ок-  перед FN -ø одесит-ок-ø  

-ц'-  перед FN -і одесит-ц'-і 

-ч- SAdj -ин- ‘присвійність’ одесит-ч-ин-а 

-оч- SN -к- ‘демінутивність’ одесит-оч-к-а 

 

Морфема як інваріантна одиниця узагальнює плани вираження аломорфів. 

Тому планом вираження морфеми вважають морфонему – ряд фонем, що 

чергуються в аломорфах однієї морфеми: {к – ч – ц}, {ø – о} [86, с.86].  

У процесі зведення морфів у морфему не менш важливою є етимологічна 

інформація, а саме характеристика “питома” / “запозичена”. Як свідчить 

проведене дослідження, походження суфікса позначається на його синтактиці 

(сполучуваності з окремими типами семантичних основ). Діахронія релевантна 

для синхронного функціонування суфікса [104, с.207]. Тому розглядаємо однакові 

за фонемним вираженням суфікси – питомий слов'янський -ик-
1
 (нит-ик-ø

1
, 

галузев-ик-ø, кумедн-ик-ø) та запозичений із грецької мови -ик-
2
/-ік- (іпохондр-ик-

ø, пол'іт-ик-ø, хім-ік-ø) як дві окремі морфеми, хоч іноді їх вважають одним 

суфіксом [125, с.86-87; 134, с.41-42].  

 

 

                                                 
1
  Оскільки інтерфіксація є дискусійним питанням, ми беремо до уваги тільки постпозитивне варіювання 

суфікса і не розглядаємо кореневу аломорфію.  
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1.2.2. Семантична парадигма морфеми 

У лексичній семантиці розрізняють такі поняття, як “структура лексичної 

семантики” та “семантична структура слова”. Під структурою лексичної 

семантики розуміють певним чином упорядковані семантичні ознаки одиниці. 

Семантичну структуру слова визначають як сукупність окремих варіантів 

лексичного значення (ЛСВ) [213, с.262; 161, с.183]. На думку М. Степанової, 

семантична структура слова – це його парадигматичне значення, яке об'єднує всі 

значення, що реально чи потенційно можуть актуалізуватися в будь-яких 

синтагматичних реалізаціях слова. Парадигматичні та синтагматичні ознаки слова 

забезпечують цілісність його семантичної структури
 
[169, с.76-77]. О. Падучева 

називає сукупність значень полісемічного (неомонімічного) слова його 

семантичною парадигмою
 

[143]. Семантичну парадигму лексеми формує 

сукупність значень усіх її лексико-семантичних варіантів.  

Описуючи семантику морфеми, послуговуватимемося поняттями й 

термінами: “структура семантики морфеми” і “семантична парадигма морфеми”. 

Під структурою семантики морфеми розуміємо сукупність інтегральних та 

диференційних семантичних ознак морфеми; семантичну парадигму морфеми 

визначаємо як сукупність (множину) її варіантних значень, представлених у 

словах (словоформах). 

У широкому розумінні парадигма – це будь-який клас лінгвістичних 

одиниць, протиставлених одна одній і одночасно об'єднаних за спільною ознакою, 

пов'язаних парадигматичними відношеннями
 

[223, с.457]. Парадигматичні 

відношення – це відношення між елементами мови, що об'єднуються у свідомості 

мовця певними асоціаціями
 
[213, с.366].  

Семантична парадигма мовної одиниці базується на семантичному 

інваріанті, який об'єднує всі мовленнєві варіанти. Виявлення інваріанта значення 

морфеми пов'язане як із труднощами виокремлення семантичного інваріанта 

взагалі, так і з неоднозначним розумінням морфемної семантики зокрема. Спроби 

теоретичного осмислення та практичного виявлення семантичного інваріанта 
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морфеми знаходимо в дослідженнях Е. Андрюс [207], Г. Залізняк [68], 

М. Кронгауза [102], І. Милославського [125], С. Соколової [163].  

Спільний компонент значення варіантів мовної одиниці вважають 

семантичним інваріантом цієї одиниці (І. Милославський [125]; І. Улуханов [188]; 

Е. Андрюс [207, с.і]). Е. Андрюс визначає значення суфіксів через систему 

інтерпретант і взаємодію мовця, адресата і референта в контексті знакової теорії 

Ч. Пірса. За Е. Андрюс, інваріантне значення – це наявність того значення, того 

відношення, що залишається незмінним у варіативних моделях уживання
 
[207, 

с.2]. Натомість Л. Новиков вважає, що інваріантне значення – це не спільні 

елементи значення, а теоретичний конструкт, “що визначає основу і межі 

смислової структури, її сутність” [138, с.165]. Так само Д. Шмельов переконаний, 

що семантична єдність одиниці полягає не в наявності певного “спільного 

значення”, а в певному зв'язку його окремих самостійних значень одне з одним та 

їхній закріпленості за одним знаком
 
[200, с.76]. 

М. Кронгауз, аналізуючи семантику морфеми, показав, як можна 

структурно пов’язати різні значення морфеми через виокремлення надзвичайно 

абстрактного інваріанта значення і представлення всіх мовленнєвих реалізацій як 

його варіантів, зумовлених дистрибуцією одиниці: в-[топ-и-ти] – топ-и-ти, в-

[душ-и-ти] – душ-и-ти, у-[мер-тв-и-ти] – *мер-тв-и-ти – префікс -у- (-в-) має 

абстрактне значення “завершена дія”, хоча й немає твірного дієслова *мер-тв-и-

ти
 
[103, с.214].  

Постулювання спільного значення для всіх морфів має свої переваги і 

недоліки. Інваріант найбільш просто та жорстко пов'язує семантичні варіанти 

морфем, що відповідає певним абстрактним лінгвістичним уявленням про єдність 

морфеми. З іншого боку, інваріант значення морфеми завжди надзвичайно 

абстрактний і його важко співвіднести з конкретними підзначеннями
 
[102, с.75].  

Як спосіб структурування значень морфеми М. Кронгауз пропонує 

семантичну мережу, що може містити кілька рівнів інваріантів. Семантична 

мережа значень одного афікса – це “система, що складається з:  

● окремих конкретних значень;  
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● семантичних операцій (правил переходу від одного значення до іншого); 

● правил реалізації значень у тексті (розподіл за семантичними та 

прагматичними типами дієслівних основ та контекстів);  

● значень вищих рівнів абстракції (“локальні” інваріанти значень, можливо, 

інваріанти інваріантів першого рівня тощо)”
 
[102, с.111]. Запропонований ученим 

опис семантики морфеми подібний до семантичного опису лексеми, але 

враховується ще один чинник – семантика твірної основи.  

Інваріант значення морфеми може бути виявлений шляхом узагальнення 

конкретних значень морфів на різних рівнях абстракції – від глобального 

інваріанта до менш абстрактного. Для нашого дослідження інваріантним 

значенням суфіксів є те, яке забезпечує семантичну єдність суфіксів зі значенням 

‘особа чоловічої статі’. Як зазначалося, структура семантики – це упорядковані 

певним чином семантичні ознаки – інтегральні та диференційні. Інтегральні 

ознаки формують інваріант значення морфеми, оскільки вони властиві морфемі в 

системі мови та її контекстним варіантам в усіх випадках мовленнєвої 

актуалізації. Саме в проекції на ці інтегральні ознаки формуються семантичні 

парадигми морфем.  

Семантику морфеми звичайно ототожнюють зі значенням словотвірного 

форманта. Тому в нормативних граматиках, а також численних дослідженнях зі 

словотвору подані лише словотвірні значення афіксів, які між собою ніяк не 

пов’язані: -ак- “особа – виконавець дії / носій процесуальної ознаки (вояк, співак, 

жебрак)”, “особа – носій атрибутивної ознаки (юнак, бідняк)”, “особа – носій 

предметної ознаки (рибак, подоляк)”. Водночас усвідомлення того, що значення 

афікса не дорівнює словотвірному значенню (О. Кубрякова [106, с.139]), 

зумовлює необхідність опису семантичних парадигм морфем, на чому 

наголошують Л. Вараксін [30], М. Кронгауз [102], В. Лопатін та І. Улуханов [110], 

І. Милославський [125], С. Соколова [163]. 

Семантичні парадигми українських префіксів описала С. Соколова [163]. 

Аналізуючи префікси у структурі похідних дієслів, дослідниця доходить 

висновку, що характеристики семантичної структури багатозначного слова 



27 

 

виявляються релевантними для афіксальних морфем: 1) афіксальні морфеми 

репрезентовані морфемно-семантичними варіантами, тоді як слово в 

семантичному аспекті представлене лексико-семантичними варіантами; 2) 

подібно до того, як семантика слова певним чином структурована, семантика 

морфем теж має певну структуру; 3) основне значення афікса залежить від 

контексту найменше; 4) й афіксам, і словам властива омонімія та полісемія
 
[163, 

с.13]. 

Описуючи семантичну парадигму морфеми, послуговуватимемося поняттям 

морфемно-семантичного варіанта. Морфемно-семантичний варіант – термін, 

запропонований Л. Вараксіним у 1996 р., утворений за аналогією до терміна 

лексико-семантичний варіант
 
[30, с.51]. Морфемно-семантичний варіант (МСВ) – 

це актуалізація семантики морфеми в певному внутрішньослівному контексті. За 

визначенням С. Соколової, це “морф в одному значенні” [163, с.16]. Морфемно-

семантичні варіанти суфіксальної морфеми зумовлені лівобічними контекстами 

(ЛК), з якими поєднуються афікси. Сукупність МСВ становить семантичну 

парадигму морфеми та репрезентує морфемну полісемію. 

В. Солнцев характеризує семантику морфеми як “асоціативну 

багатозначність” [164, с.113], що є однією з визначальних особливостей морфеми. 

Морфемна багатозначність (полісемія) – це варіювання морфеми у плані змісту, 

що не порушує її тотожності
 
[118, с.266]. І. Ковалик зауважує, що “однозначні 

(моносемічні) афіксальні одиниці зустрічаються рідко, значно частіше – 

багатозначні (полісемічні) одиниці” [87, с.8].  

Морфемна багатозначність формується значеннями однієї морфеми, що 

мають спільні семантичні компоненти
 
[110, с.75] – інваріант значення (інтегральні 

значення). “Багатозначність семантики того самого суфікса зумовлена 

сполучуваністю з основами, співвідносними зі словами, що наділені різними 

значеннями. Категорійне значення суфікса надбудовується над лексичним, але й 

зберігає тісний зв'язок із ним, містить його найважливіші семи як супровідні”: 

лижник, ковбасник, трикотажник, одноклубник, модник
 

[83, с.24]. Так, 

іменниковий суфікс -ик- з інтегральними компонентами значення ‘предметність’, 
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‘особа’, ‘чоловіча стать’ може реалізуватися в декількох морфемно-семантичних 

варіантах залежно від значення основи (семантичного лівобічного контексту): 

МСВ 1 ‘особа за віком’ молод-ик-ø, стар-ик-ø; МСВ 2 ‘особа за відношенням до 

військової сфери’ огнев-ик-ø, призовн-ик-ø, розвідн-ик-ø; МСВ 3 ‘особа за 

внутрішньою якістю’ облудн-ик-ø, капосн-ик-ø, похабн-ик-ø; МСВ 4 ‘особа, 

зайнята в промисловій сфері діяльності’ перегонн-ик-ø, формівн-ик-ø, відливал'н-ик-ø.  

З урахуванням правобічного контексту кожен МСВ може бути 

представлений різними аломорфами: МСВ 1 ‘особа за віком’ може реалізуватися в 

аломорфах -ак- (йун-ак-ø), -ач- (йун-ач-к-а), -ац'- (йун-ац'-к-ий), -ац- (йун-ац-тв-о).  

Семантика афіксальної морфеми завжди ширша, ніж значення будь-якого з її 

морфів, оскільки морфема узагальнює значення усіх своїх морфних варіантів.  

 

1.3. Семантика морфеми 

1.3.1. Морфема як значеннєва одиниця мови 

У сучасній мовознавчій теорії природа значення морфеми ще остаточно не 

з’ясована. Висловлюються різні погляди щодо значення морфеми (і відповідно її 

визначення), які у вигляді антиномій сформулював О. Моїсеєв [129]. Морфема – 

це: 

– значеннєва частина слова // значеннєва одиниця мови; 

– значеннєва частина слова // не обов’язково значеннєва частина слова;  

– значеннєва частина слова // сама по собі не має значення.  

Розуміння морфеми як значеннєвої частини слова традиційне, усталене в 

сучасній лінгвістиці. У такому значенні був уведений 1881 р. 

І. Бодуеном де Куртене термін “морфема” на позначення мінімальних 

значеннєвих (“морфологічно-семасіологічних”) одиниць, які виокремлюються в 

словах [22, с.182].  

Морфема реалізується у слові, тому на відміну від нього не має синтаксичної 

автономності. На думку деяких учених (О. Земська [71, с.245], О. Кубрякова [106, 

с.133], О. Тихонов [175, с.18], Н. Янко-Триницька [203, с.16]), саме синтаксична 

несамостійність морфеми, функціонування її як структурного компонента слова є 
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свідченням того, що морфема має значення лише в слові, і це значення 

обов'язково зумовлене контекстом сусідніх морфем, адже “лише у слові морфема 

отримує свою відносну змістову завершеність, набуває конкретного 

контекстуального значення” [83, с.52]. “Значення морфеми, – стверджує Н. Янко-

Триницька, – не самостійне, воно залежить від сусідніх морфем і тому є 

незрозумілим” [203, с.16]. Подібну думку висловлює О. Кубрякова: “окремо 

взятий дериваційний афікс не визначений за значенням: “сам по собі” він не 

використовується, є зв'язаною морфемою ... і виявляє своє значення тільки в 

поєднанні з іншими повнозначними компонентами” [106, с.133].  

О. Герд, підсумовуючи думки лінгвістів щодо того, що “суфікси своє 

значення отримують тільки в поєднанні з тією чи іншою основою у складі слова”, 

зазначає: “... хоч афікси не мають значення самі по собі, та мають його як 

елементи парадигматичної системи мови” [46, с.50-51].  

На думку інших учених (В. Горпинич [55, с.8], І. Милославський [125, с.5]), 

морфема не може не мати значення в системі мови, оскільки “оперування з 

морфемою як елементарною значеннєвою одиницею мови базується на 

припущенні, що вона має самостійне значення. “Не визнавати самостійного 

значення морфеми – значить заперечувати саме існування цієї одиниці у структурі 

мови. Адже рівень морфем (морфів) виокремлюється саме на основі того 

припущення, що існують наділені значенням одиниці, які менші за своєю 

протяжністю, ніж слово” [125, с.5]. 

Як зауважує І. Милославський, “самостійне значення і самостійне вживання 

– різні речі” [125, с.4]. Морфема хоч і не має синтаксичної самостійності, 

смислової завершеності та функціонує тільки у слові, однак як двобічна одиниця 

вона має самостійне значення, з урахуванням якого виокремлюється у словах та 

протиставляється іншим морфемам: -ар- у дим-ар-ø, букв-ар-ø, сух-ар-ø; -ач- в 

азотозбир-ач-ø, авіаобприскув-ач-ø, бетоноуклад-ач-ø; -ик- у розмовн-ик-ø, 

підручн-ик-ø, збірн-ик-ø.  

Можна провести певну паралель щодо визнання/невизнання самостійного 

значення морфеми з визнанням/невизнанням автономності фонеми та її 
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потенційного зв’язку зі значенням представниками двох фонологічних шкіл – 

Московської і Щербівської. Відповідно до Московської фонологічної школи, 

фонема не є автономною одиницею, вона існує лише як деякий елемент морфеми, 

поза морфемою фонему встановити не можна. Із позицій Щербівської 

фонологічної школи, фонема – одиниця, що потенційно пов’язана зі значенням, 

автономна, незалежна одиниця системи фонетичних протиставлень. 

Відриваючись від конкретної морфеми, слова, пориваючи з лексичним або 

граматичним значенням слова чи морфеми, фонема стає самостійною звуковою 

одиницею, яка об'єктивно існує в системі мови поряд з іншими мовними 

одиницями [179, с.23-24].  

Морфема функціонує в словах як фіксатор семантики. Виокремившись із 

певним значенням зі слова, морфема набуває певної самостійності. Із цим 

значенням морфема закріплюється в системі мови як одиниця системи морфемних 

протиставлень. У свідомості мовців формується асоціативний зв'язок плану 

вираження морфеми з певним смисловим уявленням. Саме тому, що в системі 

мови є морфеми із закріпленими за ними значеннями, мовці можуть 

конструювати нові номінації. Діти створюють слова з морфем, а письменники 

використовують морфемні ресурси для створення новотворів: абичогоневийшл'-

іст-ø, бийкувалд-енк-о, комувниз'ів-ец'-ø, шчодеколишн-ик-ø (приклади з
 
[79]). 

Отже, морфема як одиниця мови – це незалежна одиниця системи 

морфемних протиставлень, одиниця двобічна, що має план значення і план 

вираження. “Морфема – мінімальна двостороння одиниця мови, в якій за певною 

фонетичною формою закріплений певний зміст і яка не поділяється на простіші 

одиниці того самого роду” [96, с.244]. 

 

 1.3.2. Обсяг понять “семантика”, “значення”, “значущість” 

Термін “семантика” має неоднозначне потрактування в науковій літературі. 

У вузькому розумінні семантику визначають як відомості про клас речей зі 

спільними властивостями або клас позамовних ситуацій, названих мовною 

одиницею, на відміну від синтактики та прагматики [2, с.55].  
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У широкому розумінні семантика позначає всю інформацію, що 

передається мовою або якоюсь її одиницею, включно із синтактикою та 

прагматикою [213, с.438; 103, с.57-58]. Семантика відображає змістовний бік 

одиниці мови, її наповнення, на противагу матеріальному вираженню, формі. У 

цьому розумінні терміни “семантика” і “смисл”, “позначуване”, “зміст” уживають 

як синонімічні [103, с.58].  

Відповідно до широкого розуміння, семантика – це план змісту одиниці, 

який містить всю інформацію, яку одиниця повідомляє про своє позначуване. 

Поняття “семантика” ширше за обсягом, ніж поняття “значення”. “Треба чітко 

розрізняти, – зауважує Р. Гальперін, – зміст мовної одиниці як сукупність її ознак 

(основних та похідних, першорядних та другорядних, постійних і змінних, 

закономірних і випадкових) і її значення як умовне позначення лише деяких із 

цих ознак” [45, с.9]. Учений розглядає семантику мовної одиниці як сукупність її 

змістових та граматичних, словникових і потенційно можливих значень [45, с.10].  

Семантика може бути схарактеризована змістовно, розкладена на 

елементарні частини й описана як сукупність ознак
 
[1, с.11]. Тобто семантика 

мовної одиниці може бути структурована. Структуру визначають і як “єдність 

різнорідних елементів” (О. Реформатський [Цит. за: 96, с.213]), і як “склад і 

внутрішню організацію єдиного цілого” (О. Мельничук [122, с.27]), і як зв'язки 

між складовими елементами та порядок їх входження в єдине ціле (М. Степанова 

[169, с.11]). Структура має закономірний характер, вона ніколи не буває 

випадковою.
 
 

Найповніше описана структура лексичної та граматичної семантики 

(Л. Васильєв, В. Гак, В. Кочерган, М.Русанівський, Н. Селіверстова, Д. Шмельов 

та інші). Структура семантики зазвичай подається у вигляді певним чином 

упорядкованого набору семантичних ознак (множників, сем). Н. Селіверстова 

виокремлює чотири типи семантичних ознак: облігаторні – диференційні 

(розрізнювальні) та інтегральні (надлишкові); факультативні – потенційні 

(асоціативні) та латентні (приховані). “Не всі семантичні компоненти рівнозначні, 
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і структура позначуваного може будуватися за допомогою підрядних зв’язків” 

[157, с.128,130]. 

Термін “значення” також уживаний у широкому та вузькому розумінні
 

[103, с.57]. У широкому розумінні він позначає те саме, що й семантика: 

“Значення мовного знака – це його властивість, здатність виражати та збуджувати 

інформацію про дещо, що відрізняється від нього самого” [13, с.130]; 

“інформація, яку несе одиниця мови”, “відображення предмета у свідомості” [31, 

с.68]; “відношення мовного знака до предмета, поняття, умов мовного акту чи 

сфери використання або до інших знаків” [31, с.67]. Уживання терміна “значення” 

в широкому розумінні стосується змісту мовних знаків взагалі: значення слова, 

значення речення, значення граматичної категорії.  

У вузькому розумінні значення є складовою частиною семантики мовної 

одиниці, підпорядкованим їй компонентом. Наприклад, значення лексико-

семантичних варіантів, пряме та переносне значення, граматичне, лексичне та 

конотативне значення слова.  

Уживання терміна “значення” в широкому (як семантика) та вузькому (як її 

компонент) розумінні не сприяє розмежуванню лінгвістичних понять. В 

англомовній традиції системно упорядкований набір значень мовної одиниці 

називають “meaning” (“значення”), а його компоненти, чи складові частини, 

називаються “submeaning” (“підзначення”)
 

[102, с.115]. У слов'янському 

мовознавстві послідовних спроб термінологічного розрізнення цих понять поки 

що немає.  

У дисертаційному дослідженні термін семантика уживаємо на позначення 

всієї інформації, яку може передавати морфема, а термін значення 

використовуємо у вузькому розумінні як компонент семантики мовної одиниці: 

частиномовне значення, розрядне значення, словотвірне значення.  

Поняття значущості (рос. “значимость”, “ценность”, фр. valuer – “вартість”, 

“цінність”) було запропоноване Ф. де Соссюром на позначення компонента 

семантики, що виявляється через парадигматичні та синтагматичні зв'язки 

одиниці в системі мови [165, с.113,115]. Значущість властива всім мовним 
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одиницям – фонемі, морфемі, лексемі тощо. Значущість – це “системно надбана 

властивість одиниці мови”, що визначається місцем одиниці в системі мови
 
[164, 

с.122-123]. Значущість залежить не тільки від усієї системи, від співвідношення 

елемента з іншими одиницями, а й від властивостей цих елементів [164, 

с.118,120], саме тому вона ширша за понятійним обсягом, ніж окреме значення.  

Значущість морфеми виступає як “вияв морфемної парадигматики мови і як 

вираження морфологічної структурно-конструктивної релевантності” [46, с.48]. 

Оскільки морфема більше, ніж слово, семантично інтегрована в контекст та 

залежна від нього, О. Герд переконаний, що “в цілому в семантиці морфеми 

значення та значущість взаємопов'язані, але визначальною є категорія 

значущості” [46, с.50]. На думку вченого, саме морфемна значущість є 

визначальною домінантою семантики. Кожен суфікс як член суфіксальної 

підсистеми мови виявляє свою значущість через парадигматичну кореляцію з 

іншими членами підсистеми та синтагматичні відношення з морфними 

партнерами у внутрішньослівному контексті. 

У дисертації значущість розуміється як такий компонент семантики 

морфеми, що виявляється в контексті слова, яке є сферою функціонування 

морфеми. Термін “значущість” уживається на позначення синтагматичного і 

конотативного компонентів семантики.  

У сучасній лінгвістиці найповніше описана семантика слова. Основними в 

лексичній семантиці вважають денотатний та сигніфікатний компоненти, в яких  

можна виділити сигніфікат, інтенсіонал, денотат та компрегенсію [213, с.384]. 

Семантика мовної одиниці може містити й інші компоненти: синтактика 

(сполучуваність) та прагматика (наприклад, конотація, стилістичні ознаки, 

експресивність) [213, с.384]. Однак Ю. Апресян вважає, що синтактика 

(сполучуваність) та прагматика (модальність, асоціації, конотація, експресія) не 

належать до семантики слова [2, с.62]. Л. Васильєв виокремлює у структурі 

лексичної семантики денотатний, сигніфікатний та конотативний 

макрокомпоненти (до останнього входять експресивно-образне, емоційно-
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образне, емоційно-оцінне та модально-оцінне значення), а стилістичні властивості 

слів відносить до сфери значущості [31, с.91].  

На думку багатьох лінгвістів, семантику слова потрібно описувати всебічно: 

змістову структуру слова як парадигматичної одиниці; його місце та можливі 

семантичні зв'язки в семантичних полях; типи стилістичних контекстів, у яких 

воно може реалізуватися; стійкі емоційні відтінки, що можуть виникнути у 

процесі його функціонування; всю сукупність його граматичних форм; його 

дистрибуцію та можливі фонетичні варіанти
 
[169, с.76-77]. Усі ці компоненти 

значень разом, як вважає М. Степанова, формують загальну семантику слова. 

О. Селіверстова поділяє всю інформацію, що передається через мовну 

одиницю, на: 1) смислову частину значення (інформація, яку мовна одиниця 

передає про свій денотат мінус стилістична та експресивна інформація); 2) 

стилістичну характеристику одиниці (інформація про належність до певного 

функціонального стилю мови); 3) експресивну характеристику (інформація про 

емоційне ставлення мовця до властивостей денотата); 4) конфігуративні ознаки, 

що можна розглядати не як елементи значення, а як особливості сполучуваності, 

зовнішні щодо значення. Дослідниця розглядає конфігуративні ознаки як 

компоненти позначуваного мовного знака [157, с.133-134].  

Широке розуміння семантики прийняте не лише в лексикології, а й у 

морфеміці. Є. Карпіловська, описуючи суфіксальні морфеми, послуговується 

терміном “зміст”. Дослідниця розрізняє зміст і значення та вважає, що зміст 

ширший за обсягом, ніж значення. “Термін “зміст” … вживаємо в семіологічному 

трактуванні, як наповнення знака на противагу його оболонці – формі. ... Зміст 

суфікса як двопланової мовної одиниці можна визначити як повторювані 

елементи уявлень. ... Таке розуміння терміна “зміст” дозволяє охопити не тільки 

різні типи значень суфіксальних одиниць, а й поняття їхньої значущості, взагалі 

функціонального навантаження в структурі слова” [75, с.86].  

Отже, семантика морфеми – це сукупність усієї інформації, яку морфема 

здатна прямо чи опосередковано передавати у процесі комунікації про предмети, 

процеси або зв'язки мовної чи позамовної дійсності. Семантика морфеми охоплює 
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різні типи значення, а також значущість, тобто синтагматичну, парадигматичну, 

прагматичну інформацію. Її можна подати як структуровану єдність різних 

компонентів значення та значущості. 

У сучасному мовознавстві метамова опису морфемної семантики ще не 

вироблена. “Природу значення морфеми ще треба виявити, – зауважує 

О. Моїсеєв, – специфіка семантики морфеми ще є питанням” [129, с.127]. Учені 

переконані, що сама природа морфемної семантики, її невизначеність не дозволяє 

чітко окреслити сутність та обсяг значення морфеми
 
[218, с.5]. 

О. Реформатський вважав, що морфеми можуть виражати поняття
 
[152, с.29]. 

Однак поняття виражає навіть не кожне слово, а тільки іменники. Прикметники ж 

і дієслова виражають ознаки. В. Солнцев зазначає: “Значення морфем асоціативні, 

тобто морфеми не виражають окремих понять, а вказують на деяку значеннєву чи 

поняттєву сферу” [164, с.113]. 

М. Шанський приписує кореням та деяким словотвірним суфіксам речове 

(рос. “вещественное”) значення, іншим афіксам – стилістичне та граматичне [196, 

с.147]. І. Ковалик, характеризуючи семантичну природу морфем різних типів, 

стверджує, що в суфіксальних морфемах сплітається в один комплекс щось 

лексичне і щось граматичне
 

[88, с.27], а їхньою специфікою є абстрактний 

характер словотворчо-семантичної ролі у слові
 
[88, с.37]. Справді, порівняно 

легко можна визначити поняттєве значення вільного кореня (рук-, сонц-, мир-, 

дерев-), але воно не таке прозоре у зв’язаного кореня (пис-, твор-, дум-, ма-, бу-), 

ще більше в афіксів, яким “приписують” лише структурне (-и-, -а-, -ан-(с'к)-, -ів-

(ец')-) або словотвірне значення (при-, від-, недо-, -ин-, -ик-)
 
[218, с.4-5].  

Іноді лінгвісти [31; 136; 140] вбачають сутність морфемної семантики у 

виконанні певних функцій, які у такому випадку ототожнюються зі значенням. На 

думку Н. Клименко, “морфемі притаманні денотативне, структурне, 

конфігуративне, стилістичне, експресивне, класифікаційне, диференційне 

значення. Денотатне значення вказує на належність предмета до певної категорії 

предметів, явищ, відношень об'єктивної дійсності (воно притаманне кореням з 

їхнім реально-предметним значенням); конфігуративне – на здатність одного 
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елемента сполучатися з іншим, перебувати в певному морфемному оточенні; 

стилістичне – на використання морфем у різних стилях мови; експресивне – на 

здатність передавати позитивні (голуб-он'к-а) чи негативні (нож-ишч-е) емоції; 

структурне значення виявляється у певних схемах поєднання морфем (наприклад, 

у словотвірних моделях); класифікаційне – виражається показниками відмін, 

дієвідмін, словотвірних розрядів слів; диференційне – розмежовує семантично 

протилежні слова (екс-портувати – ім-портувати)”
 
[223, с.372].  

М. Нікітін описує морфему як одиницю, що лише фіксує смисл: “Фіксатором 

смислу є ті одиниці, що не тільки розрізнюють смисл, а й фіксують його, тобто 

співвідносяться з певними одиницями змісту” [136, с.10]. Однак вони не можуть 

представити зміст як окрему одиницю свідомості. Значення фіксаторів (морфем) 

встановлюється через аналіз співвідношення форми і змісту в структурних 

моделях номінаторів (лексем) та інтерпретується в термінах номінаторів, але не 

навпаки
 
[136, с.86].  

Семантика морфеми зумовлена і певним чином корелює з її функцією у 

складі словоформи. Морфема є фіксатором змісту і може реферувати до 

позамовної дійсності, як лексема, однак її семантика відрізняється від семантики 

лексеми. “Від морфеми не вимагається, – зазначає Ю. Маслов, – щоб вона 

обов’язково мала значення у звичному сенсі, тобто щоб вона вказувала на дещо 

поза мовою. Значення морфеми може вичерпуватися внутрішньокодовою 

інформацією” [119, с.681-682]. Учений доходить висновку, що “значення 

морфеми – це специфічна сутність, що не завжди збігається з тим поняттям 

значення, яке склалося з опорою на значення слів і ... граматичних категорій. 

Значення морфеми завжди незавершене, нерідко ущербне чи формальне, іноді 

виступає в “знятому вигляді”, хоч і відновлюється порівняно легко нескладним 

лінгвістичним аналізом. Значення морфеми – це всього лише молекули змісту, на 

зразок більш чи менш готових напівфабрикатів, які доводяться до “придатного до 

споживання” стану тільки в поєднанні з багатьма іншими значеннями морфем у 

процесі живого функціонування мови в мовленні”
 
[119, с.692].  
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Повноцінний опис семантики неможливий без врахування асиметрії форми і 

змісту одиниці, зокрема в аспекті омонімії різних морфем та багатозначності 

однієї морфеми, критерії розмежування яких не так чітко сформульовані щодо 

морфемних одиниць. Омонімія і багатозначність простежуються на всіх рівнях 

мовної системи: морфемному, лексичному, синтаксичному. Однак, як зазначає 

Н. Лопатникова, на практиці явище омонімії досить часто ігнорується у процесі 

дослідження семантики словотвірних морфем [113, с.92].  

Одним із перших звернув увагу на явище омонімії словотвірних морфем 

В. Виноградов. Він запропонував термін “омоморфемність” – однакове звучання 

морфем за відмінності їхнього значення
 
[35, с. 14]. Омонімічними учений вважав 

ті афікси, що функціонують у словах із тотожними коренями і слугують для 

творення лексичних омонімів
 

[36, с.301]. О. Тихонов також розглядав як 

омонімічні ті афікси, що фунціонують у словотвірних омонімах
 
[177, с.168]: рос. 

счет-чик (особа) – счет-чик (прилад), рос. корректиров-щик (особа) – 

корректиров-щик (прилад), рос. птич-ник (приміщення) – птич-ник (особа), рос. 

за-брызгать (почати бризкати) – за-брызгать (покрити бризками). Натомість, на 

думку П. Соболєвої, омонімія в цьому випадку сумнівна: “Суфікси -чик1 і -чик2 не 

омоніми, оскільки реалізують агентивне значення і значення знаряддя, які 

співіснують у віддієслівних іменах. ... Агентивність та знаряддя -чик реалізують 

часткові словотвірні значення загального словотвірного значення “субстанція, що 

має відношення до процесу” [160, с.84-85]. Дослідниця вважає, що омонімічними 

є тільки морфеми в похідних словах, мотивованих різними твірними основами: 

американ-к-а (національність, від американ-ец'-ø) – американ-к-а (сорт пшениці, 

від американ-с'к-ий) [160, с.87]. 

Визнання афіксальних морфем омонімічними залежить від того, яке 

значення морфеми береться до уваги: частиномовне, розрядно-категорійне чи 

словотвірне. Омонімічні префікси, на думку С. Соколової, характеризує повна 

тотожність форми та відмінність семантики
 
[163, с.15]: за-співати (пісню), ви-

їхати (з села) “початок дії” – за-асфальтувати (дорогу), ви-їздити (дорогу) 

“кінець дії”. М. Дудіна вважає, що препозитивні морфеми можна визнати 
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омонімічними, якщо їхнє словотвірне значення не пов'язане зі значеннями інших, 

матеріально тотожних морфем, а самі префікси беруть участь у творенні похідних 

різних словотвірних типів
 
[63].  

При розмежуванні морфемної омонімії суфіксів зазвичай звертають увагу на 

значення частини мови, в яку переходить основа внаслідок приєднання суфікса: 

“якщо додавання того самого елемента веде до появи похідних одиниць із різною 

категорійною характеристикою, за одним і тим самим елементом найімовірніше 

ховаються омонімічні ... суфікси” [104, с.212-213]. Дослідники, які беруть до 

уваги тільки найзагальніше частиномовне значення суфікса, заперечують 

омонімію афіксальних морфем у межах однієї частини мови. Так, 

І. Милославський [125, с.47-48] розглядає суфікси у російських словах чай-н'ик-ø 

(посудина), коров-н'ик-ø (приміщення), сыр-н'ик-ø (їжа), л'ес-н'ик-ø (особа) як 

полісемічні зі спільним інваріантним значенням ‘предметність’.  

На думку інших дослідників, для розмежування омонімічних морфем 

частиномовного критерію недостатньо. Учені пропонують брати до уваги також 

значення лексико-семантичних розрядів слів, які утворюються за допомогою 

омонімічних морфем, тобто розрядно-категорійне значення афіксів. Н. Клименко 

та Є. Карпіловська висловлюють думку, що омонімічними є не лише суфікси з 

різною частиномовною характеристикою, а також ті, які мають неоднакове 

розрядне значення:
 

“омонімічні суфікси звучать або пишуться однаково, але 

мають різні значення, що не виводяться одне з одного: картопл-ин-а 

‘одиничність’, телят-ин-а ‘м'ясо тварини’, сеньйор-ин-а ‘особа жіночого роду’, 

перепел-ин-ий ‘присвійність’” [83, с.24]. Подібної думки дотримується 

Н. Горпинич, виокремлюючи омонімічні суфікси у словах різних семантичних 

груп
  
[56, с.332].  

Омонімія одиниць мови зумовлена законом економії мовних зусиль. 

Французький мовознавець Ж. Жильєрон стверджував, що існує так звана 

“терпима омонімія”, дозволена мовою (чи мовленням), бо вона не лише не 

заважає розумінню, а й сприяє компактності мови, є засобом економії мовних 

ресурсів [Цит. за: 78, с.159]. Адже відомо, що співвідношення одиниць різних 



39 

 

мовних рівнів у будь-якій мові –  в українській також – підлягає загальному 

правилу: фонем (38 одиниць) менше, ніж морфем (суфіксів близько 300 одиниць); 

морфем менше, ніж слів (понад 300 тис.). Тому факт омонімії морфем цілком 

очевидний і передбачуваний. “Якби не було омонімії морфем, 300 суфіксів не 

могли б раціонально виконувати конститутивну (і словотвірну також) функцію у 

слові” [93, с.43]. За спостереженням Н. Клименко, половина афіксів української 

мови омонімічні
 
[82, с.179]. 

Виникнення суфіксальних омонімів в аспекті діахронії можна пояснити тим, 

що суфікс зазнає семантичної дивергенції
 

[17, с.206]. Із розвитком мови 

семантика суфікса змінюється настільки, що руйнується зв'язок між окремими 

значеннями, так виникають суфіксальні варіанти-омоніми. Є. Карпіловська 

пояснює суфіксальну омонімію як втрату спільного категорійного значення 

суфіксів та розрив інваріантно-варіантних змістових відношень [75, с.98]. У 

результаті утворюються пари або ряди суфіксальних омонімів. В українській мові 

середня довжина омонімічного ряду іменникових суфіксів – від 5 до 9 одиниць
 

[109].  

Омонімічними вважаємо фонемно однакові, але семантично не пов'язані між 

собою спільним розрядним значенням суфікси, тобто ті, що функціонують у 

словах різних лексико-семантичних розрядів, як-от: казк-ар-ø  (особа) і дим-ар-ø 

(предмет), переклад-ач-ø (особа) і пневмонавантажув-ач-ø (предмет).  

 

 1.3.3. Структура суфіксальної семантики 

Семантика морфеми, подібно до семантики слова, має певну структуру
 
[93, 

с.43]. Компоненти семантики морфеми утворюють внутрішньо організовану 

єдність. На думку І. Милославського, різні компоненти семантики належать до 

семантичних площин, що не перетинаються
 
[125, с.6], однак зв’язки між ними та 

порядок входження в семантичне ціле мають системний, закономірний характер. 

У структурі суфіксальної семантики, подібно до структури лексичної семантики, 

можна виокремити інтегральні компоненти – значення, що забезпечують 

цілісність семантичної парадигми морфеми, та диференційні компоненти – 
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значущості, що забезпечують варіативність семантичної парадигми. Структура 

морфемної семантики – це сукупність усіх її семантичних компонентів: 

інтегральних значень та диференційних значущостей морфеми.  

Структуру семантики морфеми можна представити так:  

 інтегральні компоненти – значення: частиномовне і розрядно-денотатне;  

 диференційні компоненти – значущість: синтагматична і конотативна; 

 функціональний компонент (потенційно можливий) – значення: словотвірне. 

 

 1.3.3.1. Інтегральні компоненти семантики морфеми 

Інтегральні компоненти семантики морфеми – це значення, спільні для всіх 

її мовленнєвих реалізацій – морфів. Власне, це семантичний інваріант 

суфіксальної морфеми, що забезпечує зведення морфів у морфему. Інтегральні 

компоненти семантики залишаються незмінними в усіх мовленнєвих реалізаціях 

морфеми.  

Частиномовне і розрядне значення суфікса. Частиномовне значення є 

загальновизнаним компонентом у семантиці суфіксальних морфем. Частиномовне 

значення суфікса (в інших термінах “категорійне”, “синтаксичне”) – це 

інформація про належність до певної частини мови. Як відомо, суфікси 

“закріплені” за певною частиною мови; вони є показником частиномовної 

належності слова, а отже, суфікс – це носій частиномовного значення. Основа, 

оформлена суфіксом, зазначає О. Кубрякова, набагато “виразніша” в 

частиномовному плані, ніж чиста чи непохідна основа, а сам “останній 

словотвірний суфікс” є насамперед носієм загальнокатегорійної семантики [104, 

с.212]: біл'-іс'т'-ø, біл-о, біл-и-ти, біл-уват-ий.  

Частиномовне значення найбільш узагальнене. Воно є спільним для всіх 

суфіксів однієї частини мови. Так, сема ‘предметність’ є в усіх іменникових 

суфіксах, хоч за розрядним значенням вони можуть бути “власне предметними” 

(жн-ец'-ø, двиг-ун-ø) або “непредметними” (син'-ø-ø, рад'-іс'т'-ø, чит-ан'н'-а) 

[167]. Суфікс зберігає частиномовне значення і в слабкій позиції, коли він не 

завершує основи слова: дой-ар-оч-к-а, зробіт-н-ич-ен-ий. Таке недиференційоване 
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значення предметності, атрибутивності або процесуальності властиве також 

субморфам: дедер-он-ø, капр-он-ø, нейл-он-ø; бужен-ин-а, кін-ец'-ø, троп-ар-ø. 

Тому частиномовне значення є обов’язковим компонентом семантики та 

неодмінною умовою функціонування суфіксів [180, с.102]. Частиномовний 

компонент значення суфікса має найвищий рівень абстракції в його семантиці. 

Частиномовне значення, на думку І. Ковалика, є основою того, що морфема 

має самостійне значення в системі мови, абстраговано від слівного контексту:  

“... не зовсім правий  Г. Винокур, який гадає, нібито не можна сказати, що означає 

звуковий комплекс -ин-, коли ми спостерігаємо його ізольовано ... . Адже майже 

завжди можна сказати, яка частина мови потенційно утворюється за допомогою 

тої чи іншої суфіксеми” [87, с.10]. 

Доволі поширеною є думка, що інваріантність суфікса обмежується лише 

частиномовним значенням. Зокрема, Н. Янко-Триницька вважає, що сáме 

найзагальніше категорійне значення – це єдине значення, яке об’єктивно властиве 

суфіксу [203, с.301]. І. Милославський також за більшістю іменникових суфіксів 

вбачає тільки частиномовне значення [125, с.47]. Разом із тим він визнає, що 

окремі суфікси можуть мати й конкретне значення, як, наприклад, -ен'- зі 

значенням ‘дитина’ у похідних кот-ен'-а, собач-ен'-а. 

У межах частиномовної семантики слова об’єднуються в групи з менш 

абстрактним значенням. Особливо це помітно в іменниках, які, порівняно з 

прикметниками та дієсловами, мають виразнішу референцію до світу позамовної 

дійсності та легко класифікуються за лексико-семантичними розрядами [106, 

с.137]. Такі лексеми мають спільне розрядне значення: ‘особа’ (робітник, гордій, 

моряк, повар); ‘тварина’ (глухар, білуга, мідянка, мишівка); ‘предмет’ (тесак, 

сіносушарка, вимикач); ‘місце, приміщення’ (попелище, приймальня, свинарник). 

Ця категоризація є внутрішньосистемною мовною інформацією.  

Із категоризацією слів за розрядними значеннями, на думку дослідників, 

нерозривно пов'язані суфікси
 
[106, с.137]. “Морфема є знаком, що сигналізує про 

наявність категорійного значення. Це значення має “десигнатний” характер 

різного типу (десигнат як клас речей чи загальних властивостей, що 
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характеризують предмет у різних його проявах), залежно від функціонального 

класу, до якого вона входить” [169, с.66,82]. Так відбувається, як вважає 

В. Горпинич, тому, що регулярні афікси, утворюючи слова лексико-семантичних 

розрядів, асоціюються з їхньою семантикою [55, с.20-21]. Це особливо показово 

для суфіксів, що функціонують у складі іменників, оскільки вони семантично 

вагоміші й різноманітні за суфікси, які утворюють прикметники та дієслова [106, 

с.137]. Незважаючи на “убозтво змісту”, зазначає О. Соколов, суфікси можуть 

поєднуватися з певними тематичними рядами основ і ставати їхніми 

представниками. Такі суфікси мають значення, що формулюються як “основна 

тема ряду похідних” [162, с.66-67]. Оскільки іменники мають предметні значення 

різного ступеня абстрагованості, їхні суфікси є виразниками цих значень. 

Наприклад, суфікс -ин- у словах йалович-ин-а, с'віж-ин-а, тел'ат-ин-а, кон-ин-а 

має тематичне значення ‘м’ясо тварини’. 

На думку М. Степанової, лексичні афікси (тобто ті, що мають предметно-

понятійне значення) співвідносяться з широкими лексичними категоріями
 
[169, 

с.82]. Звичайно, ступінь абстракції семантики суфіксальних морфем не однаковий 

у різних лексико-семантичних розрядах. Суфікси узагальнювальних назв більш 

абстрактні (леж-ан'н'-а, шчед'р'-іс'т'-ø, чесн-от-а), ніж суфікси, що утворюють 

назви конкретних предметів (леж-ак-ø, мисн-ик-ø, цукерн-иц'-а) [88, с.37].  

Розрядне значення суфікса – це узагальнене значення слів певного лексико-

семантичного розряду, з яким асоціюється суфікс: назва особи чоловічої статі  

(-тел'- мисли-тел'-ø, -ай- шахр-ай-ø, -ал'- скрип-ал'-ø, ков-ал'-ø); назва особи 

жіночої статі (-ин'- кн'аг-ин'-а, раб-ин'-а, грек-ин'-а); назви занять, дій (-аж- 

трен-аж-ø, інструкт-аж-ø, -ан'н'- дегустув-ан'н'-а, ін'іц'ійув-ан'н'-а); назви 

сортів м'яса (-ин- свин-ин-а, бужен-ин-а, солон-ин-а); збірність (-ад- блок-ад-а, 

клоун-ад-а). Порівняно з частиномовним, розрядне значення менш абстрактне.  

Частиномовне та розрядне значення суфікса є внутрішньомовною 

інформацією. Ці значення як інтегральні компоненти суфіксальної семантики 

властиві всім морфам, реалізованим як у сильній, так і в слабкій позиції. 
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Інтегральні компоненти семантики об’єднують морфи в одну суфіксальну 

парадигму.  

Підходи до встановлення кількості розрядних значень суфіксальних одиниць 

можуть бути різні. Так, Є. Карпіловська прагне до “максимальної деталізації 

певного категоріального значення, яке набуває хоча б мінімальної серійності”, а 

отже, намагається “виділяти максимальну кількість розрядів у межах певної 

словотвірної чи граматичної категорії” [75, с.88-89]. Дослідниця вважає, що нові 

розрядні значення виникають на фоні інваріантного категорійного значення 

шляхом зміни характеру виконання суфіксом твірної функції, що призводить до 

появи суфіксів-омонімів [75, с.94].  

Денотатне значення. За спостереженнями лінгвістів, крім частиномовного 

та розрядного, у семантичній структурі суфікса є також значення, яке 

співвідносить найменування, утворене з його допомогою, з предметом позамовної 

дійсності. Назвемо його денотатним значенням. 

Термін “денотат” має кілька значень, в одному з яких може характеризувати 

компонент семантики морфеми [223, с.129]. Денотат – це “множина об’єктів 

дійсності (предметів, властивостей, відношень, ситуацій, станів, процесів, дій 

тощо), які можуть називатися одиницею (завдяки її мовному значенню)” [223, 

с.129]. Денотат позначає не лише реалії матеріального світу, а й факти духовного 

життя, понятійного плану [131, с.7]. Денотат – це та фактична інформація, яку 

мовець зазвичай використовує для того, щоб встановити належність об'єкта до 

певного таксономічного класу
 
[142, с.13]. На відміну від референта, що виражає 

віднесеність до конкретного об'єкта, денотат передає загальну віднесеність мовної 

одиниці до сукупності типових об'єктів.  

Денотатне і розрядне значення близькі за сутністю, але виокремлюються на 

різних засадах. Розрядне значення – внутрішньомовне, що визначається в системі 

мови, а денотатне значення – спрямоване на позамовну дійсність і є 

екстралінгвістичним.  

У лінгвістичній літературі на позначення денотатного значення уживані й 

інші терміни: “предметне”, або “речове”, значення [175, с.18; 152, с.250], 
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“об’єктне” значення [13, с.130], “конкретне” значення [103, с.201; 125, с.46], 

“лексичне” значення [130, с.46]. 

Корінь, особливо вільний, вважають носієм елементу денотатного значення 

[55, с.14; 96, с.276; 103, с.201; 218, с.4-5; 131, с.9; 223, с.275]: л'іс-, добр-, лук-. 

Однак не кожен корінь має денотатне значення: і-ти, г-ну-ти, в-зу-ва-ти.  

Про денотатне значення суфіксів науковці висловлюються обережно. На 

думку одних учених, денотатне значення в афіксах затемнене або відсутнє [13, 

с.133]. Прийнято вважати, що, наприклад, дієслівні суфікси -и-, -а-, -ува- поза 

контекстом слова (син-и-ти, гарн'іш-а-ти, козак-ува-ти) не передають для 

пересічного мовця інформації про процесуальність і аспектуальність. “Як 

стверджують деякі вчені, – узагальнює О. Соколов, – окремо взяті афікси 

(особливо суфікси) поза зв’язком із твірними основами не містять у собі жодного 

безпосереднього відношення до позамовної реальної дійсності й відображають її 

лише дотично – через закономірності певної мови, що узагальнює факти 

реального життя шляхом характерного для неї абстрагування” [162, с.59].  

Натомість окремі суфікси чітко реферують до об'єкта позамовної чи 

психічної дійсності: вовч-ен'-а ‘недорослість’, верши-тел'-ø ‘особа чоловічої 

статі’. Так, Ю. Маслов [119, с.683] вважає, що окремим дериваційним значенням 

афіксів властивий елемент денотатності: ‘жіночість’ (студент-к-а), 

‘недорослість’ (тигр-ен'-а), ‘збірність’ (сосн'-ак-ø) тощо. О. Тихонов називає 

словотвірне значення денотатним (речовим) [176]. За І. Милославським, “частина 

суфіксів має лише певне категорійне значення. Інша ж частина, крім загального 

категорійного значення, має ще й конкретне значення” [125, с.45]. Емоційно-

оцінні суфікси -есен'к- (гарн-есен'к-ий), -ишч- (вовч-ишч-е) вказують на денотат, 

що реферує до сфери психіки. Самостійне (напр. -ізм- у значенні напрямків і течій 

культури чи науки конструктивізм, кубізм, авангардизм), хоч і оказіональне, 

використання суфіксів і префіксів свідчить про наявність в афіксах, хай і дуже 

загального, але все ж певного лексичного значення, підсумовує Н. Янко-

Триницька [203, с.56]. Однак О. Земська зауважує, що в такому випадку ці 

сегменти перестають бути морфемами  і лексикалізуються [71, с.249]. 
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Конструювання нових слів із наявних морфем – це цілеспрямований акт. 

“Мова є своєрідною моделлю природних і мисленнєвих процесів, а словотвірний 

акт, у ході якого встановлюються зв'язки між предметом думки і мовним знаком, є 

когнітивним актом, що відкриває таємниці механізму взаємодії життя і мови. 

Причому це не пасивна об'єктивація зовнішнього світу, а свідома і 

цілеспрямована творчість, що дає систему орієнтирів у предметному світі. Саме 

цим пояснюється факт словотвірної вибірковості: у мові як у “духовній пам'яті” 

народу семантично і словотвірно маркується те, що має практичну та пізнавальну 

цінність у його повсякденному житті” [34, с.202]. У процесі словотворення 

мовець свідомо відбирає з інвентаря суфіксів саме той (із певним значенням), 

який потрібний для заданої номінації. Участь суфікса у творенні нових слів 

свідчить, що він має певне денотатне значення поза контекстом слова і реферує до 

класу предметів чи явищ екстралінгвістичної дійсності. Так, у мовленні дітей 

спостерігається велика кількість оказіональних новотворів (жаб-ун-ø, кус'-н'-а), а 

письменники свідомо створюють оказіоналізми (бренд'-ат-ин-а, брутал'-із-ац'-ій-

а, кав-ун-ø “*любитель кави”, змаг-ун-ø, рукометн-ик-ø) (приклади з [79]).  

Окремі морфеми реферують до позамовної та/або мовної дійсності [125, с.4-

5]. Це ілюструє А. Лурія на прикладі слова чорн-ил'-ниц'-а. Так, корінь -чорн- 

уводить предмет чорнильниця в певну категорію предметів, що пов'язані з 

кольором. Суфікс -ил'- відносить предмет до категорії інструментальності 

(мотов-ил-о, прав-ил-о, біл-ил-о). Суфікс -ниц'- відносить предмет до категорії 

посудин (чорнил'-ниц'-а, цукер-ниц'-а, попіл'-ниц'-а). “Отже, коли людина говорить 

чорнильниця, вона не тільки вказує на певний предмет, вона аналізує ті системи 

зв'язків, категорій, у які цей предмет входить. У такий спосіб через слово 

передається весь досвід поколінь, що міститься в слові “чорнильниця”: стає 

зрозумілим, що це – предмет, який стосується фарби, інструментальності та 

посудини” [114].  

Денотатне значення встановлюється не в системі мови, а на підставі того, що 

суфікси з розрядними значеннями співвідносні з певним класом предметів, дій, 

явищ об'єктивної дійсності. Звичайно, денотатне значення морфеми відрізняється 
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від денотатного значення лексеми, оскільки різними є функції лексеми і морфеми 

(номінатор і фіксатор змісту).  

Отже, інваріантними компонентами семантики суфікса є частиномовне та 

розрядне значення. Частиномовне значення іменника – ‘предметність’ – має 

найвищий рівень узагальнення. Його можна категоризувати через менш 

абстрактні розрядні значення ‘особа’, ‘місце’, ‘інструмент’ відповідно до лексико-

семантичних розрядів суфіксальних слів. Ці значення є внутрішньосистемною 

мовною інформацією. Денотатне значення суфікса позамовне, воно визначається 

референцією суфіксальних слів до явищ позамовної та ментальної дійсності.  

 

 1.3.3.2. Диференційні компоненти семантики суфікса 

Усі однопорядкові морфеми мають спільні інваріантні значення – 

частиномовне та розрядне – і реферують до одного класу денотатів, як, 

наприклад, іменникові суфікси, що позначають ‘предмет’: -ик-, -ак-, -ил-, -ач-,  

-ар- (гасн-ик-ø, тес-ак-ø, прав-ил-о, товк-ач-ø, букв-ар-ø). Функціонування в мові 

значної кількості суфіксів з однаковим частиномовно-розрядним значенням (в 

українській мові 52 суфікси зі значенням ‘особа чоловічої статі’) можна пояснити 

лише тим, що, крім групових значень, морфеми мають індивідуальні значення, на 

основі яких формуються та виявляються системні зв’язки між ними: полісемія, 

омонімія, антонімія та синонімія [104, с.224-225; 130, с.46].  

Індивідуальні значення суфіксів зумовлені їхньою глибинною семантикою – 

синтактикою (внутрішньослівна позиція суфікса) та прагматикою (конотативна, 

функціонально-стильова характеристики). Завдяки індивідуальному поєднанню 

диференційних компонентів семантики кожен суфікс функціонує як семантична 

одиниця, що забезпечує потребу в передаванні інформації та оформленні 

номінацій і займає в семантичному просторі морфемної підсистеми певне місце
 

[223, с.305]. Однопорядкові суфікси “тільки тому і можуть диференціювати 

значення похідних, що вони мають – кожен – свій власний діапазон дії, свій 

власний набір значень, відмінний від набору значень у сусіднього суфікса. 

Суфікси можуть повторювати всередині своїх наборів окремі значення 
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(семантичні множники), але вони ніколи не повторять усього набору в цілому. 

Різними є індивідуальне місце в кожній структурі та питома вага кожної з 

повторюваних ознак” [104, с.224-225]. 

Індивідуальні  значення  морфем  найвиразніше виявляються в 

мінімальних парах слів з однопорядковими суфіксами, що приєднуються до основ 

із тотожним значенням [207, с.83; 104]: 

полтав-ец'-ø – полтавч-ан-ин-ø, 

йевангел'-ік-ø – йевангел'-іст-ø, 

йувіл'-ант-ø – йувіл'-ат-ø – йувіл'-ар-ø, 

даішн-ик-ø– даів-ец'-ø – неол. дай-ец'-ø. 

Отже, індивідуальне значення суфікса – це умовна назва унікального 

поєднання, сукупності компонентів його семантики (значущостей), що відрізняє 

цей суфікс від інших із такими самими інтегральними значеннями.  

Індивідуальне значення суфікса формується на основі його диференційних 

синтагматичних характеристик. До диференційних компонентів семантики 

морфеми відносимо: синтагматичну значущість (параметри суфікса у ліво- та 

правобічному оточенні) та конотативну значущість (факультативний складник).  

Синтагматична значущість. Синтагматика – це особливі відношення, що 

виникають між послідовно розташованими одиницями у процесі їхнього 

безпосереднього поєднання одна з одною в реальному потоці мовлення або в 

тексті
 
[213, с.367; 223, с.591].  

Питання про належність синтагматики (синтактики) до семантичної сфери є 

дискусійним. Синтагматику (“структурний компонент”, “дистрибутивні 

характеристики”, “конфігуративні параметри”, “сполучувальні властивості”, 

“валентність”) розглядають або як периферійну частину семантики [157, с.133-

134], або як окремий аспект вивчення мовної одиниці [2, с.50].  

Вагомість синтагматичної інформації для розуміння змісту мовної одиниці 

визнається всіма лінгвістами. На думку Л. Новикова, у лексичній семантиці 

валентність (сполучуваність) одиниці визначає її денотат. “У власне 

лінгвістичному аспекті ... значенням “елементарних складових”, наприклад, слів 
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як позначення відповідних класів предметів, є їхня потенційна сполучуваність, що 

дає уявлення про їхні екстенсіонали. Таким чином, зміст одиниці може бути 

заданий і через інтенсіонал (властивість), і через екстенсіонал (клас предметів, 

наділених цією властивістю)” [138, с.32]. Тому “опис значення одиниці через 

відповідний екстенсіонал може і повинен виконуватися на основі валентності, 

якою наділена ця одиниця” [138, с.32]. М. Кочерган також вважає синтагматику 

експлікацією семантики [97, с.28]. На його думку, сполучуваність слова з 

певними типом лексичних одиниць сигналізує про наявність відповідного 

семантичного компонента в його структурі [97, с.28]. З урахуванням цього 

створена методика дистрибутивного аналізу одиниць мови.  

Синтагматичні властивості розглядаємо як диференційний компонент 

семантики у структурі мовної одиниці, як додатковий виразник її понятійного 

змісту [182, с.240]. Синтагматична значущість визначається за місцем одиниці у 

складі одиниць вищого порядку і поєднанням з іншими одиницями в потоці 

мовлення. 

Морфема поєднується із сусідніми морфемами у слові за певними законами. 

Оскільки морфема, на відміну від слова, є синтаксично несамостійною одиницею, 

її місце у структурі слова переважно чітко визначене, а отже, семантичний зв’язок 

між сусідніми морфемами жорсткіше детермінований, ніж між одиницями 

лексичного рівня. Сполучуваність сусідніх морфем визначається їхньою 

семантичною сумісністю [213, с.483]. Саме тому синтагматичний компонент 

вважають основним для семантики морфеми: “Оскільки афікс завжди зв'язаний 

своїм партнером, на першому плані у процесі його вивчення повинні бути 

сполучувальні властивості афікса” [104, с.203].  

До синтагматичних характеристик суфікса відносимо його дистрибуцію (а 

також позицію в морфемній структурі слова) та валентність (сполучуваність із 

пре- та постпозитивною морфемою в структурі слова). Дистрибуцією одиниці 

називають “суму всіх контекстів, у яких вона (одиниця мови) може уживатися на 

відміну від тих контекстів, у яких вона неможлива” [50, с.125]. Поняття 

дистрибуції пов’язане з такими поняттями, як валентність та позиція.  
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Валентність як здатність одиниці вступати в синтагматичні зв’язки з іншими 

одиницями виявляється в аспекті семантичної або/та формальної сумісності 

суфіксів з ліво- та правобічними морфемами. Саме валентнісні характеристики 

частково передбачають контекстно зумовлені значення морфів. “Різні значення ... 

одиниці, що притаманні їй у контексті, певним чином визначаються її оточенням. 

Під контекстним значенням морфеми розуміється те значення, що “припадає на її 

долю” у певному внутрішньому контексті” [188, с.91]. Системний опис 

валентності морфем є “не менш актуальною проблемою вивчення 

закономірностей сполучуваності морфем не лише в плані взаємодії їх форми, … а 

й поєднування їх значень, що повинно б знайти своє відображення в правилах 

семантичної сполучуваності морфем” [80, с.10], а “інтерпретація синтагматичних 

ознак морфемних структур у плані семантичної поєднуваності морфем – наступне 

актуальне завдання української морфеміки” [80, с.21]. 

Саме тому в дисертаційному дослідженні до уваги беруться лівобічні і 

правобічні семантичні контексти, з якими сумісні суфікси зі значенням особи 

чоловічої статі.  

Лівобічна валентність суфікса. Сполучуваність із лівобічними партнерами 

є важливим компонентом семантики суфікса. Аналіз сполучуваності суфікса з 

певними, визначеними системою мови лівобічними контекстами дає змогу 

зрозуміти глибинну семантику – системну значущість морфем, яка, на думку 

О. Герда, є визначальною для них. На необхідності приділяти більшу увагу 

лівобічним партнерам у процесі дослідження семантики суфіксів наголошують 

багато лінгвістів. Так, О. Кубрякова та З. Харитончик рекомендують до опису 

афіксів включати результати аналізу того, як залежить поведінка афікса від основ, 

що поєднуються з ним [104, с.203]: “при описі кожного конкретного суфікса 

потрібно вказувати, які семантичні класи твірних основ характерні для його 

функціонування, а які – ні” [104, с.219]. Суфікс і основа – компоненти 

взаємозумовлені та взаємозалежні, їхнє поєднання не має суто адитивного 

характеру
 
не лише у формальному [99, с.151], а й у семантичному плані. Тому без 
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урахування форм і проявів цієї залежності – і формальної, і семантичної – 

характеристика семантики суфікса є неповною. 

Рисунок 1.1. 

 ФОРМА          риз' – к – ий 

  (г + с'к)  
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І в плані фонемної реалізації, і в плані семантичної актуалізації є суміщена 

зона, в якій інтегруються компоненти основи та суфікса (Рис.1.1). Можливість 

сполучуваності суфіксів із лівобічними контекстами свідчить про наявність у 

їхній семантиці певних компонентів значення, спільних для обох сусідніх морфем 

[104, с.220-221]. 

Таку особливість суфіксів О. Безпояско та К. Городенська пояснюють тим, 

що “суфіксальні і префіксальні деривати є формально-граматичними 

репрезентаціями відповідних предикатно-аргументних та предикатно-

предикатних структур, а суфікси та префікси, що входять до їх складу, 

виразниками значень предикатів або аргументів” [8, с.6]. Відношення валентності, 

що поєднують предикати й аргументи у висловленні, в узагальненому вигляді 

реалізуються в сумісності твірних основ і суфіксів. Спостереження над мовним 

матеріалом узагальнюється таким висновком: “Відбір дериваційних суфіксів 

регулюється цілим рядом факторів, серед яких основну роль відіграє 

семантичний” [8, с.8]. 

Г. Залізняк [68], М. Кронгауз [102] та С. Соколова [163] висувають гіпотезу 

про семантичну мотивованість сполучуваності афікса (префікса) з дієслівною 

основою: вибір конкретного префікса і набір значень відповідного префіксального 

дієслова зумовлений семантикою дієслівної основи. Префіксальна парадигма 
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кожного безпрефіксного дієслова характеризується наявністю чи відсутністю в 

нього певних семантичних ознак
 
[102, с.109]. 

І. Улуханов називає синтагматичну значущість контекстним значенням, яке 

припадає на долю морфеми у внутрішньослівному контексті. Значною мірою це 

значення визначається значенням мотивувальної основи [188, с.91-93]. Контекстні 

значення учений вважає частиною афіксальної семантики: “На користь цього ... 

свідчить той факт, що афікси з тотожним значенням мають достатньо суттєві й 

регулярні відмінності при конкретизації цього загального значення” [188, с.93].  

Поняттям мотивувальної основи – основи слова, що слугує базою для 

творення похідного слова, – оперують у словотворі. За належністю до певної 

частини мови твірні основи можуть бути: іменникові, дієслівні, прикметникові, 

числівникові, займенникові, прислівникові та вигукові (обмежено). Значення, яке 

формується як проекція частиномовної семантики суфікса на семантику твірної 

основи, є не загальним значенням морфеми як парадигматичної одиниці мови, а 

лише одним із її значень – значенням словотвірного форманта. 

Інформація про сполучуваність суфікса з твірними основами певних частин 

мови не є достатньою і вичерпною інформацією про його семантику, оскільки 

характеризує його загальне словотвірне значення. Необхідна більш глибинна 

характеристика семантики лівобічних партнерів, що передбачає 

“субкатегоризацію частин мови як класів твірних за лексико-семантичними чи 

лексико-граматичними розрядами до рівня, релевантного з погляду їх 

дериваційних характеристик” [59, с.9]. Адже, як зазначає В. Гімпелевич, “чим 

вужче, семантично більш обмежене коло слів, які включаються в цю лексико-

семантичну категорію, тим менший ступінь її абстракції” [49, с.143]. Розподіл 

усіх основ на лексико-семантичні розряди дозволяє експлікувати значення, що 

стають основою приєднання до них саме цього, а не іншого суфікса. “При 

поєднанні того чи іншого суфікса з певним типом основ їхнє відношення отримує 

специфічну тільки для цієї сполуки маніфестацію, про що свідчить 

різноманітність лексичних розрядів у межах однієї частини мови, за якими 

розподіляються похідні. Можна гадати, що специфіка семантичного зміщення в 
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похідних пов'язана також зі специфікою лексичних розрядів, властивих цій 

частині мови” [104, с.218].  

На неповноту семантичної інформації про функціонування суфікса в межах 

твірних основ однієї частини мови звертали увагу В. Лопатін та І. Улуханов. 

Більшість суфіксів поєднуються з основами різних частин мови та функціонують 

у різних словотвірних типах: довідн-ик-ø, словн-ик-ø, цитатн-ик-ø, чистов-ик-ø. 

Тому повноцінний опис семантики суфікса вимагає виходу за межі однієї частини 

мови
 
[110, с.71]. Подібну думку висловлює І. Милославський: “... несуттєво, чи 

корінь має характеристики дієслова, прикметника чи іменника” [125, с.71]. На 

думку вченого, доволі часто вплив частиномовної характеристики на семантику 

суфіксів мінімальний
 
[125, с.72]. 

Глибинна семантика суфікса програмує сполучуваність із певними 

семантичними основами. Тому особливу увагу потрібно звертати на семантичні 

типи основ, з якими він поєднується. Лівобічна валентність суфіксальної морфеми 

може бути виявлена в проекції на семантику основ слів, що входять до одного 

лексико-семантичного поля, для яких визначальними є спільне поняття, ідея, а не 

спільна частиномовна належність. Лексико-семантичне поле – це група основ, 

іноді різних частин мови, об'єднаних навколо спільного поняття, інтегрального 

значення
 

[223, с.305], наприклад: семантична група основ на позначення 

діяльності -роби-, -верши-, -д'ійа-, -труд-, -прац'-; група основ на позначення часу  

-вчора-, -відпустк-, -годин-, -майбут'н'-, -строк-; група основ на позначення 

військової сфери -армій-, -найман-, -піхот-, -розвідува-. Як вважає П. Білоусенко, 

на сучасному етапі розвитку мови можна говорити про реалізацію основної 

частини семантичних ідей у парадигмі трьох основних частин мови: субстантива 

– ад'єктива – дієслова
 
[16, с.9]. “Одна й та ж сама семантична ідея під впливом 

комунікативної необхідності може бути уявлена та матеріалізована в мові у 

вигляді предмета – якості / властивості – дії” [16, с.9]. У такому разі частиномовна 

належність основи не є принциповою.  

У дисертаційному дослідженні синтагматична значущість морфеми як 

одиниці мови виявляється з урахуванням лівобічного контексту – певного типу 
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семантичних основ, із якими співвідноситься суфіксальне слово. Така основа 

може збігатися з твірною основою в аспекті її словотвірної похідності або не 

збігатися: стол-ик-ø, рафінадн-ик-ø, асфал'тувал'н-ик-ø.  

Отже, лівобічну значущість розглядаємо як компонент суфіксальної 

семантики, що індивідуалізує частиномовно-розрядне значення морфеми та є 

основою формування морфемно-семантичних варіантів. Через лівобічну 

валентність виявляються глибинні семи і стає можливою їх експлікація. Знання 

того, як семантично узгоджуються суфікси з лівобічними партнерами дозволяє 

зрозуміти “хімію мови”, логіку та принципи творення номінативних одиниць із 

фіксаторів змісту. 

Правобічна значущість суфікса. Правобічна валентність характеризує 

семантичну сполучуваність суфікса з певними афіксами (закінченнями та 

суфіксами) у постпозиції. Ці характеристики також важливі для семантики 

суфікса, адже сигналізують про те, яких кількісних та якісних змін семантика 

може зазнавати в контексті слова: “значення морфеми не є постійною величиною: 

значення, властиві морфемам, можуть видозмінюватися, вступаючи в контакт зі 

значеннями приєднуваних до базової основи афіксів” [204, с.15]. Н. Янко-

Триницька зазначає, що під впливом правобічних партнерів і залежно від позиції 

у структурі слова суфікси можуть втрачати своє словотвірне значення: част-от-а 

– част-от-н-ий – част-от'-н'-іс'т'-ø і учи-тел'-ø – учи-тел'-к-а – учи-тел'-ч-ин-ø. 

У перших трьох словах, вважає лінгвіст, значення суфіксів -от- і -н- втрачається, 

а в трьох останніх -тел'- і -к- зберігають свої значення
 
[204, с.14,16].  

Поняття правобічної значущості суфікса пов’язане з поняттям його позиції у 

слові. Позиція суфікса – це його місце у структурі слова (словоформі) щодо 

постпозитивних морфем (морфів). “Поняття “позиція” необхідне для того, щоб 

визначити правила сполучуваності морфем і правила взаємопристосування 

морфів” [70, с.15] у синтагматичному ланцюжку. 

У науковій літературі розрізняють структурну та семантичну позиції суфікса 

у слові. Структурна позиція визначається порядком слідування морфів від кінця 

основи. Суфікси, які завершують основу слова, займають найменш зумовлену – 
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основну – позицію. Інші суфікси відзначають у структурі слова попередні такти 

породження і займають у ній серединну, неосновну, позицію [75, с.134]. В 

українській мові суфікс може займати другу від кінця основи позицію (школ'-ар-

ств-о, акц'іон-ер-н-ий, бокс-ер-с'к-ий, друк-ар-н'-а), третю (чин-б-ар'-ува-н'н'-а), 

четверту (уч-и-тел'-ува-н'н'-а, пар-н-ик-ар-ств-о) або п’яту (пис-а-н-к-ар-с'к-ий)
2
. 

Семантичну позицію пов’язують із функцією суфікса у складі слова. 

Н. Янко-Триницька визначає дві семантичні позиції. “Морфема як двобічний знак 

мови може перебувати у сильній (найменш зумовленій) і слабкій (зумовленій) 

позиції не тільки щодо свого фонемного складу, а й щодо свого значення і функції 

(позначуваного)” [204, с.16-17]. Сильною семантичною позицією дослідниця 

називає відсутність морфемного оточення, яке могло б впливати на значення 

морфеми, а слабкою – наявність морфемного оточення. Сильна семантична 

позиція – це одночасно і перша структурна позиція кінця основи. У цій позиції 

суфікс не лише актуалізує частиномовне і розрядне значення, а й виконує твірну 

функцію і виражає словотвірне значення: утоп-ізм-ø, дим-ар-ø, леж-ак-ø, від-

с'т'ій-н-ик-ø, суш-ар-к-а, див-ак-уват-ий.  

У слабкій позиції (другій, третій, четвертій та п’ятій) суфікс, семантично 

узгоджуючись з іншими морфами, може модифікуватися формально (за 

фонемним вираженням) та/або семантично (не актуалізувати певних інваріантних 

компонентів значення та/або набувати додаткових контекстних семантичних 

ознак). Отже, позиція певним чином характеризує внутрішній зміст одиниці. 

Закон семантичного узгодження дає підстави з великою вірогідністю приписувати 

семантиці аналізованої одиниці ті ознаки, що є спільними для партнерів у її 

позиційному оточенні [138, с. 153]. “Поняття позиції не зводиться до порядкового 

номера елемента в конкретному відрізку ланцюжка, і тому в мовленнєвому 

ланцюжку неможливо встановити фіксовану точку початку відліку позицій. 

Поняття позиції нерозривно пов’язане з поняттям функції елемента і його 

відношень з іншими елементами. Тотожність позицій пов'язується з тотожністю 

функцій. І навпаки, відмінність позицій спричинена відмінністю між функціями 

                                                 
2
  Поділ за [75]. 
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елементів” [164, с. 69]. Позиція елемента в мовленнєвому ланцюжку визначається 

функцією, яку він виконує в цій синтагмі. Функція одиниці залежить від: 1) її 

властивостей (так, тотожність позицій одного суфікса в різних словах 

визначається не порядковим номером, а тим, що суфікси виконують ті самі 

функції); 2) взаємодії з сусідніми елементами, від ролі в конкретному 

мовленнєвому утворенні [164, с. 71-72]. Позиція елемента характеризується його 

функцією в синтагмі і визначається тільки щодо позицій (і функцій) інших 

елементів. Тому поняття позиції є відносним, а не абсолютним.  

Є. Карпіловська визначає функції суфікса як семантично-функціональне 

навантаження морфеми у структурі конкретного слова [75, с.86]. На нашу думку, 

іменникові суфікси можуть виконувати такі функції, що корелюють із позицією, 

яку вони займають у морфемній структурі слова:  

● семантично-словотвірну: у сильній позиції суфікс експліцитно виражає 

всі компоненти семантики (розвантажува-ти – розвантажув-ач-ø); 

● структурно-семантичну: у слабкій позиції розрядно-денотатне значення 

суфікса видозмінюється: пол'-ак-ø – пол'-ач-к-а (імплікується значення ‘чоловіча 

стать’ у семантиці слова), хлоп-ец'-ø – хлоп-ч-ик-ø (додаються конотативні 

демінутивні компоненти семантики); 

● структурну: у слабкій позиції розрядно-денотатне значення суфікса 

переходить в імпліцитний стан: стол'-ар-ø – стол'-ар-к-а “столярні роботи”, 

публ'іц-ист-ø – публ'іц-ист-ик-а “рід літератури, що висвітлює актуальні 

проблеми сучасності; сукупність літературних творів цього роду”, сумісн-ик-ø – 

сумісн-иц-тв-о “одночасне виконання кількох службових обов'язків; праця на 

іншому (крім основного) підприємстві, в іншій установі” (імплікується значення 

‘особа’).  

Закони синтагматики, зазначає І. Милославський, дозволяють сполучатися 

морфемам, що мають як однакове, так і протилежне значення
 
[125, с.36]. Так, у 

словах йалт-ин-с'к-ий, америк-ан-с'к-ий, д'ід'-ів-с'к-ий, на думку вченого, 

прикметниковий суфікс зі значенням ознаки -с'к- дублює прикметникові суфікси  

-ин-, -ан-, -ів-.  



56 

 

Є. Карпіловська висловлює думку, що суфікси -ен'- (вел-ет-ен'-ø), -ай- (н'ім-

ч-ай-ø), -ак- (рус-н-ак-ø) є дублетами основного суфікса; вони виконують у слові 

тільки структурну функцію та конкретизують основне значення, “якщо суфікс, 

уже наявний у структурі слова, є омонімічним” [75, с.103]. Подібна 

“тавтологізація” значення попередніх суфіксів, відзначає дослідниця, “свідчить 

про їхню невиразність (багатозначність або унікальність, рідковживаність) при 

вираженні певного розрядного значення, що й відкриває можливості для його 

підсилення за допомогою додаткових суфіксів і створення дериватів із формально 

складнішою структурою” [75, с.118].  

Іноді значення наступного суфікса ніби “закреслює” значення попереднього: 

свин-ар-н-ик-ø, співробітн-иц-тв-о, одес-ит-к-а. О. Єрмакова вважає, що в таких 

випадках відбувається семантичне усічення суфікса: “Під семантичним усіченням 

розуміється невключення (невходження) в значення похідного певної частини 

значення твірного, що виражене словотвірним афіксом, коли сам афікс 

матеріально присутній у складі похідного” [66, с.207]. Так, у похідних робітн-ик-

ø – робітн-иц'-а, украйін-ец'-ø – украйін-к-а відбувається і формальне, й 

семантичне усічення суфіксів зі значенням особи чоловічої статі; а в москв-ич-ø – 

москв-ич-к-а, тул'-ак-ø – тул'-ач-к-а – лише семантичне усічення.  

В. Гімпелевич суфікси, значення яких закреслюється в похідному слові, 

вважає незначеннєвими елементами – асемантемами [47, с.51-52]: пенс'і-(он)-ер-ø, 

операт-ор-(ник)-ø, табурет-(к)-а. В “Украинской грамматике” морфеми із 

“закресленим” значенням досить часто розглядають як інтерфіксальні компоненти 

похідних суфіксів: с'ік-ач/к-а, суш-ар/к-а, друк-ар/н'-а [155]. Натомість, 

О. Селіверстова та Л. Васильєв указують на властивість сем переходити в 

імпліцитний стан [157, с.133; 31, с.100]. 

Поєднання та взаємодія семантичних компонентів морфем у слові не має 

адитивного характеру. Правобічні партнери по-різному впливають на 

актуалізацію семантики суфікса: кількісно – підсилюють (коли розрядні значення 

тотожні) або послаблюють (коли розрядні значення різні); якісно – спричинюють 
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модифікацію та/або імплікацію певних компонентів значень аж до повної 

імплікації окремих компонентів семантики.  

У дисертації варіювання семантики суфікса під впливом правобічних 

контекстів визначається як семантична модифікація морфів однієї морфеми. 

Можлива семантична модифікація суфіксів трьох ступенів. Якщо суфікс не має 

правобічних партнерів (завершує основу слова), всі інтегральні компоненти його 

семантики виражені експліцитно, вважаємо, що суфікс має нульовий ступінь 

семантичної модифікації: гоп-ак-ø, рахівн-иц'-а, л'ічил'н-ик-ø.  

Семантична модифікація першого ступеня властива суфіксові, коли 

інтегральні компоненти його семантики виражені експліцитно, але його форма 

сигналізує про часткове суміщення семантичних компонентів суфікса і його 

правобічного контекста і дає певну можливість прогнозувати афікс у постпозиції. 

Таку модифікацію спричинюють емоційно-оцінні суфікси (-ик-, -ок-, -ец'-, -уг-,  

-ак-(а); суфікси збірності (-ств-, -н'-); суфікси на позначення родинних стосунків 

(-к-, -енк-, -ч/ук-, -івн-) та жіночої особи (-к-, -ш): куп-ец'-ø – куп-ч-ик-ø 

“зменш. до купець”, студ-ент-ø – студ-ент-ств-о “збірн. студенти”, бурс-ак-ø – 

бурс-ач-н'-а “збірн., зневажл. бурсаки”, л'існ-ик-ø – л'існ-ич-их-а “дружина 

лісника”, тит-ар-ø – тит-ар-енк-о “розм. син титаря”, комун'-іст-ø – комун'-іст-

к-а “жін. до комуніст”.  

Другий ступінь семантичної модифікації найчастіше виникає при поєднанні 

з іменниковими суфіксами абстрактності (-ств-, -ик-), приміщення (-н'-, -н-ик-), 

прикметниковим суфіксом відносності (-с'к-). У таких похідних словах, за 

О. Єрмаковою, відбувається семантичне усічення – розрядне значення суфікса не 

входить до лексичного значення слова. На нашу думку, розрядне значення 

суфікса не усікається, а переходить в імпліцитний стан, оскільки іменникові 

суфікси залишаються частиною формальної та семантичної структури похідного 

слова: роман'-іст-ø – роман'-іст-ик-а “мистецтво писати, створювати романи” 

[222] (інакше – “заняття романістів”), шахт-ар-ø – шахт-ар-к-а “ліхтар, з яким 

шахтар спускається в шахту” [222], тваринн-ик-ø – тваринн-иц-тв-о “галузь 

сільського господарства, що займається розведенням корисних свійських тварин” 
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[222] (інакше – “заняття тваринників”), перук-ар-ø – перук-ар-н'-а “спеціально 

обладнане приміщення, де підстригають, фарбують волосся, причісують, 

завивають, голять, а також роблять різні косметичні процедури” [222] (інакше – 

“приміщення, де працюють перукарі”). Це простежується, зокрема, на прикладі 

араб-ік-а “вид обсмаження кавових зерен” – араб-іст-ик-а “наука, що досліджує 

арабські мови”, архай-ік-а “старовина” – архай-іст-ик-а “наслідування 

старовинних форм, манери у мистецтві”. Якби суфікси -іст-/-ист-

десемантизувалися, значення слів у парах, очевидно, мали б бути однаковими.  

Конотативна значущість суфікса. Конотація – це додаткові семантичні та 

прагматичні значущості, які нашаровуються на денотатне значення і формують 

експресивне, емоційно-оцінне чи стилістичне забарвлення мовної одиниці [223, 

с.267; 213, с.236]. У прагматичному аспекті конотативна значущість набуває 

різних форм емоційного ставлення мовця до позначуваного об'єкта, його 

експресивної характеристики [223, с.267].  

Серед учених немає одностайності ні щодо назви, ні щодо місця 

конотативної значущості в загальній семантиці мовної одиниці. Її називають 

конотативним [31], прагматичним [138], стилістичним та експресивним [157] або 

емотивним [161] значеннями і переважно не включають до семантики одиниці.  

Є кілька різновидів конотативної значущості: 

Емоційно-оцінна значущість – це інформація про емоційне ставлення, 

суб'єктивну оцінку предмета, явища, названого мовним знаком (дівчин-он'к-а, 

мал-есен'к-ий, вітр-ишч-е, хлопч-ис'к-о). “Під емоційним забарвленням 

розуміється вираження суб'єктивної оцінки: передавання різного ступеня 

інтенсивності, перебільшення чи евфемізація, позитивна, меліоративна чи 

негативна, зневажлива оцінка”
 
[40, с.3]. Суфікси суб'єктивної оцінки – поширений 

засоб вираження емоційно-оцінної значущості тому, що для них вона є 

інтегральним компонентом семантики [207, с.51]. Ці суфікси надають значенню 

слова відтінки здрібнілості та позитивної суб’єктивної оцінки (-ик- стол-ик-ø;  

-ок-/-ичок-/-очок- дошч-ич-ок-ø; -к- руч-к-а; -иц'- вод-иц'-а; -он'к- стеж-ин-он'к-

а; -ец'- вітр-ец'-ø; -ус'- тат-ус'-ø; -ун'- баб-ун'-а) або негативної суб’єктивної 
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оцінки (-ур- собац'-ур-ø; -ишч- нос-ишч-е; -ис'к- вітр-ис'к-о; -ук- байстр'-ук-ø;  

-уг- вовц'-уг-ø, хап-уг-а; -ак- ший-ак-а; -аг- труд'-аг-а, брод'-аг-а) [171, с.43].  

Стилістична значущість мовної одиниці (інформація про належність 

предмета, явища, названого мовною одиницею, до певного експресивного стилю) 

як компонент семантики “виявляється на тлі стилістично нейтральних мовних 

засобів” [223, с.170]. Певні суфікси мають стилістичну значущість: капітал'-ізм-ø, 

стагн-ац'-ій-а, благоденств-ій-е, власти-тел'-ø є показниками високого 

експресивного стилю; веред-ун-ø, сол'-ак-ø “сольна партія у музиці”, куратор-ш-а 

характеризують знижений, просторічний стиль. 

У найширшому розумінні до конотації включається й функціонально-

стильова характеристики мовних одиниць — їхня здатність уживатися в певних 

функціональних стилях [223, с.268]. 

 

 1.3.3.3. Словотвірне значення  

Учення про морфему донедавна розвивалося в руслі теорії словотвору, тому 

суфікси розглядали і переважно продовжують розглядати як словотвірні 

форманти, з погляду їхньої словотвірної функції і словотвірного значення, що 

фактично призводить до ототожнення значення морфеми (і суфікса зокрема) зі 

значенням словотвірного форманта – словотвірним значенням. Саме такий погляд 

на суфіксальну морфему переважає в сучасній лінгвістиці. Більшість 

дериватологів поділяє думку, що афікс є виразником словотвірного значення і що 

саме це значення є значенням морфеми-афікса. Тому визначальним у структурі 

семантики афіксальної морфеми вважають словотвірний компонент значення.  

У сучасній лінгвістичній теорії саме поняття словотвірного значення є 

неоднозначним, дискусійним. Докладний огляд проблеми визначення 

словотвірного значення подано в працях Р. Манучаряна [117] й І. Ширшова [198].  

Поширеним є погляд, відповідно до якого словотвірне значення визначають 

як категорійне значення, що виникає при взаємодії частиномовних значень 

твірних і похідних слів (або основ) (П. Соболева [160], В. Хохлачова [192]). “У 

найзагальнішому вигляді словотвірне значення треба формулювати як 
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‘субстанція, що стосується іншої субстанції’, ‘субстанція, що стосується процесу’, 

‘процес, що стосується субстанції’, ‘ознака, що стосується процесу’ [160, с.17].  За 

такого розуміння словотвірного значення морфема “не має власного значення”, 

вона лише є засобом передавання відношень похідності, а “її роль полягає у 

функції збереження єдності словотвірного типу” [192, с.37]. 

Інші вчені вважають, що словотвірне значення – це спільний компонент 

семантики всіх похідних одного словотвірного типу на основі семантичного 

співвідношення похідних і твірних слів (В. Горпинич, В. Ґрещук, О. Земська, 

Є. Карпіловська, Н. Клименко, О. Кубрякова, В. Лопатін, А. Мамрак, І. Улуханов, 

Н. Янко-Триницька). За В. Ґрещуком, словотвірне значення – це “узагальнена й 

типізована в мовній свідомості на базі узагальнення регулярно повторюваних 

відношень між однорідними похідними словами та їх твірними семантична 

категорійна величина, складно структурована відповідно до внутрішніх 

різновидів деривації, із закріпленими за нею мовною практикою словотвірними 

формами, яка служить засобом субкатегоризації та перекатегоризації 

частиномовного мовного значення”: біл-ий – біл'-іс'т'-ø, чорн-ий – чорн-от-а, 

син'-ій – син'-ø-ø [59, с.36]. У межах такого погляду на словотвірне значення одні 

вчені вважають, що воно виражається за допомогою словотвірного форманта 

(В. Горпинич, В. Ґрещук, Н. Клименко, В. Максимов, І. Улуханов): “Термін 

словотвірне значення доцільно закріпити за одиницею, представленою в тексті, 

тобто за значенням словотвірного форманта” [187, с.49]. На думку інших 

лінгвістів (О. Кубрякова, Н. Янко-Триницька), словотвірне значення властиве 

похідному слову в цілому, воно “створюється єдністю всіх структурних 

компонентів похідного слова” [201, с.85] й немає жодних підстав приписувати 

його словотвірному форманту. 

Н. Клименко розрізняє словотворче значення морфеми та словотворче 

значення слова як два різні семантичні явища. Під словотворчим значенням 

морфеми вона розуміє тільки інваріантну семантичну частину афікса; “поняття 

словотворчого значення похідного слова все менше зводиться до значення 
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словотворчого афікса і розуміється як зв’язок значень, організований відповідно 

до особливої формальної схеми (словотворчої моделі)” [84, с.27].  

В. Лопатін та І. Улуханов, розглядаючи “слово як сферу існування 

морфеми”, звертають увагу на те, що афікси у функції словотвірних формантів 

реалізуються в різних словотвірних типах із різними словотвірними значеннями. 

Тому вчені розмежовують значення словотвірної морфеми і словотвірне значення 

типу. Значення морфеми, на відміну від значення типу, формулюється 

безвідносно до мотивувального слова [110, с.73]. “Значення форманта, – 

зауважують вони, – в багатьох випадках є складною багатокомпонентною 

одиницею. Різні компоненти цього значення виявляються та актуалізуються у 

структурно різних словах із тією самою морфемою, але з різними 

мотивувальними основами” [110, с.78]. Тому дослідники розрізняють словотвірне 

значення словотвірного типу і загальне словотвірне значення: загальне значення 

афікса – це “інваріант словотвірних значень, характерних для різних типів і 

способів словотворення, а також тих компонентів словотвірних значень, які має 

цей афікс у змішаних способах словотворення” [110, с.71]. Наприклад, те саме 

значення ‘ознака’ властиве прикметниковому суфіксу -н- незалежно від твірної 

основи та словотвірного типу: при-береж-н-ий, за-рубіж-н-ий, між-р'ад-н-ий, 

перед-гір-н-ий; вікон-н-ий, ден-н-ий, вчора/ш-н'-ій, камін-н-ий; при-став-н-ий, від-

кид-н-ий, р'із-а-л'-н-ий.  

Заслуговує на увагу думка тих лінгвістів (О. Кубрякова, І. Милославський, 

О. Моїсеєв, С. Соколова), які вважають, що значення афікса не тотожне 

словотвірному значенню. “У багатьох дослідженнях, – зазначає С. Соколова, – як 

значення префікса фактично розглядають словотвірне значення, що далеко не 

завжди те саме” [163, с.12]. У цьому переконаний також І. Милославський, який 

стверджує, що “словотвірне значення утворюється за рахунок власного 

значення афікса, а також за рахунок так званого “прирощеного” значення, що 

виникає в результаті поєднання значення кореня та афікса” [125, с.142]. Саме 

“неоднозначність інтерпретації слів із тим самим суфіксом (рос. школьник, 

свекольник, коровник) указує на те, що абстрактні категорії і абстрактна 
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семантика, виражені суфіксом, не є власне словотвірними категоріями і власне 

словотвірною семантикою” [191, с.16].  

У словотвірному акті суфікс вступає в паритетні відношення з твірною 

основою, яку він оформлює. “Суфікс і основа, будучи рівноправними партнерами 

словотвірної моделі, є компонентами взаємозумовленими і взаємозалежними” 

[104, с.203]. Займаючи певну позицію у структурі словотвірного значення, афікс є 

носієм частини цього значення, тому він експліцитно виражає лише компонент 

словотвірного значення [106, с.139]. 

Більш переконливим є визначення словотвірного значення як певного 

відношення між значенням твірної основи і значенням суфікса. Саме так 

І. Милославський визначає словотвірне значення суфіксальної морфеми -ист- 

‘особа’: “Характер відношення особи (значення суфікса) до предмета (значення 

твірної основи іменника) може бути різним: 1) особа, яка займається предметом 

(спінінгіст, авіамоделіст), причому характер цих занять теж може відрізнятися. 

Це можуть бути просто заняття, як у наведених прикладах (немаркований член), 

або заняття професійні (органіст, таксист, паспортист, бульдозерист) ...; 

2) особа, яка працює (або вчиться) в…: штабіст, правдист, гімназист, ліцеїст, 

чекіст; 3) особа, яка належить до ... (включена в ...): активіст, резервіст; 

4) особа, яка наслідує ідеї, погляди: буддист, ідеаліст, матеріаліст, троцькіст 

...” [125, с.81]. 

Генетично словотвірне значення має індивідуальний характер, власне, воно є 

“мотивоване лексичне значення слова” [199, с.42]. З часом суфікси розширюють 

або звужують сферу свого функціонування. Наприклад, слово столяр спочатку 

мало значення ‘особа, яка виготовляє столи’. У сучасній мові воно позначає 

особу, яка виготовляє будь-які меблі, а не лише столи.  

Словотвірне значення морфеми виявляється лише в сильній позиції – 

кінцевій позиції основи, позиції, властивій морфемі-форманту. Однак, як було 

помічено, морфема “переважно вживається у слабких (щодо своїх можливих 

функціональних реалізацій) позиціях, у конкретних словоформах 

характеризується, як іноді кажуть, “знятим” значенням” [19, с.23].  
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На наше переконання, значення морфеми не тотожне значенню 

словотвірного форманта, яке обмежується лише значенням одного словотвірного 

типу. Суфіксальна морфема як інваріантна одиниця мови є структурно-

значеннєвим компонентом слів різних частин мови і в мовленні реалізується в 

різних іпостасях; приєднується до твірних основ із різним частиномовним та 

розрядним значенням і бере участь у творенні значень багатьох словотвірних 

типів. У системі мови суфікс має певне частиномовне та розрядне значення, або, 

за В. Горпиничем, лексико-граматичне значення: -ист-/-іст- ‘особа’, ‘чоловіча 

стать’ (елемент лексичного значення), ‘чоловічий рід’ (граматичне значення);  

-іс'т'- ‘ознака’ (лексичне значення), ‘жіночий рід’ (граматичне значення) [55, 

с.16-17], адже у формуванні лексичного значення слова, крім кореня, беруть 

участь афікси, що входять до основи слова. Саме основа будь-якого слова – це 

лексико-граматична величина [88, с.25]: пис-а-ти, пис-ак-а, пис-ан-ий, пис-а-л'-

н-ий, пис-ан'н'-а, пис-ар-ø, на-пис-а-ти, під-пис-а-ти. 

Словотвірне значення потенційно властиве будь-якому суфіксу; але воно 

актуалізується за умови, коли суфікс виконує словотвірну функцію. Словотвірне 

значення суфікса формулюється як “відношення” частиномовно-розрядного 

значення суфікса до частиномовно-розрядного значення основи: особа (суфікс), 

що має відношення до місця, приміщення (твірна основа): квартир-ант-ø, 

парник-ар-ø; місце (суфікс), що має відношення до процесу (твірна основа): згар-

ишч-е, чистил-ишч-е, пр-а-л'н'-а, йід-а-л'н'-а; предмет, що має відношення до 

ознаки: кругл'-ак-ø, чис'т'-ак-ø, гнил'-ак-ø; ознака, що має відношення до 

предмета – рослини: йаблуч-н-ий, рослин-н-ий, пшенич-н-ий). 

 

1.4. Методологічні основи дослідження семантики морфем  

у сучасній українській мові 

Вивчення семантики суфіксів української мови, як і будь-яке лінгвістичне 

дослідження, передбачає використання загальнонаукових та власне лінгвістичних 

методів. Науковий метод – це сукупність способів, технік отримання нових знань 

про певний об'єкт або коригування отриманих раніше знань [214]. 
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Загальнонаукові методи поділяють на емпіричні (за допомогою яких здобувають, 

збирають та документують вимірювані та спостережувані дані про об'єкт) і 

теоретичні (за допомогою яких зібрані дані аналізують і пропонується наукова 

гіпотеза). 

У процесі відбору та накопичення інформації про об'єкт дослідження 

використовувалися такі загальнонаукові емпіричні методи: 

● спостереження – повторювана дія, усвідомлена та цілеспрямована 

операція свідомості, спрямована на пізнання повторюваних елементів мови, їх 

ознак та відмінностей. Систематизований опис (письмова фіксація) здобутих 

даних допомагає вдосконалити та уточнити їх відповідно до властивостей 

спостережуваного об'єкта [64]. При вивченні семантики суфіксів на позначення 

особи проводилося системне і цілеспрямоване спостереження семантики та її 

опис. Зі словника були відібрані слова української мови із суфіксом на позначення 

особи, та укладено базу даних. Суфікси розглядалися у внутрішньослівному  

контексті. Окрема увага приділялася ліво- та правобічному оточенням суфіксів і 

їхньому впливу на семантику суфіксів.  

Для всебічного дослідження суфіксальної морфеми на позначення особи 

проводилося спостереження особливостей реалізації її семантики в мовленні. Для 

цього створено корпус текстів різних стилів (художній, науковий, публіцистичний 

та офіційно-діловий) обсягом 1 млн слововживань. Це дозволило обстежити 

великі масиви текстів, здобути з них необхідні дані про функціонування похідних 

слів із суфіксами на позначення особи в різних стилях мовлення і які морфемно-

семантичні варіанти суфіксів реалізуються в мовленні найчастіше. 

● порівняння – визначення подібностей та відмінностей досліджуваних 

об'єктів. Метод порівняння використовувався для виявлення спільних та 

відмінних семантичних рис суфіксів на позначення особи. Було встановлено 

спільні значення, що об'єднують різні суфікси в одну семантичну групу. Зокрема, 

порівнювалися семантичні парадигми як окремих суфіксів зі значенням ‘особа’, 

так і суфіксальних типів (ядрових та периферійних суфіксів). 
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На теоретичному рівні дослідження семантики суфіксів застосовано різні 

загальнонаукові методи: 

● аналіз – було проаналізовано план змісту лівобічних та правобічних 

контекстів суфікса, семантику суфікса; складові структури семантики та 

семантичної парадигми суфіксів, а саме морфемно-семантичні варіанти. 

● синтез – на основі аналітичних даних синтезовано модель семантики 

суфіксальної морфеми на позначення особи. 

● класифікацію і систематизацію застосовано до плану змісту лівобічних 

та правобічних контекстів, суфіксів на позначення особи за критерієм 

входженням до ядра-периферії семантичної парадигми на позначення особи 

чоловічої статі та за іншими критеріями. Дані про суфіксальну семантику було 

систематизовано за чітким алгоритмом опису. 

● за допомогою індуктивного та дедуктивного методів були висунуті 

припущення про сутність морфемної семантики, які індуктивно перевірялися під 

час емпіричних досліджень мовного матеріалу. На основі задокументованих 

результатів зроблено уточнені узагальнення про семантику афіксальних морфем.  

● інтуїція – пізнання об'єкта без логічного аналізу, на основі 

ірраціонального здогаду, чуття. На думку Г. Вежбицької, “природа інтуїції є 

такою, що методом її дослідження може бути тільки інтроспекція. Однак варто 

відзначити, що інтроспекція не значить випадкове “мені здається”, а 

систематичне, наполегливе проникнення в глибини своєї мовної свідомості” [33]. 

Лінгвістична інтуїція використовувалася для класифікації семантики лівобічних 

контекстів суфіксальних морфем.  

● аналогія – проміжна ланка між інтуїтивним та логічним способами 

пізнання. Цей метод застосовувався при дослідження полісемії суфікса (МСВ) за 

аналогією до полісемії лексеми (ЛСВ).  

● гіпотеза – “обґрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування 

властивостей і причин досліджуваних явищ” [214]. У дисертаційному дослідженні 

висунута гіпотеза, що структура семантики суфіксальної морфеми складається з 

морфемно-семантичних варіантів (МСВ), які формуються у проекції на 
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лівобічний контекст. 

У роботі застосовано й сучасні лінгвістичні методи, а саме: описовий метод 

– для систематизації семантичних структур і семантичних парадигм суфіксів зі 

значенням ‘особа чоловічої статі’; структурний метод (компонентний аналіз – для 

виявлення інтегральних та диференційних семантичних компонентів морфеми; 

дистрибутивний аналіз – для встановлення та інвентаризації морфемно-

семантичних варіантів суфіксальних морфем); кількісний метод 

(лінгвостатистичний аналіз) – для статистичної характеристики мовленнєвої 

актуалізації морфем у текстах. 

Описовий метод застосовано для опису й аналізу всіх одиниць мови [95, 

с.12]. Описовий метод використовувався нами з метою систематизації семантики 

суфіксів на позначення особи, а саме структури семантики, семантичної 

парадигми суфіксів, семантики ліво- і правобічних контекстів суфікса. 

Структурний метод ставить на меті пізнати мову як цілісну структуру, 

елементи і частини якої пов'язані чіткою системою лінгвістичних відношень і 

зв'язків. Доповнюючи описовий метод, він дозволяє повніше зрозуміти сутність 

мови [64]. “Структурний метод реалізується в чотирьох методиках лінгвістичного 

дослідження: компонентний аналіз, дистрибутивний аналіз, аналіз за 

безпосередніми складниками, трансформаційний аналіз” [95, с.13]. При 

дослідженні семантики суфіксів на позначення особи нами було використано 

дистрибутивний та компонентний аналізи.  

“Дистрибутивний аналіз ... базується виключно на розподілі одиниць щодо 

одна одної в потоці мовлення, вивченні оточення аналізованої одиниці, тобто її 

дистрибуції” [223, с.143]. На думку вчених, “оскільки оточення кожного елемента 

є своєрідним, специфічним, неповторним, на його (оточення) основі можна 

докладно вивчати досліджуваний елемент” [95, с.14]. Оскільки морфема не має 

синтаксичної самостійності та більш залежна у плані змісту від її оточення, ніж 

лексема, дистрибутивний аналіз відіграє особливо важливу роль у визначенні 

семантики суфіксів. Методика дистрибутивного аналізу була використана при 

окресленні меж власне суфіксальної семантики, визначення її зв'язку із 
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лівобічним контекстом. Спостережено та проаналізовано особливості актуалізації 

суфіксальної семантики з різними типами лівобічних контекстів. Окрему увагу 

приділено правобічним контекстам, досліджено їхній вплив на суфіксальну 

семантику. 

Компонентний аналіз – методика лінгвістичного вивчення семантики 

значеннєвих одиниць мови на основі розщеплення значення одиниці на складові 

компоненти – семи.  Однак простий перелік семантичних складників не дає 

вичерпного уявлення про семантику одиниці, адже вона залежить від організації 

сем, місця кожної семи в структурі семантики, відношень між ними тощо. Ці 

властивості визначаються на основі синтактичних властивостей частотності 

одиниць. Тому компонентний аналіз застосовано в поєднанні з дистрибутивним і 

статистичним аналізами [223, с.264-265]. Методика компонентного аналізу 

використана при спостереженні й аналізі складових компонентів структури 

суфіксальної семантики та семантичної парадигми суфіксів. 

Лінгвістичні явища мають не тільки якісні, а й кількісні характеристики, 

тому у процесі дослідження мови і мовлення використовуються кількісні методи. 

Лінгвостатистичний аналіз – це застосування прийомів математичної статистики 

для вивчення кількісних характеристик та розподілу мовних явищ у мовленні. 

Лінгвостатистичний аналіз застосовувався нами при виявленні семантичних 

властивостей суфіксів на позначення особи в текстах різних функціональних 

стилів мовлення. Зокрема, спостерігалися та аналізувалися кількість суфіксів на 

позначення особи, що реалізуються в мовленні, кількісні характеристики МСВ у 

різних стилях мовлення тощо. 

Загальнонаукові емпіричні методи (спостереження, опис, порівняння) 

застосовано для здобуття даних про досліджуваний об'єкт, а саме про якісні та 

кількісні характеристики суфіксів на позначення особи. Теоретичні методи (аналіз 

та синтез, систематизація та класифікація, індукція та дедукція, інтуїція, аналогія, 

гіпотеза) були використані при опрацюванні отриманих даних, формулюванні 

висновків і узагальнень. Сучасні лінгвістичні методи (описовий метод, метод 

компонентного аналізу, метод дистрибутивного аналізу, лінгвостатистичний 



68 

 

аналіз) стали теоретичною основою лінгвістичного дослідження, верифікації його 

результатів, забезпечили їх мовознавчу цінність. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

1. Морфема як структурно-семантична одиниця системи мови є мінімальною 

за формою вираження, двобічною, інваріантною та парадигматичною. Морфема, 

виконуючи словозмінну або словотвірну функцію, може виступати (самостійно 

або в поєднанні з іншими морфемами) в ролі структурно-функціональних 

одиниць – словозмінного або словотвірного форманта.  

2. Морфема є незалежною одиницею системи морфемних протиставлень, а 

отже, має самостійне значення в системі мови. Семантична специфіка морфеми 

визначається її роллю в системі мови, де вона є фіксатором змісту. Для розуміння 

семантики морфеми важливо враховувати асиметрію її форми і змісту: полісемію 

та омонімію.  

3. Семантика морфеми – це сукупність усієї інформації, яку морфема здатна 

прямо чи опосередковано передавати у процесі комунікації про предмети, 

процеси або зв'язки у мовній чи позамовній дійсності. Структура морфемної 

семантики складається із семантичних компонентів – значення і значущості. 

Значення морфеми – це інтегральні компоненти семантики, що забезпечують 

семантичну єдність її мовленнєвих реалізацій. Значущість морфеми – це 

диференційні компоненти, що визначають її місце в морфемній підсистемі мови. 

4. Інтегральними компонентами у структурі семантики суфікса є власне 

мовні значення – частиномовне і розрядне, а також позамовне значення – 

денотатне. Частиномовне значення суфікса – це інформація про належність до 

певної частини мови. Воно є найбільш узагальненим у суфіксальній семантиці: 

‘предметність’ жн-ец'-ø, двиг-ун-ø, син'-ø-ø, рад'-іс'т'-ø, чита-н'н'-а. Розрядне 

значення суфікса – узагальнене значення слів певного лексико-семантичного 

розряду, з яким асоціюється суфікс: особи жіночої статі (-ин'- кн'аг-ин'-а, раб-ин'-

а, грек-ин'-а); дії (-ан'н'- чит-ан'н'-а, розгл'ад-ан'н'-а, дегустув-ан'н'-а). Денотатне 

значення суфікса інформує про ряд однорідних предметів, до яких реферує 

морфема поза контекстом слова. Денотатне значення іменникових суфіксів 
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корелює з розрядним значенням: ‘жіночість’ студент-к-а, ‘недорослість’ кот-ен'-

а, ‘збірність’ дуб-н'ак-ø .  

5. Диференційні компоненти семантики програмуються синтактикою та 

прагматикою морфеми: синтагматична (лівобічна і правобічна) значущість, 

конотативна значущість та функціонально-стильова значущість. Синтагматична 

значущість суфікса – властивість суфікса поєднуватися з певними семантичними 

контекстами у пре- та постпозиції. Лівобічна значущість суфікса (сполучуваність 

із певним типом семантичних основ у препозиції) визначає його семантичну 

парадигму (полісемію). Правобічна значущість (сполучуваність із певним типом 

суфіксів або флексій у постпозиції) зумовлює його аломорфію та семантичну 

модифікацію в некінцевій позиції в основі слова. 

Конотативна значущість наявна в семантичній структурі лише окремих 

суфіксів: емоційно-оцінна – інформація про емоційне ставлення, суб'єктивну 

оцінку предмета, явища: д'ів-ч-ин-он'к-а, мал-ен'к-ий, вітр-ишч-е та стилістична – 

інформація про належність до певного функціонального стилю: платон'-ізм-ø, 

реан'ім-ац'-ій-а, хорони-тел'-ø; веред-ун-ø, жирн'-ак-ø.  

Індивідуальне значення морфеми – це умовна назва сукупності 

диференційних компонентів суфіксальної семантики, що відрізняють суфікс від 

інших однопорядкових суфіксів у морфемній підсистемі (йевангел'-ік-ø – йевангел'-

іст-ø, розкройув-ач-ø – розкр'ійн-ик-ø, йувіл'-ант-ø – йувіл'-ат-ø – йувіл'-ар-ø). 

6. Словотвірне значення є функціональним компонентом в семантиці 

морфеми. Значення морфеми не тотожне значенню словотвірного форманта – 

словотвірному значенню. Словотвірне значення суфікса формулюється як 

“відношення” семантики лівобічного контексту до семантики суфікса: при-береж-

н-ий, між-р'ад-н-ий, вікон-н-ий, при-став-н-ий, від-кид-н-ий.  

7. Морфеми можуть бути однозначними та багатозначними. Варіювання 

плану змісту репрезентує семантична парадигма багатозначної морфеми – 

упорядкована сукупність її морфемно-семантичних варіантів (МСВ). МСВ – це 

значення морфа в поєднанні з певним лівобічним контекстом.  

8. Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [180-185].  
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РОЗДІЛ ІІ. СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА СУФІКСІВ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

2.1. Суфікси зі значенням ‘особа’: кількісні параметри 

В українському мовознавстві лексеми, що є сферою функціонування суфіксів 

на позначення особи, досліджувалися в різних аспектах: словотвірно-

семантичному (О. Безпояско [8; 9; 10; 11], Л. Буднікова [28], К. Городенська [8; 51; 

53], В. Ґрещук [59], А. Мамрак [116], І. Олійник [141], М. Скаб [158]); 

діахронному (П. Білоусенко [15; 16; 17], О. Кровицька [101], В. Німчук [17]); 

неологічному (К. Брітікова [26], Є. Карпіловська [79], Л. Кислюк [79], 

Н. Клименко [79; 81], А. Нелюба [134], А. Таран [173]); експресивно-оцінному 

(Т. Вільчинська [41]); катойконімному (В. Горпинич [54]); динамічно-

номінативному (А. Мойсієнко [131]); фемінітивному (М. Брус [27], Я. Пузиренко 

[151]) тощо. 

У дисертації суфікси розглядаються як двобічні інваріантні парадигматичні 

одиниці, що мають структуровану семантику, актуалізація якої залежить від їх 

функціонування у словах української мови.  

Системний аналіз 9 265 лексичних одиниць (іменників на позначення осіб 

чоловічої та жіночої статей та похідних від них прикметників і дієслів) дозволив 

виявити 52 суфіксальні морфеми, які в системі мови утворюють одну парадигму 

на позначення особи чоловічої статі. Генетично первинним значенням окремих 

суфіксів є значення особи чоловічої статі. Хитання в роді суфіксального слова 

зумовлено флексією -а (невд-ах-а, труд'-аг-а, пис-ак-а, с'ват-ош-а).  

Кількісні параметри та семантика кожної морфеми простежується на фоні та 

в порівнянні з іншими морфемами цієї парадигми. Кількісні параметри оцінки 

системи запропонувала В. Перебийніс: 90 % досліджуваного масиву складає 

основу системи, в якій виділяється ядро (75 % найбільш високочастотних 

елементів) та приядрова зона (15 % середньочастотних елементів), решта 10 % 

низькочастотних елементів належить до периферії [147]. Аналізовані суфікси зі 

значенням ‘особа’ характеризуються неоднаковими обсягом уживаних із ними 
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слів. За цією ознакою їх можна поділити на основні (ядрові та приядрові) та 

периферійні. Сферою функціонування основних суфіксів є значна кількість слів у 

системі мови; вони найповніше задовольняють потреби в номінації денотатів 

певного класу. Між основними та периферійними суфіксами помітні суттєві 

відмінності в їх семантичних парадигмах; зазвичай семантична парадигма 

основних суфіксів складніша, ніж периферійних (див. Табл. 2.1 та Табл. 2.5 на  

с. 93):  

Таблиця 2.1. 

Суфікси зі значенням ‘особа’: кількісні показники 

№ 
Зона під-

системи 
Суфікс 

Усього 

слів  
% 

У кінцевій 

позиції 

основи 

У 

некінцевій 

позиції 

Приклад 

1. 

я
д

р
о
 

-ик-
1
 2713 29,3 2081 632 масмед'ійн-ик-ø  

2. -ец'- 1236 13,3 1132 104 фахів-ец'-ø 

3. 

-ист-/ 

-іст- 1132 12,2 625 507 

гітар-ист-ø, 

економ-іст-ø 

4. 

-ер-/ 

-ор- 819 8,86 429 390 

коміс'іон-ер-ø, 

диктат-ор-ø 

5. -ар- 800 8,49 230 570 господ-ар-ø 

6. -ач- 634 6,86 388 246 гл'ад-ач-ø 

Разом 7334 79 4884 2443  

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

а
 з

о
н

а
 -ак- 321 3,46 136 185 с'пів-ак-ø 

8. -тел'- 258 2,78 124 134 учи-тел'-ø 

9. 

-ик-
2
/ 

-ік- 238 2,57 197 41 

математ-ик-ø, 

хім-ік-ø 

10. 

-ент-/ 

-ант- 175 1,89 87 88 

диплом-ант-ø, 

конкур-ент-ø 

11. -ун- 165 1,78 92 73 опік-ун-ø 

Разом 1157 12,5 636 521  

12. 

п
ер

и
ф

ер
ія

 

-ин- 88 0,95 88 0 с'імйан-ин-ø 

13. 
-ир-/ 

-ір- 53 0,57 20 33 

кас-ир-ø 

банк-ір-ø 

14. -ат- 46 0,5 20 26 делег-ат-ø 

15. -ок- 41 0,44 40 1 с'від-ок-ø 

16. -ай- 32 0,35 20 12 слинт'-ай-ø 

17. -ан- 31 0,33 11 20 грубій-ан-ø 

18. -аг- 31 0,33 21 10 труд'-аг-а 

19. -ук- 30 0,32 15 15 пол'ішч-ук-ø 

20. -ич- 27 0,29 17 10 кийев-ич-ø 

21. -ан'- 24 0,26 20 4 бород-ан'-ø 

22. -ал- 24 0,26 16 8 театр-ал-ø 

23. -ен'- 22 0,24 22 0 уч-ен'-ø 

24. -евт- 19 0,21 6 13 терап-евт-ø 

25. -ух- 16 0,17 7 9 л'ін'-ух-ø 

26. -уз- 16 0,17 1 15 франц-уз-ø 
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27. -іот- 15 0,16 6 10 кіпр'-іот-ø 

28. -ах- 15 0,16 10 5 невд-ах-а 

29. -ет- 11 0,12 4 7 вел-ет-ø 

30. -им- 10 0,11 3 7 побрат-им-ø 

31. -гуз- 7 0,08 1 6 бойа-гуз-ø 

32. -их- 6 0,06 1 5 жен-их-ø 

33. -аш- 6 0,06 3 3 торг-аш-ø 

34. -ас- 6 0,06 4 2 л'уб-ас-ø 

35. -ил- 3 0,03 3 0 здоров-ил-о 

36. -ендр- 4 0,04 2 2 скуп-ендр-а 

37. -он- 2 0,02 2 0 компан'й-он-ø 

38. -ей- 4 0,04 1 3 іуд-ей-ø 

39. -аст- 3 0,03 2 1 ентуз'і-аст-ø 

40. -ал'- 3 0,03 3 0 ков-ал'-ø 

41. -ут- 2 0,02 1 1 плох-ут-а 

42. -ош- 2 0,02 1 1 с'ват-ош-а 

43. -ом- 2 0,02 1 1 с'ір-ом-а 

44. -іс'к- 2 0,02 2 0 убой-іс'к-о 

45. -ій- 2 0,02 2 0 т'ухт'-ій-ø 

46. -лез- 2 0,02 1 1 конго-лез-ø 

47. -ек- 2 0,02 2 0 серд-ек-а 

48. -ул'- 1 0,01 1 0 каприз-ул'-а 

49. -уг- 1 0,01 1 0 хап-уг-а 

50. -ит- 1 0,01 1 0 банд-ит-ø 

51. -дир- 1 0,01 1 0 чуприн-дир-ø 

52. -віс- 1 0,01 1 0 гул'-віс-а 

Разом 774 8,5 386 233  

Всього 9265 100  5906 3359  

 

Усього шість морфем, які є структурно-семантичними компонентами 79 % 

слів, формують ядрову зону суфіксальної парадигми ‘особа’: -ик-
1
 робітн-ик-ø,  

-ец'- с'мілив-ец'-ø, -ист-/-іст- фінанс-ист-ø, комун'-іст-ø, -ер-/-ор- доктрин-ер-ø, 

диктат-ор-ø, -ар- господ-ар-ø, -ач- пошук-ач-ø. П’ять суфіксів (12,5 % усіх слів) 

формують приядрову зону підсистеми: -ак- риб-ак-ø, -ик-
2
/-ік- істор-ик-ø, ком-ік-

ø, -тел'- поручи-тел'-ø, -ант-/-ент- диспут-ант-ø, опон-ент-ø, -ун- шпиг-ун-ø. 

Решта – 41 морфема – належить до периферійної зони суфіксів зі значенням 

‘особа’ (8,5 % усіх слів). Такий розподіл мовного матеріалу підтверджує дію 

закону переваги в сучасній українській мові, за яким невелика кількість одиниць 

реалізується з високою частотою в переважній більшості слів, а решта одиниць 

має низький ступінь реалізації
 
[80, с.13].  

Упродовж історичного розвитку суфіксальної підсистеми української мови 

закон переваги виявлявся по-різному. У ХVІ–ХVІІІ ст. найбільш продуктивними 
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суфіксами на позначення особи були -ик-
1
, -ец'-, -тел'-, -ин-, -ар-, -ач-, -ак- та  

-ор-. Ядровими були -ик-
1
, -ец'-, -тел'- та -ин-; суфікси -ар-, -ач-, -ак- та -ор- 

належали до приядрової зони підсистеми ‘особа’
 
[101, с.22]. Спорадично на 

позначення особи вживалися -ист-, -ок-, -ент-, -тай-, -ай-, -ен'-, -ун-. 

Як показує проведене дослідження, ядрові в минулому суфікси -тел'- та -ин- 

у сучасній українській мові змістилися до приядрової та периферійної зон, 

натомість до ядра увійшли -ист-, -ар-, -ор- та -ач-. Суфікси -ик- та -ец'- 

зберігають продуктивність і свій ядровий статус упродовж всього історичного 

розвитку української мови. Основу (ядро та приядрову зону) складають питомі  

(-ик-
1
, -ец'-, -ач-, -ак-, -тел'-, -ун-) та запозичені (-іст-/-ист-, -ар-, -ор-/-ер-,  

-ик-
2
/-ік-, -ент-/-ант-) морфеми. 

 

2.2. Структура семантики суфіксів зі значенням ‘особа’ 

2.2.1. Інтегральні значення  

В українській мові 52 суфікси, що мають такі спільні значення: власне мовні 

– частиномовне і розрядне та позамовне – денотатне, утворюють одну морфемну 

парадигму. Частиномовне значення ‘предметність’ властиве всім іменниковим 

суфіксам. За цим значенням вони протиставляються суфіксам зі значенням 

‘процесуальність’ й ‘атрибутивність’, і саме це значення вважають їх 

семантичним інваріантом. Значення предметності надто загальне, 

недиференційоване.  

Лінгвісти неодноразово звертали увагу на той факт, що однопорядкові 

іменникові суфікси не лише виконують різні функції, а й мають індивідуальні 

значення. “Вони класифікують предмети дійсності, ніби поділяють весь світ на 

класи: назви осіб за професією, за ознакою, за дією, за місцем проживання…” 

[161, с.147]. Саме тому за ними деякі вчені визнають класифікаційне значення 

[130, с.48].  

За суфіксами, що виокремились зі слова,  в системі мови закріплюється 

розрядне значення ‘особа’, й за цим значенням суфікси протиставляються 

однопорядковим суфіксам з іншим розрядним значення (напр., ‘предмет’). Власне 
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мовне розрядне значення корелює з позамовним – денотатним. Так, за нашими 

спостереженнями, в українській мові суфікс -ар- зі значенням ‘особа чоловічої 

статі’ функціонує у 792 словах (аптек-ар-ø, бенкет-ар-ø, бетон'-ар-ø, волод-ар-ø, 

л'ік-ар-ø, газет'-ар-ø, дзвон-ар-ø, кон'-ар-ø, с'віч-ар-ø, техн-ар-ø); зі значенням 

‘предмет’ – у 39 словах: букв-ар-ø, сух-ар-ø, дим-ар-ø та інші; зі значенням 

‘тварина’ – лише в 11 словах: нос-ар-ø, шишк-ар-ø, глух-ар-ø тощо. Показово, що 

в неологізмах, які з’явилися після 1991 року, -ар- у 95 % позначає особу: зн'імк-

ар-ø, мітинг-ар-ø, новин-ар-ø, VIP-ар-ø, що підтверджує його асоціативний 

зв’язок у свідомості мовців насамперед із денотатом ‘особа’.  

Суфіксальне значення унікальне для кожної етнонаціональної мови. Так, у 

російській мові суфікс -т'ел'- має два розрядні значення – ‘особа’ (прос'и-т'ел'-ø, 

смотр'и-т'ел'-ø, повел'и-т'ел'-ø) та ‘предмет’ у широкому розумінні (раствор'и-

т'ел'-ø, погружа-т'ел'-ø, глушы-т'ел'-ø). Зважаючи на це, І. Милославський 

визнає за суфіксом -т'ел'- лише загальне значення предметності, а денотатного 

значення, на його думку,  цей суфікс не має. В українській мові суфікс -тел'- (245 

слів) уживаний лише в словах зі значенням особи (учи-тел'-ø, жи-тел'-ø, мисли-

тел'-ø, служи-тел'-ø, л'уби-тел'-ø, покрови-тел'-ø, пожира-тел'-ø, спаси-тел'-ø). 

Два слова з -тел'- мають подвійну референцію (‘особа’ і ‘предмет’): глушитель – 

‘1. Пристрій для зменшення сили звуку, шуму двигуна тощо; 2. Той, хто 

перешкоджає розвитку, вияву чого-небудь’; душитель – ‘1. Той, хто пригноблює, 

пригнічує, придушує кого-, що-небудь. 2. перен. Те, що заважає чому-небудь 

розвиватися, рости, прогресувати’
3
. Перше слово – калька з російської мови, 

український відповідник якого глушник. Друге слово має значення ‘предмет’ 

тільки в переносному вживанні. Отже, можна стверджувати, що в українській 

мові суфікс -тел'- моносемічний із денотатним значенням ‘особа’.  

Денотатне значення моносемічних суфіксів типу -тел'- усвідомлюється 

носіями мови поза контекстом слова. Однак це є, швидше, винятком у сучасній 

українській мові. Частіше суфікси функціонують у словах, сфера референції яких 

охоплює два і більше денотати (напр., ‘особа’ і ‘предмет’): завантажув-ач-ø – 

                                                 
3
 Тут і далі тлумачення взяті зі “Словника української мови” [222]. 
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‘1. Робітник, який завантажує домну, піч тощо; 2. Програма завантаження; 

3. Програма вибірки’; коп-ач-ø – ‘1. Робітник, що копає землю; той, хто 

займається копанням могил; 2. Знаряддя, яким копають, викопують що-небудь; 

машина для копання, викопування’. Тлумачення таких лексем зазвичай подані в 

одній словниковій статті як лексико-семантичні варіанти (ЛСВ). Раніше суфікси 

співвідносилися з певним денотатом. Так, етимологічно -ач- (*<ak+jь) 

сформувався на праслов’янському ґрунті зі значенням особи – виконавця дії [55, 

с. 35–36]. Ймовірно, на основі метафоричного перенесення значення агентивності 

суфікс -ач- почав уживатися для творення назви неістот – предметів. У сучасній 

мові він функціонує у словах двох лексико-семантичних груп і має відповідно два 

розрядні значення – ‘особа’ (цирк-ач-ø, тк-ач-ø, шмарк-ач-ø, сил-ач-ø) і ‘предмет’ 

(с'ік-ач-ø, роз'ігр'ів-ач-ø, трим-ач-ø, рог-ач-і).  

Отже, інтегральними значеннями аналізованих суфіксів є частиномовне – 

‘предметність’ та розрядне – ‘особа’. Денотатне значення переважно виявляється 

лише контекстуально; у системі мови воно корелює з розрядним значенням. 

 2.2.2. Диференційні компоненти семантики  

Синтагматична значущість: лівобічні контексти. В україністиці 

суфіксальні морфеми цікавили лінгвістів або в контексті розподілу слів на 

лексико-семантичні групи, або з огляду на їх загальне та часткове словотвірне 

значення. Так, О. Кровицька виокремлює п'ять основних лексико-семантичних 

груп назв осіб: 1) назви осіб за родом діяльності та професією; 2) назви осіб за 

національною та територіальною ознакою; 3) назви осіб за соціальним і майновим 

станом, суспільно-політичним становищем; 4) назви осіб за сімейними і 

родинними стосунками, свояцтвом; 5) назви осіб за зовнішніми ознаками та 

внутрішніми властивостями
 

[101, с.7]. А. Мойсієнко класифікує суфіксальні 

лексеми на: 1) назви осіб за внутрішньохарактеристичною ознакою; 2) назви осіб 

за зовнішньохарактеристичною ознакою; 3) найменування осіб за професією;  

4) найменування осіб за місцем проживання, перебування; 5) найменування осіб 

за належністю до різних партій, організацій
 
[131, с.21]. Аналізуючи семантику 
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афіксів в ономасіологічному аспекті, О. Безпояско виділяє у суфіксальному полі 

суб'єктності мікрополе діяча та мікрополе суб'єкта стану [8].  

Найповніше описані словотвірні значення суфіксів – загальне та часткові. 

Загальні словотвірні значення суфіксів: ‘особа – носій процесуальної ознаки’, 

‘особа – носій предметної ознаки’ та ‘особа – носій ознаки’ – конкретизуються в 

часткових словотвірних значеннях з урахуванням семантики твірної основи. “Так, 

похідні слова словотвірного типу з суфіксом -ист/-іст, утворювані від іменників, 

є найменуваннями осіб (загальне значення). У його межах існують часткові на 

зразок: ‘той, хто займається предметом, названим твірною основою, як фахівець’ 

(арфіст, бандурист, телеграфіст), ‘як любитель’ (авіамоделіст, філателіст) 

тощо” [223, с.621]. У літературі описані, як правило, типові словотвірні значення, 

що виявляються в регулярних і продуктивних словотвірних типах. Нечисленні та 

одиничні слова, що є сферою функціонування суфіксальної морфеми, переважно 

до уваги не беруться. 

Семантика суфіксальної морфеми залишилася поза увагою лінгвістів. 

Системний опис семантики морфеми передбачає врахування не лише 

словотвірних, а всіх її семантичних контекстних (ліво- і правобічних) позицій, й 

унікальних також. Для цього необхідно мати семантичну класифікацію усього 

лексичного складу мови.  

У російському мовознавстві створені ідеографічні словники частин мови 

[212] та лексико-семантичних груп [221]. Відсутність відомостей про обсяг та 

наповнення окремих лексико-семантичних груп не дозволяє докладно 

схарактеризувати лексику, в якій функціонують або не функціонують суфікси зі 

значенням особи
 
[104, с.220]. Тому є потреба у створенні власної класифікації 

лівобічних контекстів, що дозволила б виявити всі семантичні контексти, в яких 

може функціонувати кожен із суфіксів зі значенням ‘особа’.  

У дисертації систематизація лівобічних контекстів суфіксів за лексико-

семантичними полями була здійснена на основі семантичних класифікацій, 

запропонованих у “Національному корпусі російської мови” [219] (розділ 

“Семантика”) та “Великому тлумачному словнику російських дієслів” Л. Бабенко
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[212]. Класифікація доопрацьована та уточнена з урахуванням власних 

спостережень над матеріалом. Лінгвістична інтуїція, інтроспективне 

спостереження за мовними та мовленнєвими фактами, на думку Г. Вежбицької, є 

об'єктивним лінгвістичним методом. Інтроспекція означає не якесь випадкове 

“мені здається”, уточнює дослідниця, а системне, наполегливе проникнення в 

глибину своєї мовної свідомості. Дослідження, на її переконання, має 

проводитися на основі глибинної інтуїції, очищеної від усяких поверхових 

асоціацій та упереджень, що спричинені лінгвістичною освітою, від хибних 

вражень, викликаних мовними формами
 
[33]. 

У дисертації семантичні лівобічні контексти (ЛК) класифіковані відповідно 

до таких параметрів:  

1. Класифікуються значення семантичних лівобічних контекстів, а не 

словникові дефініції суфіксального слова: бетонувал'н-ик-ø ‘те саме, що бетоняр’ 

та бетон'-ар-ø ‘майстер, що здійснює бетонування’ [222]. Лівобічний контекст 

першого слова відносимо до лексико-семантичного розряду ‘оброблення’ за 

значенням дії бетонувати, другого – відносимо до лексико-семантичного розряду 

‘речовина, матеріал’ за значенням бетон. Такий підхід дозволяє простежити 

особливості номінації одиниць із певним суфіксом. 

2. Одиниці одного лексико-семантичного поля мають спільну ідею, поняття, 

що стосується сфери життя та діяльності людини. Ці поняття, що відповідають 

сферам життєдіяльності людини, повинні бути максимально деталізовані. Для їх 

позначення використовуємо термін “семантичний актант”. 

3. До уваги береться тільки той лексико-семантичний варіант полісемічних 

слів, який безпосередньо взаємодіє з кожним суфіксом як лівобічний контекст. У 

випадках метафоричної мотивації враховується переносне значення лівобічного 

контексту: шкурн-ик-ø ‘той, хто дбає про власні інтереси (власну шкуру)’ 

відносимо до лексико-семантичного розряду ‘психічна сфера’, а не ‘частина тіла’. 

4. За умови, коли суфіксальне слово мотивується словосполученням, 

лівобічним контекстом вважаємо семантику головного слова словосполучення: 
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очн-ик-ø ‘лікар, що займається очними хворобами’ лівобічний контекст відносимо 

не до лексико-семантичного розряду ‘частина тіла’, а до ‘хвороба’. 

Звичайно, така класифікація лівобічних контекстів не є бездоганною. Однак 

вона дозволяє систематизувати семантичні лівобічні контексти і в кожній групі 

виявити значення семантичних актантів, що є основою формування морфемно-

семантичних варіантів суфікса.  

У результаті аналізу всіх похідних зі значенням ‘особа’ виявлено шість типів 

лівобічних контекстів, з якими семантично сумісні суфікси зі значенням ‘особа'. 

Це ‘Людина’, ‘Соціальна діяльність людини’, ‘Соціум’, ‘Артефакт’, ‘Природа’, 

‘Абстрактне поняття’. Лівобічні контексти субморфів, які виокремлюються в 

непохідних словах, умовно відносимо до групи ‘Зв'язані корені’ (див. Таблицю 

2.2): 

 Таблиця 2.2. 

Лівобічні контексти суфіксів зі значенням ‘особа’ 

№ Лівобічний контекст Кількість 

лексем 

Приклад 

1. Соціальна діяльність 

людини 

3972 (43 %) опон-ент-ø, захисн-ик-ø, службов-ец'-ø, 

символ'-іст-ø, суперн-ик-ø, продав-ец'-ø 

2. Людина 2207 (24 %) йун-ак-ø, крас-ен'-ø, крик-ун-ø, догідн-ик-ø, 

шчаслив-ец'-ø, плекан-ец'-ø, тур-ист-ø 

3. Артефакт 928 (10 %) такс-ист-ø, книг-ар-ø, компйутерн-ик-ø, 

ложк-ар-ø, гарпун-ер-ø, тавотн-ик-ø 

4. Соціум 865 (9 %) виш'ів-ец'-ø, мітинг-ар-ø, ур'адов-ец'-ø, 

пол'-ак-ø, трапезн-ик-ø, йармарч-ан-ин-ø 

5. Природа 599 (7 %) скот-ар-ø, л'існ-ик-ø, поденн-ик-ø, планет-

ар-ø, бананн-ик-ø, рахіт-ик-ø, поденн-ик-ø 

6. Абстрактне поняття 584 (6 %) фахів-ец'-ø, пйат'ірочн-ик-ø, догмат-ик-ø, 

рекорд-ист-ø, засновн-ик-ø,  монопол'-іст-ø 

7. Зв’язані корені 120 (>1 %) 

 

жевж-ик-ø, хлоп-ец'-ø, провайд-ер-ø, 

небіжч-ик-ø, холер-ик-ø, кух-ар-ø 

 Усього 9265  

(100 %) 

 

 

Аналіз кількісно-якісних параметрів лівобічних контекстів та їх семантичної 

сполучуваності з суфіксами на позначення особи дає можливість зробити 

висновки про відображення мовної свідомості в номінативній діяльності: 
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найбільше номінацій особи за її професійною та соціальною діяльністю; значно 

менше номінацій, пов’язаних із особистою сферою життя людини. Це, очевидно, 

зумовлене тим, що в сучасній мові відбиваються зміни в соціальному житті та 

діяльності людини, породжені активними процесами глобалізації, індустріалізації 

та розвитку інформаційних технологій в сучасному світі. Лівобічні контексти 

‘Соціальна діяльність людини’ представлені новотворами ХХ–ХХІ ст. Вони є 

найчисельнішими (охоплюють 43 % усіх суфіксальних слів) та реферують до 

соціального життя людини – виробничо-економічної, господарської, соціальної 

діяльності, військової сфери, мистецтва і культури, науки, спорту, політики, 

релігії та ідеології чи філософії. Характерною особливістю цих контекстів є те, що 

вони часто позначають діяльність, якою особа займається професійно, на що 

вказують відповідні ремарки у словникових дефініціях (“робітник”, 

“професіонал”, “спеціаліст”), або те, як осмислюється ця діяльність у сучасній 

мовній картині світу.  

Лівобічний контекст ‘Соціальна діяльність людини’ розподіляється на такі 

семантичні актанти: 

1. Діяльність – загальне поняття (робити, вершити, виконувати, діяти, 

труд, праця).  

2. Непромислова сфера – діяльність, пов'язана із соціальною 

інфраструктурою: наданням послуг, сферою сервісу, ІТ-технологій тощо 

(видавати, продавати, обслуговувати, друкувати), зокрема: 

а) інтелектуальна діяльність (викладати, розшифровувати); 

б) фінансова сфера (кредит, депозит, платити, мито); 

в) інформаційна сфера (реклама, новини, блог). 

3. Промислова сфера – діяльність, пов'язана з виробництвом промислових 

товарів (кесонна промисловість, силікатне виробництво). Зокрема, такі види 

діяльності: 

а) фізична діяльність – частина виробничого процесу, професійна діяльність 

(настелювати, бурити, відливати); 
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б) оброблення – оброблення предмета, матеріалу у виробничому процесі 

(драпірувати, асфальтувати, осмолювати, підбілювати). 

4. Будівництво (будувати, споруджувати). 

5. Військова сфера (армія, найманий солдат, піхота, розвідувати). 

6. Господарська сфера (господа). 

7. Мистецтво і культура (естрада, гастролі, писати, постановка). 

8. Наукова сфера (атомна фізика, стипендія Фулбрайта, наука). 

9. Релігійна сфера (Христос, іслам, віра, схизма, молитися). 

10. Ідеологія, філософія (софізм, Плутон, нігілізм, консерватизм). 

11. Спорт (бокс, футбол, хокей, багатоборство). 

12. Політика (партія, БЮТ, більшовизм, Сталін). 

13. Сфера влади (володарювати, керувати, дирекція, президія). 

14. Сфера соціальних стосунків (позиватися, лідирувати, емансипація, 

координувати). 

Лівобічний контекст ‘Людина’ – другий за кількістю суфіксальних слів 

(24 %), що реферує до зовнішніх ознак людини чи її внутрішніх якостей, віку, 

родинних та інтимних стосунків, суспільного стану, фізіологічної та ментальної 

сфери тощо: 

1. Вік (юний, молодий, старий, перший курс). 

2. Внутрішня якість (добрий, хитрий, скепсис). 

3. Дозвілля (пляж, відпочивати, колекціонувати). 

4. Зовнішня ознака (худий, товстий, бридкий, вродливий). 

5. Частина тіла (вухо, борода, чуб, пузо, черево). 

6. Інтимні стосунки (перелюб, цілувати). 

7. Мовлення (гудіти, гаркавити, шепотіти, розмовляти). 

8. Особа (муж, дука, брат), група осіб (сотня, десяток, колектив). 

9. Посесивна сфера (власність, наймати, володіти). 

10. Родинні стосунки (сестра, рід, свій, один син). 

11. Психічна сфера – емоції, воля, почуття (кохати, сваволя, плекати). 

12. Рух (ходити, втікати, прийти). 
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13. Фізична дія – діяльність, якою людина займається непрофесійно, не 

вступаючи у виробничі відносини в суспільстві (гребти, носити, пхнути). 

14. Сприйняття (читати, слухати, оглядати). 

15. Суспільний стан (середній, бідний, проста людина). 

16. Фізіологічна сфера (пожирати, пити, мерзнути, мертвий). 

17. Ментальна сфера (учити, вигадувати, плутати). 

18. Існування (жити, селитися). 

19. Завдання шкоди (розбій, грабіж, шантаж). 

Лівобічний контекст ‘Артефакт’ спостережений усього в 10 % слів. До нього 

відносимо контексти на позначення предметів, створених або оброблених 

людиною: предмет побуту, пристрій, музичний інструмент, знаряддя, документ, 

споруда, приміщення, одяг, їжа, речовина, матеріал. Ці лівобічні контексти 

реферують до предметів, з якими пов’язана професійна та непрофесійна 

діяльність людини: 

1. Предмет (модель, значок, медаль, книга) або сукупність предметів (опт, 

крам). 

2. Предмет побуту (килим, ложка, казан, меблі). 

3. Музичний інструмент (арфа, скрипка, гітара, сопілка). 

4. Пристрій (комп'ютер, елеватор, ліфт, верстат) або частина пристрою 

(човник, турбіна, корпус). 

5. Транспортний засіб (трактор, таксі, корабель), частина транспортного 

засобу (колеса). 

6. Зброя (гармата, лук, щит, кольчуга). 

7. Знаряддя (кайло, сокира, сітка, весло). 

8. Документ (паспорт, білет). 

9. Речовина, матеріал (камінь, дьоготь, цегла, скло). 

10. Одяг, взуття, аксесуари (кожух, шапка, торба, чоботи). 

11. Споруда, приміщення (дача, камера, дім), частина споруди, приміщення 

(вікно, ворота). 

12. Їжа, напій (шампанське, рафінад, молоко, торт). 
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Лівобічний контекст ‘Соціум’ виявлений у 9 % слів із семантикою 

середовища, в якому існує людина, та явищ, пов’язаних із цим середовищем. 

Переважно це реалії приватного життя людини, однак лівобічні контексти 

‘установа, заклад’ можуть реферувати до професійного заняття людини: 

1. Етнос, до якого належить особа (слов'яни, англосаксонський, 

ретороманський). 

2. Країна, де народилася або проживає особа (Китай, Україна, Америка). 

3. Населений пункт, де людина народилася або проживає (Київ, Нью-Йорк, 

Москва). 

4. Установа, заклад, до якої людина має відношення, де вона працює 

(школа, виш, парламент, уряд, ДАІ, СБУ). 

5. Захід, подія, в яких людина бере участь (фестиваль, весілля, мітинг). 

Лівобічний контекст ‘Природа’ (6 % слів) реферує до предметів і явищ, не 

створених людиною, які не залежать від її волі: астральне тіло, тварина, фізичне 

явище, тіло, хвороба, час. Контексти можуть позначати професійне заняття 

людини або реферувати до її приватного життя: 

1. Астральне тіло (звідза, планета, сонце). 

2. Географічна територія (плантація, гори, степ, Сибір, захід). 

3. Тварина (собака, свиня), а також група тварин (отара, табун, караван). 

4. Рослина (гриб, рис, банан), а також група рослин (зернові, ліс, сад). 

5. Хвороба – фізична чи психічна вада (рахіт, інфаркт, сліпий, алкоголізм). 

6. Час (відпустка, сезон, день, вечір). 

7. Фізичне явище (магнетизм, горіти). 

Лівобічні контексти ‘Природа’, частково ‘Людина’ й ‘Артефакт’ засвідчені 

в словах, що належать до давніших утворень, порівняно зі словами на позначення 

‘Соціальної діяльності людини’. 

Лівобічний контекст ‘Абстрактне поняття’ виявлений у небагатьох словах (1 

%), що позначають: 

1. Абстрактне поняття (догма, рекорд, фах, монополія). 

2. Оцінка (четвірка, п'ятірка). 
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3. Початок (ініціювати, засновувати). 

Окремо розглядаємо лівобічні контексти – зв'язані корені (близько 1 %) в 

основах слів із субморфами (Табл. 2.2): прозект-(ор), блюзн-(ір), каскад-(ер), 

паломн-(ик), батал-(ер), регрес-(ат), небіжч-(ик), спонс-(ор), шаф-(ар), суфл-(ер), 

флегмат-(ик), джендж-(ик), гольтіп-(ак-а).  

Усі суфікси зі значенням ‘особа чоловічої статі’ мають різний обсяг 

семантичних парадигм, які формуються в проекції на шість вищезазначених типів 

семантичних лівобічних контекстів. Найбільш типовими для суфіксів на 

позначення особи є лівобічні контексти ‘Соціальна діяльність людини’ (43% усіх 

слів) та ‘Людина’ (24% слів). Таблиця 2.3 ілюструє особливості семантичної 

сумісності ядрових, приядрових і периферійних суфіксів із певним типом 

лівобічних контекстів, на підставі чого можна прогнозувати певні закономірності 

творення нових похідних слів: 

Таблиця 2.3. 

Поєднання суфіксів на позначення особи з лівобічними контекстами 

Суфікси 

Лівобічні контексти 

Соціальна 

діяльність 

людини  

Людина Артефакт Соціум Природа 
Абстрактне 

поняття 

Ядрові суфікси (6) 

-ик-
1
 31,6 29,3 47,4 12,1 28 39,6  

-ец' 10,4 15,5 1,7 38,2 17,4 16,7 

-ист-/-іст- 20 3,9 15,2 4,6 4,8 17,7 

-ер-/-ор- 10,1 3,9 4,3 5,6 3,3 21,9 

-ар- 6 3,9 27,8 6,8 11,5 – 

-ач- 8,2 12,9 0,7 0,8 1,8 – 

Разом 86,3 69,4 97,1 68,1 66,8 95,9 

Приядрові суфікси (5) 

-ак- 1,2 8,2 0,5 2,2 7,5 – 

-тел'- 2,8 5,1 – 2,8 – – 

-ик-
2
/-ік- 4,2 0,2 0,4 – 8,7 2,1 

-ант-/-ент- 2,7 0,3 1 4,4 0,3 – 

-ун- 0,4 6,1 1 – – – 

Разом 11,3 19,9 2,9 9,4 16,5 2,1 

Периферійні суфікси (41) 

Разом 2,4 10,7 – 22,5 16,7 2 

Всього % 100 100 100 100 100 100 
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Лівобічний контекст ‘Соціальна діяльність людини’ найбільш характерний 

для суфіксів -ик-
1
 та -ист-/-іст-. Рідше сполучаються з цим контекстом суфікси  

-ец'- та -ер-/-ор-. Загалом ядрові суфікси конституюють 86 % слів зі значенням 

‘Соціальна діяльність людини’. Вони завжди стилістично нейтральні (заступн-ик-

ø, ейкумен'-іст-ø, виконав-ец'-ø, функц'іон-ер-ø). Периферійні суфікси 

функціонують лише у 2,4 % слів і можуть бути як стилістично нейтральні, так і 

стилістично забарвлені (д'іл-ок-ø, труд'-аг-а, потакай-л-о, чин-уш-а).  

Із лівобічним контекстом ‘Людина’ переважно вживані ядрові суфікси  

-ик-
1
, -ец'-, меншою мірою – -ач- та -ак- (бес'ідн-ик-ø, знав-ец'-ø, слух-ач-ø, бід'н'-

ак-ø). Помітну активність виявляють периферійні суфікси, що засвідчені в 10,7 % 

слів на позначення приватного життя людини (мал'-ук-ø, прихвост-ен'-ø, богат-

ир-ø). 

Лівобічний контекст ‘Артефакт’, реферуючи до предметів, створюваних або 

використовуваних людиною, показовий для суфіксів -ик-
1
 та -ар-, рідше для  

-ист-/-іст- (кайл'івн-ик-ø, вес'л'-ар-ø, машин'-іст-ø). Інші суфікси поєднуються з 

цим лівобічним контекстом спорадично. Периферійні суфікси зі значенням ‘особа’ 

не сумісні з лівобічним контекстом ‘Артефакт’.  

Основними партнерами лівобічного контексту ‘Соціум’ є -ец'- (дайів-ец'-ø), а 

також периферійні суфікси (донеччан-ин-ø, одес-ит-ø, франц-уз-ø, москв-ич-ø). 

Із лівобічним контекстом ‘Природа’ семантично сумісні суфікси -ик-
1
, -ец'-,  

-ар- та -ік-/-ик-
2
 (тайгов-ик-ø, свин-ар-ø, склерот-ик-ø), а також периферійні 

суфікси (16,7 %): глух-ан'-ø, аз'і-ат-ø.  

Сполучуваність лівобічних контекстів ‘Абстрактне поняття’ обмежена 

п’ятьма суфіксами, з-поміж яких домінують -ик-
1
 та -ер-/-ор- (рутин-ер-ø, 

тр'ійечн-ик-ø). Єдиний периферійний суфікс -ет- уживаний в слові аполог-ет-ø.  

Отже, лише ядрові суфікси сумісні з усіма типами лівобічних контекстів, а 

периферійні суфікси – лише з тими, що реферують до приватного 

(непрофесійного) життя особи (‘Людина’, ‘Соціум’, ‘Природа’). Розподіл усіх 

суфіксів за лівобічними контекстами подано в додатку А. 
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Синтагматична значущість: правобічні контексти. Правобічними 

семантичними контекстами суфіксів на позначення особи є флексії та суфікси 

(іменникові, прикметникові, дієслівні). Суфіксальні правобічні контексти 

поділяємо на 12 груп. Найчисельніші правобічні контексти – іменникові суфікси, 

що мають значення: 

1. ‘Особа жіночої статі’: -к- (паспорт-ист-к-а, пенс'іон-ер-к-а, тайгов-ич-к-

а, л'існ-ич-к-а, школ'-ар-к-а); -их- (стар-ч-их-а); -ш- (директ-ор-ш-а); -ин'- (свой-

ак-ин'-а, госуд-ар-ин'-а); -иц'- (суфіксальний комплекс -н-иц'-) (килим-ар-н-иц'-а). 

Найпотужніший суфікс -к- уживаний у близько 90 % усіх фемінітивних похідних. 

У препозиції щодо фемінітивних суфіксів суфікс зі значенням ‘особа чоловічої 

статі’ виконує структурно-семантичну функцію. 

Н. Босаківська звертає увагу, що номінації на позначення особи жіночої 

статі за родом занять із суфіксом -к- часто набувають експресивного забарвлення і 

розмовного чи стилістично зниженого відтінку (археолог-іч-к-а, завпед-к-а, мовн-

ич-к-а, природн-ич-к-а, філолог-іч-к-а). Фемінітивні іменники з суфіксом -ш- теж 

переважно вживані в розмовній мові з подвійним значенням: “одні з них 

уживаються на позначення осіб за професією чи діяльністю, інші означають 

дружину особи, яка має певну професію”: фабрик-ант-ш-а [24]. 

Потенційно від кожного іменника на позначення особи чоловічої статі 

можна утворити фемінітивну номінацію. Однак у системі мови все ще є 

“незаповнені клітинки” – потенційно можливі елементи відповідної підсистеми 

[85, с.90]. Лексикографічні джерела фіксують номінації осіб жіночої статі менше 

ніж до половини слів на позначення особи чоловічої статі. Суфікси зі значенням 

особи чоловічої статі виявляють неоднакову сполучуваність із фемінітивними 

суфіксами. Найбільш “фемінітивно толерантним” є -тел'-, який сумісний із 

суфіксами ‘особа жіночої статі’ у 64 % слів (учи-тел'-ø – учи-тел'-к-а, л'уби-тел'-ø 

– л'уби-тел'-к-а). Суфікси -ец'-, -ик-
1 

сполучаються з фемінітивними афіксами 

лише в поодиноких словах (стар-ец'-ø – стар-ч-их-а, л'існ-ик-ø – л'існ-ич-к-а). У 

процесі творення номінації на позначення жіночої статі від основи на -ец'- та -ик-
1
 

відбувається не тільки семантичне, а й формальне їх усічення: украйін-ец'-ø – 



87 

 

украйін-(#)-к-а, власн-ик-ø – власн-(#)-иц'-а, що свідчить про формальну 

несумісність цих суфіксів із суфіксами зі значенням ‘жіноча стать’. Це 

характеризує їх як найбільш “маскулінні” суфікси в українській мові.  

2. ‘Абстрактність’: -ств- (виробн-иц-тв-о, друк-ар-ств-о, громад'-ан-ств-о, 

здирн-иц-тв-о); -к- (тес'л'-ар-к-а, сл'ус-ар-к-а); -ик- (л'інгв-іст-ик-а, журнал'-іст-

ик-а, еквіл'ібр-ист-ик-а); -изм- (гност-иц-изм-ø, крит-иц-изм-ø); -ій- (директ-ор'-

ій-а, парфум-ер'-ій-а, кул'ін-ар'-ій-а). Найбільш чисельними є морфемні структури 

із суфіксом -ств- (близько 85 %). Особові суфікси в цій позиції виконують 

структурну функцію.  

3. ‘Позитивна та негативна суб'єктивна оцінка’ (емоційно-оцінні суфікси):  

-ок- (розумн-ич-ок-ø, чиновн-ич-ок-ø, слаб-ач-ок-ø, жен-ч-ич-ок-ø); -ик- (кучер'ав-

ч-ик-ø, молод-ч-ик-ø, кохан-ч-ик-ø, музик-ант-ик-ø, жен-ч-ик-ø, кос-ар-ик-ø); -

ис'к- (бід-ач-ис'к-о, хлоп-ч-ис'к-о); -ишч- (хлоп-ч-ишч-е); -уг- (байк-ер'-уг-а, хлоп-

ц'-уг-а, бос'-ац'-уг-а); -аг- (молод-ч-аг-а); -ин- (бід-ач-ин-а); -ец'- (пуз-ан-ец'-ø, 

брат-ан-ец'-ø, стриб-ун-ец'-ø); -ак- (брех-ун'-ак-а, н'ім-ч-ак-ø, хлоп-ч-ак-ø, 

підпаруб-ч-ак-ø). Іменникові емоційно-оцінні суфікси, поєднуючись із суфіксами 

на позначення особи, спричинюють семантичну модифікацію першого ступеня – 

виникають додаткові емоційно-оцінні відтінки. 

4. ‘Збірність’: -ств- (земл'-ац-тв-о, учи-тел'-ств-о. У [156] значення таких 

суфіксів визначається як абстрактність); -н'- (бурс-ач-н'-а, муж-ич-н'-а). У цій 

позиції суфікс за значенням ‘особа’ виконує структурно-семантичну функцію. 

5. ‘Родинні стосунки’: ‘син’ -енк- (ток-ар-енк-о, шинк-ар-енк-о); -чук- 

(шахт-ар-чук-ø, стол'-ар-чук-ø, крам-ар-чук-ø); ‘дочка’ -івн- (л'існ-ик-івн-а, тит-

ар'-івн-а, сотн-ик-івн-а); ‘дружина’ -их- (лим-ар-их-а); -к- (риб-ач-к-а); ‘дитина’  

-ен'- (китай-ч-ен'-а). У сучасній українській мові ці суфікси непродуктивні. 

Суфікси -енк-, -чук-, -івн-, -ен'- вказують на недорослість особи. За такого 

правобічного оточення суфікс ‘особа’ виконує структурно-семантичну функцію. 

6. ‘Приміщення’: -н'- (молоч-ар-н'-а, вівч-ар-н'-а, тес'л'-ар-н'-а, друк-ар-н'-а, 

л'ік-ар-н'-а, книг-ар-н'-а); -к- (мал'-ар-к-а, вапн'-ар-к-а); суфіксальний комплекс  

-н-ик- (скот-ар-н-ик-ø). У такому правобічному оточенні суфікси зі значенням 
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‘особа’ є структурними конституентами слова. Їхнє системне значення (особа 

чоловічої статі) не відтворюється в лексичному значенні похідних слів (напр., -ар- 

та -н'-: друк-ува-ти – друк-ар-ø – друк-ар-н'-а). На цій підставі дериватологи 

вважаються, що суфікс зі значенням ‘особа’ десемантизується, і дві морфеми 

утворюють одну функціональну одиницю – словотвірний формант -арн'-: друк-

ува-ти – друк-арн'-а, хоча історично похідні типу вівчарня, конюшня були 

утворені від вівч-ар-ø, кон'-ух-ø [130, с.13]. Відповідно до прийнятого в 

дисертаційній роботі розмежування морфемних і словотвірних одиниць визнаємо, 

що в морфемній структурі подібних слів є суфікс -ар-, який імпліцитно зберігає 

інтегральне значення ‘особа’ [224]. 

7. ‘Предмет’ -к- (суш-ар-к-а, жнив-ар-к-а, кос-ар-к-а). Подібно до суфіксів зі 

значенням ‘приміщення’, цей правобічний контекст передбачає імплікацію 

інтегральних значень суфікса ‘особа’. 

Прикметникові суфікси, що сполучаються з суфіксами ‘особа чоловічої 

статі’ у правобічній позиції, мають такі значення:  

1. ‘Відносна, відносно-присвійна ознака’: -с'к- (безбожн-иц'-к-ий, 

саботажн-иц'-к-ий, грибн-иц'-к-ий, знав-ец'-к-ий, актив-іс'-к-ий (орфограф. 

актив-іст-ськ-ий), мін'імал'-іс'-к-ий (орфограф. мінімал-іст-ськ-ий), антагон'-іс'-

к-ий (орфограф. антагон-іст-ськ-ий), бокс-ер-с'к-ий, морал'ізат-ор-с'к-ий, скот-

ар-с'к-ий, штук-ар-с'к-ий, гл'ад-ац'-к-ий, користув-ац'-к-ий); -н- (йерет-ич-н-ий, 

флегмат-ич-н-ий, ман'ій-ак-ал'н-ий, лив-ар-н-ий, гонч-ар-н-ий); -ен- (зробітн-ич-

ен-ий, закр'іп-ач-ен-ий, змішч-ан-ен-ий). У препозиції щодо прикметникових 

суфіксів морфеми зі значенням ‘особа чоловічої статі’ виконують структурно-

семантичну функцію. Найчастотнішим правобічним контекстом є суфікс -с'к-. 

Похідні з цим суфіксом нерідко мають подвійну семантичну мотивацію: бокс-ер-

с'к-ий від бокс-ø і бокс-ер-ø, фаш-ис'-к-ий від фаш-ист-ø і фаш-изм-ø, що є 

додатковим підтвердженням нетотожності морфемних і словотвірних структур 

слів [19 , с.17]. 

2. ‘Якісна ознака’: -уват- (чуд-ак-уват-ий, муж-ик-уват-ий, прост-ак-уват-

ий, мерз'л'-ак-уват-ий). 
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3. ‘Присвійна ознака’: -ов-/-ів-/-ев- (йун-ак-ів-ø, сурм-ач-ів-ø, шинк-ар'-ів-ø, 

господ-ар'-ів-ø) та -ø- (пас-туш-ø-ий, молод-еч-ø-ий, йун-ач-ø-ий). У морфемній 

структурі слова особовий суфікс перед суфіксами зі значенням ‘якісна ознака’ і 

‘присвійна ознака’ виконує структурно-семантичну функцію. 

Потенційно від кожного іменника на позначення особи чоловічої статі 

можна утворити присвійний прикметник, а отже, суфікс зі значенням ‘особа 

чоловічої статі’ семантично сумісний із суфіксом зі значенням ‘присвійна ознака’: 

*заступн-ик-ів-ø, *помічн-ик-ів-ø, *супротивн-ик-ів-ø. Однак потенційна 

можливість не завжди справджується в реальних словах. Натомість суфікс -с'к- 

‘відносна ознака’ активніше поєднується з усіма суфіксами на позначення особи і 

часто перебирає на себе семантику присвійності, тому й виокремлюють перехідну 

групу відносно-присвійних прикметників
 

[67, с.275]. Ця закономірність 

закріплена узусом, а не системою мови. 

Дієслівні суфікси в правобічній позиції щодо особових суфіксів мають такі 

значення: 

1. ‘Заняття особи’: -ува- (смол'-ар-ува-ти, чередн-ик-ува-ти, лихв-ар'-ува-ти, 

ремісн-ик-ува-ти, господ-ар'-ува-ти, візн-ик-ува-ти, л'ік-ар'-ува-ти); комплекс  

-ств-ува- (учи-тел'-ств-ува-ти, репетир-ор-ств-ува-ти, опік-ун-ств-ува-ти); -и- 

(жебра-ч-и-ти, сад'івн-ич-и-ти, кочег-ар-и-ти, пий-ач-и-ти); -а- (розбійн-ич-а-ти, 

суперн-ич-а-ти, модн-ич-а-ти, нахабн-ич-а-ти). 

2. ‘Дія, виконувана над особою’: -ува- (закр'іп-ач-ува-ти, з'мішч-ан'-ува-ти, 

он'ім-еч-ува-ти, зробітн-ич-ува-ти); -и- (розкр'іп-ач-и-ти, ословй-ан-и-ти, 

сфранц-уз-и-ти). Такі суфікси часто є компонентами конфікса. У морфемних 

структурах із дієслівними правобічними контекстами особові суфікси виконують 

структурно-семантичну функцію. 

Загальні закономірності сполучуваності основних (ядрових і приядрових) 

суфіксів підсистеми ‘особа чоловічої статі’ з правобічними контекстами подано в 

Таблиці 2.4 на стр. 90–91 (символ ‘р’ позначає регулярну сполучуваність морфем; 

‘н’ – нерегулярну та одиничну сполучуваність морфем). 
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Таблиця 2.4. 

Правобічні семантичні контексти основних суфіксів  

зі значенням ‘особа чоловічої статі’  

Правобічні 

контексти 

Суфікси на позначення особи 

-ик-
1
 -ец'- 

-ист-/ 
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-ар- -ач- -ак- -тел'- 
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Конотативна значущість. У структурі семантики суфіксів, що входять до 

ядрової зони суфіксальної парадигми, не виявлено конотативного компоненту 

емоційно-оцінної значущості. Натомість суфікси, що не належать до ядра, можуть 

мати його; і чим далі від ядра, тим цей компонент семантики більш значущий та 

відчутніший. Так, приядрові суфікси -ак-, -тел'-, поєднуючись із тими самими 

лівобічними контекстами, що і ядрові -ик-
1
, -ец'-, -ач-, -ер- (пис'менн-ик-ø, хлоп-

ец'-ø, с'ій-ач-ø, майст-ер-ø; зц'іл'ува-ч-ø, побудн-ик-ø, скор'ува-ч-ø, поц'іновува-ч-

ø), можуть набувати стилістичної значущості – зниженого або високого 

експресивного забарвлення, що у словниках позначено відповідними ремарками – 

‘рідковживане’, ‘застаріле’, ‘розмовне’, ‘діалектне’: пис'м-ак-ø, хлопй-ак-ø, с'ів-

ак-ø, маст-ак-ø; або ‘книжне’, ‘розмовне’, ‘рідковживане’: ц'іли-тел'-ø, буди-тел'-

ø, скори-тел'-ø, ц'іни-тел'-ø.  

У структурі семантики багатьох периферійних суфіксів позитивний або 

негативний емоційно-оцінний компонент є інтегральним: здоров-ан'-ø, кудл-ан'-ø, 

сив-ан'-ø, слинт'-ай-ø, гул'т'-ай-ø, серд-ек-а, тих-он'-а, босов-ил-о, торг-аш-ø, 

брод'-аг-а, труд'-аг-а, хап-уг-а, розум-ах-а, уперт'-ух-ø. У семантиці окремих 

периферійних суфіксів цей компонент семантики є диференційним, і тому 
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виявляється лише в певних морфемних контекстах: зневажливе бевз-ен'-ø, 

прихвост-ен'-ø, але загальновживане уч-ен'-ø.  

 

2.3. Семантичні парадигми суфіксів зі значенням ‘особа’ 

Cемантику морфеми як двобічної значеннєвої одиниці мови, подібно до 

семантики лексеми, можна розглядати як сукупність морфемно-семантичних 

варіантів (МСВ). Морфемно-семантичні варіанти формують семантичну 

парадигму суфікса. У цьому між лексемою та морфемою простежується 

ізоморфізм. Морфем менше, ніж слів, а їхнє функціонування у словоформах, 

навпаки, значно частотніше. Тому можна припустити, що семантична парадигма 

морфем є більш розгалуженою, ніж парадигма лексеми.  

Актуалізація МСВ зумовлена лівобічним та правобічним контекстом. 

Семантика лівобічних контекстів є основою формування МСВ; правобічні 

контексти зумовлюють морфмну й аломорфну реалізацію МСВ, функцію афікса в 

морфемній структурі слова та можливу семантичну модифікацію.  

У семантичній парадигмі морфеми МСВ упорядковані відповідно до їх 

актуальності в українській мові. За параметрами оцінки системи, визначеними 

В. Перебийніс, МСВ можна віднести до основних або периферійних. Основні 

МСВ регулярно актуалізуються в мовній практиці в значній кількості (90 % слів 

усієї вибірки). Серед основних МСВ виділяємо ядрові, що охоплюють 75 % слів, 

та приядрові, засвідчені в 15 % слів. МСВ, зафіксовані в небагатьох словах (10 % 

слів усієї вибірки), є периферійними в семантичній парадигмі суфіксальної 

морфеми.  

У дисертаційному дослідженні опис кожного суфікса зі значенням ‘особа 

чоловічої статі’ здійснено за такими параметрами: 

1. Поширеність у сучасній українській мові. 

2. Походження суфікса. 

3. Аломорфія суфікса, його правобічні контексти. 

4. Систематизація МСВ за лівобічними контекстами в семантичній 

парадигмі. 
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2.3.1. Морфемно-семантичні варіанти ядрових суфіксів  

Ядрові суфікси ‘особа чоловічої статі’ – -ик-
1
, -ец'-, -ист-/-іст-, -ар-, -ер-/ 

-ор-, -ач- – конституюють 79 % усіх відібраних для аналізу слів (7334 одиниці).  

У Таблиці 2.5 подано розподіл ядрових суфіксів за уживаністю в морфемних 

структурах слів, за обсягом МСВ та виконуваною функцією.  

Таблиця 2.5. 

Кількісні параметри ядрових суфіксів ‘особа’ 

Суфікс Усього 

слів 

Пасивна лексика 

(неологізми + 

застарілі слова) 

Усього МСВ: 

(ядро + 

приядрова зона 

+ периферія) 

Функція суфікса 

(семант.-словотв. + 

структурно-семант. 

+ структурна) 

Похідні 

‘особа 

жіночої 

статі’ 

-ик-
1
 2713 14,6 % (6,9 %; 7,7 %) 68: 29 + 13 + 26 76 % + 4 % + 20 % 0,7 % 

-ец'- 1236 18,4 % (11,4 %; 7 %) 48: 18 + 10 + 20 91 % + 4 % + 5 % – 

-ист-/-іст- 1132 8,9 % (6,8 %; 2,1 %) 37: 9 + 7 + 21 55 % + 23 % + 22 % 40 % 

-ер-/-ор- 819 27,8 % (25,6 %; 2,2 %) 37: 12 + 9 + 16 52 % + 11 % + 37 % 19 % 

-ар- 800 19,3 % (2,7 %; 16,6 %) 40: 12 + 9 + 19 29 % + 24 % + 47 % 30 % 

-ач- 634 5,7 % (5 %; 0,7 %) 29: 11 + 4 + 14 61 % + 35 % + 4 % 53 % 

Всього 7334     

 

Найуживанішим суфіксом на позначення особи в українській мові є -ик-
1
, 

який засвідчений у 2713 словах (29 %). Решта ядрових суфіксів реалізуються у 

значно меншій кількості слів (від 1236 до 634).  

Ядрові суфікси функціонують у словах, що належать як до активної, так і до 

пасивної лексики. Найменше пасивної лексики із суфіксом -ач- (5,7%); найбільше 

– з -ер-/-ор- та -ар- (27,8% і 19,3%). Показово, що -ер-/-ор- конституюють 

переважно неологізми, а -ар- – застарілі слова. Значна кількість неологізмів 

утворюється також за допомогою суфікса -ец'-. 

МСВ є основою полісемічності суфікса: чим більше МСВ, тим ширшою є 

його семантика. Найбільшу кількість МСВ – 68 – охоплює семантика суфікса -ик-
1
, 

тобто цей суфікс сполучається з 68 різними лівобічними контекстами. Найменше 

МСВ у семантичній парадигмі суфікс -ач- (29). МСВ суфікса характеризуються 

двома показниками: якісним (за значенням лівобічного контексту) та кількісним 

(за місцем у семантичній парадигмі).  

Функції суфікса в морфемній структурі слів характеризують можливість 
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семантичної модифікації суфікса і як наслідок – імплікації інтегральних значень. 

Наприклад, суфікс -ец'- у 91 % усіх слів виконує семантично-словотвірну 

функцію, відповідно його інтегральні значення експліцитно виражені: динамів-ец'-

ø, н'іцшеан-ец'-ø. Суфікс -ар- виконує семантично-словотвірну функцію тільки у 

29 % слів; у 24 % слів він функціонує як структурно-семантичний елемент (дой-

ар-к-а); у 47 % слів виконує лише структурну функцію (словник-ар-ств-о).  

З-поміж правобічних контекстів, що визначають семантичну модифікацію 

МСВ, суфікси зі значенням ‘особа жіночої статі’ найбільш уживані. Вони 

показують, скільки паралельних фемінітивних номінацій реально є в системі 

мови. Найбільше таких номінацій властиві для -ач- (53 % слів), натомість -ец'- не 

тільки семантично, а й формально несумісний із фемінітивними суфіксами. 

Похідні зі значенням ‘особа жіночої статі’ входять у загальну кількість слів із 

суфіксом у структурно-семантичній функції.  

 

2.3.1.1. Суфікс -ик-
1 

Суфікс -ик-
1
 – найпоширеніший та найактивніший у сучасній українській 

мові. Він є в морфемній структурі 2713 слів на позначення особи (29,3 % від усіх 

суфіксальних особових номінацій), з-поміж яких 188 (6,9 % від загальної кількості 

слів із суфіксом -ик-
1
) неологізмів – слів, що увійшли в мову після 1991 року: 

ексмед'ійн-ик-ø, заз'іхал'н-ик-ø, капіталовласн-ик-ø. 209 слів (7,7 %) належать до 

застарілої лексики: бердн-ик-ø, скудел'н-ик-ø, супр'ажн-ик-ø, кайданн-ик-ø. Високі 

кількісні показники свідчать про особливе місце цього суфікса в українській мові.  

Питомий суфікс -ик-
1
 засвідчений у мові праслов'янського періоду. “У 

позиції максимальної продуктивності впродовж усього періоду розвитку 

української мови виступав суфікс -ик” [16, с.15]. Протягом ХІІ–ХVІІ ст. він 

утворював найменування осіб за об'єктом, результатом дії (бобровник, воловник, 

вістовик, скрипічник); найменування чоловіків за місцем дії (цеховик, січовик, 

степовик); назви осіб, що виконують дію за допомогою свійських тварин 

(коньникъ, сокольникъ); назви осіб, які використовують предмет за призначенням 

(пищальникъ, свирhльникъ); назви осіб, які торгують, купують, володіють чимось 
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(гречьникъ, вощьникъ); назви осіб, які здійснюють дію за допомогою знаряддя, 

механізму, пристосування (лучьникъ); найменування людей, що обслуговують 

домашніх тварин (гусятник, баранник, чередникъ); назви осіб за місцем 

функціонування, за характерною поведінкою, соціальним станом тощо [16, 

с.12,15,16].  

У праслов'янській мові однією з функцій суфікса -ikъ- було переведення 

прикметників у субстантиви; найчастіше він утворював похідні слова від 

прикметників на -ьnъ- (що походили як від дієслів, так і від іменників): sьrebrьnъ 

“срібний” – sьrebrьnіkъ “срібник”, grěšьnъ “грішний” – grěšьnikъ “грішник”. Через 

велику кількість словотвірних ланцюгів типу ruda – rudьnъ – rudьnikъ, grěхъ – 

grěšьnъ – grěšьnikъ і черезступеневу мотивацію невдовзі виокремився формант  

-ьnikъ-, який приєднувався безпосередньо як до іменникових, так і до дієслівних 

основ [15, с.24-25].  

Суфікс -ик-
1
 на позначення осіб за характером діяльності часто є 

компонентом словотвірних формантів у поєднанні з суфіксами -н-, -ов-, -ів-н-,  

-і-ва-л'н-, -і-л'н- (поміч-н-ик-ø, газ-ов-ик-ø, газ'-ів-н-ик-ø, у-бол'-і-ва-л'н-ик-ø, мол'-

і-л'н-ик-ø) [171, с.40]. Словотвірні типи з формантами -ик-, -ник-, -овик- та -шчик- 

(-чик-) на позначення особи [159, с.57-58, 61, 109] зорієнтовані на частиномовну 

належність твірної основи. О. Моїсеєв звертає увагу на субстантивно-ад'єктивний 

синкретизм твірних основ у словах типу пічник – піч-н-ик-ø і пічн-ик-ø, вважаючи, 

що синкретизм знімається на користь субстантивності, і в структурі слова є суфікс 

-н/ик- [128, с.12-13]. На думку А. Мойсієнка, твірним у таких випадках є 

прикметник (бетон-н-ий – бетонн-ик-ø, порт-ов-ий – портов-ик-ø) [131, с.23]. 

В. Виноградов указував на можливість подвійної мотивації: прикметник на -ов-/ 

-ев- + -ик- або іменник + -ов/ик-, -ев/ик- (галузев-ик-ø і галуз-евик-ø, л'ісов-ик-ø і 

л'іс-овик-ø) [38, с.101]. Американська дослідниця Е. Андрюс розглядає -ик-, -н/ик- 

та -ч/ик- (-шч/ик-) як окремі морфеми і вказує на відмінності в семантиці кожного 

з них [207, с.46]. Деривати на позначення особи, зауважує А. Нелюба, традиційно 

поділяють на різні словотвірні типи. Однак вони розрізняються лише за моделями 

творення похідних, а “словотвірні значення та функції в тексті збігаються чи 
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подібні” [134, с. 39]. Тому А. Нелюба розглядає суфікси з компонентом -ик як 

одну морфему.  

Неєдина інтерпретація лівобічного варіювання суфікса -ик-
1
 – це тема 

окремого дисертаційного дослідження. У дисертації розглядаємо лише формальне 

варіювання суфікса -ик-
1
, зумовлене правобічним контекстом. Найбільш 

регулярними є контексти суфіксів: -с'к- ‘відносна/відносно-присвійна ознака’;  

-ств- ‘абстрактність’; -ств- ‘збірність’; менш регулярними є: -ок-‘демінутив’; -н'- 

‘збірність’; -иц'-, -к- ‘особа жіночої статі’; -их-, -к- ‘родинні стосунки (дружина)’; 

-енк- ‘родинні стосунки (син)’; -івн- ‘родинні стосунки (дочка)’; -ів-, -ø- 

‘присвійна ознака’; -н- ‘відносна ознака’; -а-, -ува- ‘заняття особи’; -и-, -ен- ‘дія, 

виконувана над особою’. Правобічні контексти зумовлюють таку аломорфію -ик-
1
: 

-ик- (77,2 %): робітн-ик-ø, самітн-ик-ø, дос'л'ідн-ик-ø, розвідн-ик-ø; 

-ич- (4,6 %): робітн-ич-к-а, біл'шов-ич-к-а, л'ісов-ич-ок-ø; 

-иц'- (9,1 %): робітн-иц'-к-ий, соромітн-иц'-к-ий, підлабузн-иц'-к-ий; 

-иц- (7,1 %): робітн-иц-тв-о, передвижн-иц-тв-о. 

У 44 словах (2 %) -ик- є субморфом: жевж-ик-ø, гутн-ик-ø. 

Формальне варіювання суфікса -ик-
1
 частково вказує на особливості його 

функціонування у структурі слова. Переважна більшість морфів реалізується в 

семантично-словотвірній функції (2081 слово, 76 %): молод-ик-ø, пожежн-ик-ø, 

страхов-ик-ø, вантажн-ик-ø. Інші морфи виконують структурну функцію (536 

слів, 20 %): видавн-иц-тв-о, сумісн-иц-тв-о. У структурно-семантичній функції 

суфікс -ик-
1
 менш уживаний (96 слів, 4 %), оскільки в системі мови діють 

формальні обмеження на сполучуваність із фемінітивними суфіксами (-иц'-, -к-). 

При утворенні назви жіночої статі на -иц'- від співвідносного іменника на -ик- 

суфікс усікається семантично та структурно [159, с.97; 70]: робітн-ик-ø – робітн-

иц'-а, власн-ик-ø – власн-иц'-а, засновн-ик-ø – засновн-иц'-а, надомн-ик-ø – надомн-

иц'-а. Єдиним винятком є пара давно утворених слів: влад-ик-а – влад-ич-иц'-а. 

Сполучуваність суфіксів -ик-
1
 ‘особа чоловічої статі’ та -к- ‘особа жіночої статі’, 

можлива в системі мови, але не закріплена узусом, збережена в поодиноких 

словах (19 слів, 0,7 % від загального масиву слів з суфіксом -ик-
1
): біл'шов-ик-ø – 
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біл'шов-ич-к-а, двірн-ик-ø – двірн-ич-к-а, передов-ик-ø – передов-ич-к-а. 

Суфікс -ик-
1
 не закріплений за твірною основою якоїсь певної частини мови, 

що й викликає труднощі у виявленні словотвірної мотивації. Можливість 

приєднання до спільнокореневих твірних основ різних частин мови, на нашу 

думку, підтверджує гіпотезу про те, що частиномовна семантики твірної основи 

не є визначальною для семантики суфікса.  

Потенційно семантика суфікса ‘особа’ сумісна з емоційно-оцінною 

семантикою, яку передають відповідні суфікси. Незатребуваність емоційно-

оцінних номінацій зумовлена тим, що більшість лівобічних контекстів суфікса -ик-
1
 

позначають вид професійної діяльності особи. Такі номінації не схильні до 

розвитку емоційно-оцінних значень (розкройувал'н-ик-ø, декатирувал'н-ик-ø, 

драпірувал'н-ик-ø).  

Суфікс -ик-
1
 семантично сумісний з усіма типами лівобічних контекстів. 

Базову семантику суфікса -ик-
1
 складає референція до соціальної діяльності 

людини та її приватного життя:       

Діаграма 2.1. 

Лівобічні контексти суфікса -ик-
1
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23,8

3,9
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 ‘Абстрактне поняття’ – 1,4 % 

 ‘Людина’ – 23,8 % 

 ‘Соціум’ – 3,9 % 

 ‘Артефакт’ – 15,2 % 

 ‘Природа’ – 6,2 %  

 ‘Соціальна діяльність людини’ – 46,2 % 

Семантична парадигма суфікса -ик-
1
 вирізняється з-поміж інших парадигм 

суфіксів зіз наченням ‘особа’ кількістю МСВ та їх значеннями.  

Ядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ик-
1
 

Одинадцять із 28 ядрових МСВ сполучаються з лівобічними контекстами, 

що позначають соціальну діяльність людини; дев'ять – із контекстами ‘Людина’; 

шість МСВ стосуються ‘Артефакту’, з яким пов'язана діяльність людини. 
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Лівобічні контексти ‘Природа’ і ‘Соціум’ утворюють по одному МСВ. 

МСВ 1. ‘Фізична діяльність’ //
4
 ‘Соціальна діяльність людини’ (202 слова;  

7,3 %): відбивал'н-ик-ø, вовночесал'н-ик-ø, обкатувал'н-ик-ø, вантажн-ик-ø тощо.  

МСВ 2. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (170 

слів; 6,3 %): поручн-ик-ø, посередн-ик-ø, заступн-ик-ø, супротивн-ик-ø, позовн-ик-

ø, прибічн-ик-ø, помічн-ик-ø тощо.  

МСВ 3. ‘Промислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (154 слова;  

5,7 %): кесонн-ик-ø, сил'ікатн-ик-ø, оловолитн-ик-ø, зерновиробн-ик-ø, галузев-ик-ø.  

МСВ 4. ‘Оброблення’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (109 слів; 4 %): 

бронзувал'н-ик-ø, драпірувал'н-ик-ø, асфал'тувал'н-ик-ø, гарт'івн-ик-ø, золотил'н-

ик-ø, р'із'бонакатувал'н-ик-ø.  

МСВ 5. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (104 слова; 3,7 %): кумедн-ик-ø, 

капосн-ик-ø, склочн-ик-ø, підступн-ик-ø.  

МСВ 6. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (95 слів; 3,5 %): заспокійн-ик-ø, догідн-

ик-ø, нас'мішн-ик-ø, убол'івал'н-ик-ø.  

МСВ 7. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (81 слово; 3 %): 

мол'іл'н-ик-ø, безбожн-ик-ø, пісн-ик-ø, духовн-ик-ø, помазан-ик-ø, схимн-ик-ø.  

МСВ 8. ‘Фізична дія’ // ‘Людина’ (71 слово; 2,8 %): вишивал'н-ик-ø, 

конопатн-ик-ø, давил'н-ик-ø.  

МСВ 9. ‘Пристрій’ // ‘Артефакт’ (59 слів; 2,2 %): компйутерн-ик-ø, 

елеваторн-ик-ø, ротац'ійн-ик-ø, верстатн-ик-ø.  

МСВ 10. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (56 слів; 2,1 %): с'піввласн-ик-ø, 

здавал'н-ик-ø, позичал'н-ик-ø, пайов-ик-ø.  

МСВ 11. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (56 слів; 2,1 %): кахел'н-ик-ø, 

тавотн-ик-ø, гран'ітн-ик-ø, вакуумн-ик-ø.  

МСВ 12. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (56 слів; 2 %): речн-ик-ø, обмовн-ик-ø, 

підлесн-ик-ø.  

МСВ 13. ‘Рух’ // ‘Людина’ (55 слів; 2 %): кочов-ик-ø, подорожн-ик-ø, найізн-ик-ø.  

МСВ 14. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (54 слова; 2 %): руйн'івн-ик-ø, 

                                                 
4
   Запис // позначає тип лівобічного контексту, до якого належить МСВ. 
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саботажн-ик-ø, здирн-ик-ø.  

МСВ 15. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (53 слова; 2 %): 

податн-ик-ø, хабарн-ик-ø, штрафн-ик-ø, вал'утн-ик-ø.  

МСВ 16. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини (52 слова; 

1,9 %): видавн-ик-ø, перекупн-ик-ø, офсетн-ик-ø, розмітн-ик-ø.  

МСВ 17. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (52 слова; 1,9 %): есбеушн-ик-ø, 

чайханн-ик-ø, профс'пілков-ик-ø, дайішн-ик-ø.  

МСВ 18. ‘Власне діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (49 слів; 1,8 %): 

робітн-ик-ø, прац'івн-ик-ø, безд'іл'н-ик-ø.  

МСВ 19. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (49 

слів; 1,8 %): шифрувал'н-ик-ø, дос'л'ідн-ик-ø, проектувал'н-ик-ø, радн-ик-ø.  

МСВ 20. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (48 слів; 1,8 %): 

десантн-ик-ø, кіннотн-ик-ø, загарбн-ик-ø, розвідн-ик-ø.  

МСВ 21. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (47 слів; 1,7 %): 

незалежн-ик-ø, біл'шов-ик-ø, соборн-ик-ø, міноритарн-ик-ø.  

МСВ 22. ‘Територія’ // ‘Природа’ (46 слів; 1,7 %): с'ічов-ик-ø, далекос'хідн-

ик-ø, р'івнинн-ик-ø, тайгов-ик-ø.  

МСВ 23. ‘Транспортний засіб’ // ‘Артефакт’ (44 слова; 1,6 %): вертол'ітн-ик-

ø, галерн-ик-ø, саночн-ик-ø, паровозн-ик-ø.  

МСВ 24. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (44 слова; 1,6 %): однокурсн-ик-ø, дес'атн-

ик-ø, дружинн-ик-ø.  

МСВ 25. ‘Споруда, приміщення’ // ‘Артефакт’ (43 слова; 1,6 %): дачн-ик-ø, 

надомн-ик-ø, с'півкамерн-ик-ø.  

МСВ 26. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (43 слова; 1,6 %): виучен-ик-ø, 

читал'н-ик-ø, вигадн-ик-ø.  

МСВ 27. ‘Їжа, напій’ // ‘Артефакт’ (41 слово, 1,5 %): тортов-ик-ø, рафінадн-

ик-ø, карамел'н-ик-ø.  

МСВ 28. ‘Предмет’ // ‘Артефакт’ (40 слів; 1,5 %): модел'н-ик-ø, лекал'н-ик-ø, 

футл'арн-ик-ø, книжн-ик-ø.  

П’ять із 28 ядрових морфемно-семантичних варіантів (МСВ 1 ‘фізична 



100 

 

діяльність’, МСВ 4 ‘оброблення’, МСВ 9 ‘пристрій’, МСВ 23 ‘транспортний 

засіб’, МСВ 28 ‘предмет’) завжди перебувають у сильній позиції, отже, вони 

спеціалізуються на семантично-словотвірній функції і не зазнають семантичної 

модифікації (бетонувал'н-ик-ø, компйутерн-ик-ø, кол'існ-ик-ø, кл'учн-ик-ø). Усі 

інтегральні компоненти семантики (частиномовне, розрядне, денотатне значення) 

актуалізуються без імплікації. Семантика конкретної предметності та конкретної 

фізичної діяльності, що властива лівобічним контекстам цих МСВ, накладає певні 

семантичні обмеження на сполучуваність зі значеннями ‘абстрактність’, ‘особа 

жіночої статі’, емоційно-оцінними значеннями правобічних контекстів. 

МСВ 8 ‘фізична дія’ та МСВ 24 ‘група осіб’ семантично сумісні з 

правобічними контекстами на позначення родинних стосунків, жіночої статі, 

демінутивності. У цій позиції особовий суфікс виконує структурно-семантичну 

функцію. Такі правобічні контексти засвідчені в застарілих словах (мел'н-ич-их-а, 

візн-ич-ок-ø, полковн-ик-івн-а, сотн-ич-енк-о, сотн-ик-ува-ти). Вони є нетиповими 

для сучасного функціонування суфікса -ик-.  

МСВ 6 ‘психічна сфера’, МСВ 7 ‘релігійна сфера’, МСВ 18 ‘діяльність’, 

МСВ 21 ‘політика’ можливі як у сильній, так і в слабкій позицій майже однаково 

(≈ 50 %). У слабкій позиції ці МСВ виконують структурну функцію: вони 

зберігають інтегральне значення предметності, а їхнє розрядно-денотатне 

значення ‘особа’ у похідному слові імплікується: догідн-иц-тв-о, затворн-иц-тв-о, 

державн-иц-тв-о, робітн-иц-тв-о, занепадн-иц'-к-ий.   

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ик-
1
  

До приядрових відносимо 14 морфемно-семантичних варіантів суфікса -ик-
1
. 

Чотири МСВ реферують до особистих якостей та приватного життя людини; по 

три МСВ реферують до соціальної діяльності особи та артефакту, з яким пов'язана 

діяльність людини; два МСВ позначають природу; по одному – соціум та 

абстрактне поняття: 

МСВ 29. ‘Будівництво’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (39 слів; 1,4 %): 

забудовн-ик-ø, буд'івел'н-ик-ø, городн-ик-ø, буд'івел'н-иц'-к-ий, буд'івн-иц-тв-о.  

МСВ 30. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (39 слів; 1,4 %): 
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кер'івн-ик-ø, начал'н-ик-ø, зверхн-ик-ø, ур'адн-ик-ø. 

МСВ 31. ‘Особа’ // ‘Людина’ (39 слів; 1,4 %): муж-ик-ø, відл'удн-ик-ø, бабн-ик-ø. 

МСВ 32. ‘Предмет побуту’ // ‘Артефакт’ (38 слів; 1,4 %): кл'учн-ик-ø, посудн-

ик-ø, килимн-ик-ø, скринн-ик-ø.  

МСВ 33. ‘Тварина’ // ‘Природа’ (38 слів; 1,4 %): волов-ик-ø, страусн-ик-ø, 

гус'івн-ик-ø, собаківн-ик-ø
5
.  

МСВ 34. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (38 слів; 1,4 %): 

передвижн-ик-ø, художн-ик-ø, балетн-ик-ø, рокнкол'н-ик-ø. 

МСВ 35. ‘Суспільний стан’ // ‘Людина’ (37 слів; 1,4 %): чиновн-ик-ø, 

відставн-ик-ø. 

МСВ 36. ‘Вікова група’ (33 слова; 1,2 %): молод-ик-ø, ровесн-ик-ø. 

МСВ 37. ‘Рослина’ // ‘Природа’ (28 слів; 1 %): зернов-ик-ø, грибн-ик-ø, 

рис'івн-ик-ø, бананн-ик-ø. 

МСВ 38. ‘Зброя’ // ‘Артефакт’ (25 слів; 0,9 %): шчитн-ик-ø, зен'ітн-ик-ø, 

торпедн-ик-ø.  

МСВ 39. ‘Абстрактне поняття’ // ‘Абстрактне поняття’ (21 слово, 0,8 %): 

л'імітн-ик-ø, квотн-ик-ø, антикризов-ик-ø.  

МСВ 40. ‘Одяг, взуття, аксесуари’ // ‘Артефакт’ (21 слово, 0,8 %): рукавичн-

ик-ø, жилетн-ик-ø, свитн-ик-ø, син'ожупанн-ик-ø.  

МСВ 41. ‘Захід, подія’ // ‘Соціум’ (20 слів; 0,7 %): фестивал'н-ик-ø, трапезн-ик-ø.  

МСВ 42. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (20 слів; 0,7 %): пойідал'н-ик-ø, 

годувал'н-ик-ø, молотн-ик-ø. 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти актуалізуються в незначній 

кількості слів (від 20 до 40). П’ять морфемно-семантичних варіантів (МСВ 32 

‘предмет побуту’ килимн-ик-ø, скринн-ик-ø; МСВ 38 ‘зброя’ лучн-ик-ø, зен'ітн-ик-

ø; МСВ 39 ‘абстрактне поняття’ л'імітн-ик-ø, квотн-ик-ø; МСВ 40 ‘одяг, взуття, 

аксесуари’ рукавичн-ик-ø, рукавичн-ик-ø; МСВ 41 ‘захід’ мітингувал'н-ик-ø) 

                                                 
5
  Похідні з лівобічними контекстами ‘тварина, група тварин’ і ‘рослина, група рослин’ (МСВ 33, 

МСВ 37, МСВ 44, МСВ 50) можуть мати подвійну мотивацію – з назвою особи за вирощуванням, розведенням 

тварин (рослин) або з назвою особи за відповідною галуззю сільського господарства (птахівництво, олійництво, 

лісівництво) [127]. 
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можливі лише в сильній позиції – позиції словотвірного афікса. Інші МСВ 

функціонують і в сильній, і в слабкій позиції. МСВ 30 ‘сфера влади’ начал'н-иц'-к-

ий, влад-ич-и-ти, начал'н-ич-ок-ø; МСВ 31 ‘особа’ муж-ич-ок-ø, муж-ич-к-а, 

відл'удн-иц-тв-о та МСВ 42 ‘фізіологічна сфера’ чревоугодн-иц-тв-о, покійн-ич-к-а 

виконують і структурно-семантичну (10-20 % слів), і структурну функцію (20-35 

% слів). МСВ 33 ‘тварина’ тваринн-иц'-к-ий, каракул'івн-иц-тв-о; МСВ 34 

‘мистецтво і культура’ художн-иц'-к-ий, пис'менн-иц-тв-о; МСВ 35 ‘суспільний 

стан’ відхідн-иц-тв-о, чиновн-иц'-к-ий; МСВ 36 ‘вік’ дес'атикласн-иц'-к-ий, 

другор'ічн-иц-тв-о; МСВ 37 ‘рослина’ бур'аківн-иц-тв-о, рис'івн-иц'-к-ий 

виконують тільки структурну функцію (10-35 %).  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса -ик-
1
 

У семантичній парадигмі суфікса -ик-
1
 26 периферійних морфемно-

семантичних варіантів, що актуалізуються в 10 % номінацій на позначення особи. 

Переважно периферійні МСВ реферують до артефакту та природи (по сім МСВ), 

особистого життя людини (шість МСВ); чотири МСВ позначають соціальну 

діяльність людини; два – абстрактне поняття: 

МСВ 43. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 0,6 %): 

мед'ійн-ик-ø, газетн-ик-ø, рекламн-ик-ø.  

МСВ 44. ‘Група рослин’ // ‘Природа’ (16 слів; 0,6 %): л'існ-ик-ø, л'ісов-ик-ø, 

л'існ-ик-івн-а, л'існ-ич-их-а. 

МСВ 45. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (16 слів; 0,6 %): 

правн-ик-ø, атомн-ик-ø, міжнародн-ик-ø, мовн-ик-ø. 

МСВ 46. ‘Час’ // ‘Природа’ (16 слів; 0,6 %): сезонн-ик-ø, поденн-ик-ø, вечірн-

ик-ø, відпускн-ик-ø.  

МСВ 47. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (15 слів; 0,6 %): пл'ажн-ик-ø, тусовшч-ик-ø. 

МСВ 48. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (15 слів; 0,6 %): 

західн-ик-ø, попутн-ик-ø. 

МСВ 49. ‘Частина споруди’ // ‘Артефакт’ (13 слів; 0,5 %): пічн-ик-ø, рамн-ик-

ø, придверн-ик-ø (сторож).  

МСВ 50. ‘Група тварин’ // ‘Природа’ (12 слів; 0,4 %): табунн-ик-ø, караванн-
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ик-ø, отарн-ик-ø, чередн-ик-ува-ти. 

МСВ 51. ‘Знаряддя’ // ‘Артефакт’ (12 слів; 0,4 %): кайл'івн-ик-ø, с'ідел'н-ик-ø, 

сокирн-ик-ø. 

МСВ 52. ‘Музичний інструмент’ // ‘Артефакт’ (12 слів; 0,4 %): клавішн-ик-ø, 

л'ірн-ик-ø, балалайечн-ик-ø.  

МСВ 53. ‘Спорт’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (12 слів; 0,4 %): 

фехтувал'н-ик-ø, супервагов-ик-ø, півзахисн-ик-ø.  

МСВ 54. ‘Частина пристрою’ // ‘Артефакт’ (12 слів; 0,4 %): турбінн-ик-ø, 

корпусн-ик-ø, башмачн-ик-ø (робітник на залізниці).  

МСВ 55. ‘Початок’ (11 слів; 0,4 %): підготовн-ик-ø, впровадн-ик-ø. 

МСВ 56. ‘Існування’ // ‘Людина’ (10 слів; 0,4 %): клонувал'н-ик-ø, насел'н-ик-

ø, посадн-ик-ø.  

МСВ 57. ‘Частина транспортного засобу’ // ‘Артефакт’ (10 слів; 0,4 %): 

кол'існ-ик-ø, вагонн-ик-ø, йакірн-ик-ø.  

МСВ 58. ‘Інтимні стосунки’ // ‘Людина’ (9 слів; 0,3 %): перел'убн-ик-ø, 

ц'ілувал'н-ик-ø, блудн-ик-ø.  

МСВ 59. ‘Родинні стосунки’ // ‘Людина’ (9 слів; 0,3 %): хресн-ик-ø, племінн-

ик-ø, сватал'н-ик-ø. 

МСВ 60. ‘Документ’ // ‘Артефакт’ (8 слів; 0,3 %): білобілетн-ик-ø, табел'н-

ик-ø, сигнатурн-ик-ø. 

МСВ 61. ‘Хвороба, фізична вада’ // ‘Природа’ (9 слів; 0,3 %): тифозн-ик-ø, 

туберкул'озн-ик-ø, сердечн-ик-ø. 

МСВ 62. ‘Частина тіла’ // ‘Природа’ (6 слів; 0,2 %): припл'ічн-ик-ø, наперсн-

ик-ø, захребетн-ик-ø, попл'ічн-ик-ø. 

МСВ 63. ‘Оцінка’ // ‘Абстрактне поняття’ (6 слів; 0,2 %): четвірочн-ик-ø, 

пйат'ірочн-ик-ø, двійечн-ик-ø. 

МСВ 64. ‘Сприйняття’ // ‘Людина’ (5 слів; 0,2 %): підгл'адн-ик-ø, 

спостережн-ик-ø, огл'адал'н-ик-ø. 

МСВ 65. ‘Фізичне явище’ // ‘Природа’ (5 слів; 0,2 %): короткохвил'ов-ик-ø, 

резонаторн-ик-ø. 
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МСВ 66. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (5 слів; 0,2 %): модн-ик-ø, крутел-ик-ø. 

МСВ 67. ‘Астральне тіло’ // ‘Природа’ (2 слова; 0,1 %): планетн-ик-ø, сонцев-

ик-ø (астрофізик). 

МСВ 68. ‘Сукупність предметів’ // ‘Артефакт’ (1 слово; 0,05 %): оптов-ик-ø. 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса -ик-
1
 засвідчені в 

обмеженій кількості слів (від 1 до 17). Майже всі вони функціонують в сильній 

позиції як словотвірний формант. Лише шість морфемно-семантичних варіантів 

актуалізуються в морфах, що є структурним компонентом слова у слабцій позиції 

(МСВ 44 ‘група рослин’ л'існ-иц-тв-о, л'іс'івн-иц'-к-ий; МСВ 45 ‘наукова сфера’ 

прос'вітн-иц-тв-о; МСВ 47 ‘дозвілля’ фокусн-иц-тв-о; МСВ 48 ‘ідеологія, 

філософія’ західн-иц-тв-о, занепадн-иц'-к-ий; МСВ 50 ‘група тварин’ стадн-иц'-к-

ий; МСВ 55 ‘початок’ засновн-иц-тв-о).  

 

2.3.1.2. Суфікс -ец'-  

Суфікс -ец'- зі значенням ‘особа’ функціонує в 1236 словах, 141 (11,4 %) з 

яких є неологізмами (заокеан-ец'-ø, зеленбуд'ів-ец'-ø, курбас'ів-ец'-ø, косоголов-ец'-

ø); 87 слів (7 %) належать до застарілої лексики (зборон-ец'-ø, куп-ец'-ø, 

трудармій-ец'-ø, кайзер'ів-ец'-ø). 

У сучасній українській мові -ик-
1
 та -ец'- є найбільш продуктивними 

суфіксами. Однак кожен із них має власне індивідуальне значення і займає своє 

місце в суфіксальній підсистемі ‘особа’. Суфікс -ик-
1
 переважно номінує особу за 

дією, ЩО робить людина: промислова та непромислова професійна діяльність 

людини, сфера соціальних стосунків, а -ец'- – особу з погляду на середовище 

життєдіяльності, ДЕ вона робить це. Назви на позначення особи з -ец'- реферують 

до країни, території, населеного пункту, де людина народилася або проживає, до 

етносу, частиною якого вона є, організації чи спільноти, до яких вона має якесь 

відношення (албан-ец'-ø, над'д'н'іпр'ан-ец'-ø, черкас-ец'-ø, динамів-ец'-ø, ур'адов-

ец'-ø, науков-ец'-ø).  

Питомий суфікс -ец'- виник як катойконімний. Одним із перших і основних 

значень суфікса було і залишається називання особи за місцем проживання 
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(країною, населеним пунктом, територією), а також етнічною належністю. 

“Назвам жителів, як і відтопонімним прикметникам, притаманна необмежена 

потенційність утворень. Це означає, що майже від кожного топоніма можна 

утворити катойконім. ... в системі катойконімного словотвору дуже багато 

варіантних форм” [54, с.3-4]. Суфікс -ец'- спостережений у 63 % досліджуваних  

катойконімів.  

Цей суфікс виявляв високу продуктивність ще в ХІ–ХІІІ ст. Із часом він 

розширив свою семантично-словотвірну активність і почав утворювати назви осіб 

на основі їхніх родинних стосунків (синовець, братанець); їхньої поведінки 

(ревнивець, нечестивець); виконуваних функцій (єздець, ходець, удець); назви осіб 

як об'єкта або результат дії (перепоясанець, посланець, різанець); назви осіб за 

соціальним станом (підданець, урядовець, обірванець) тощо [16, с.22-23]. 

Формальна парадигма суфікса охоплює шість аломорфів: 

 -ец'- (91,5 %): службов-ец'-ø, армій-ец'-ø, вихован-ец'-ø; 

-ец- (0,08 %): молод-ец-тв-о; 

-еч- (1 %): молод-еч-ø-ий, стар-еч-ø-ий; 

-ч- (3,9 %): молод-ч-ик-ø; 

-ц'- (2,5 %): молод-ц'-уват-ий, молод-ц'-а; 

-ц- (словозмінний): молод-ц-ем, куп-ц-ем. 

У 14 словах (1 %) -ец'- є субморфом: мит-ец'-ø, жр-ец'-ø. 

Суфікс -ец'- має найменшу, порівняно з іншими суфіксами ‘особа’, кількість 

правобічних контекстів. Тому в 91 % він виконує семантично-словотвірну 

функцію (ітеер'ів-ец'-ø, промов-ец'-ø). У морфемній структурі лише 9 % слів афікс 

перебуває в слабкій позиції як структурно-семантичний (4 %): молод-ч-ик-ø, хлоп-

ч-ин-а або структурний компонент (5 %): стр'іл-ец'-к-ий, молод-ец-тв-о.  

Правобічними контекстами афікса можуть бути іменникові суфікси: -ен'-,  

-аг-, -уг-, -ишч-, -ик-, -ак-, -ин-, -ис'к- (емоційно-оцінні); -ук- ‘родинні стосунки 

(син)’; -их- ‘родинні стосунки (дружина)’; прикметникові суфікси -уват- ‘якісна 

ознака’, -с'к-, -ен- ‘відносна ознака’ та -ів, -ø- ‘присвійна ознака’; дієслівні 

суфікси -ува-, -и- ‘дія, виконуваної над особою’ та -ува-, -і- ‘заняття особи’. 



106 

 

Суфікс -ец'- несумісний із суфіксами фемінітивності та абстрактності (виняток 

стар-ч-их-а, молод-ец-тв-о).  

Семантична парадигма суфікса -ец'- складається з 48 МСВ, із яких 28 

основних (18 ядрових, 10 приядрових) та 20 периферійних. На відміну від -ик-
1
, 

який нечасто сполучається із лівобічними контекстами ‘Соціум’, -ец'- найбільш 

активно поєднується саме з цими контекстами. Афікс надає перевагу лівобічним 

контекстам із семантикою інтелектуальної діяльності людини, психічної та 

релігійної сфери, а також особистого життя людини.  

Семантика суфікса -ец'- несумісна зі значення фізичної праці. У його 

семантичній парадигмі немає МСВ ‘фізична діяльність’ і МСВ ‘оброблення’. 

МСВ ‘фізична дія’ представлений в поодиноких словах (29), що переважно 

належать до пасивної лексики (жн-ец'-ø, шв-ец'-ø, лов-ец'-ø, скоп-ец'-ø).  

Діаграма 2.2. 

Лівобічні контексти суфікса -ец'- 

 

‘Абстрактне поняття’ – 1,3 % 

‘Людина’ – 27,7 % 

‘Соціум’ – 26,7 % 

‘Артефакт’ – 1,3 % 

‘Природа’ – 8,4 %  

‘Соціальна діяльність людини’ – 33,5 % 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ец'- 

Семантичну парадигму суфікса -ец'- формують 18 ядрових морфемно-

семантичних варіантів. Сім МСВ реферують до особистого життя людини; шість 

МСВ пов'язані з її соціальною діяльністю; чотири МСВ характеризують особу за 

належністю до соціуму й один – за відношенням до природи. 

МСВ 1. ‘Країна’ // ‘Соціум’ (139 слів; 11,3 %): украйін-ец'-ø, н'ім-ец'-ø, 

англ'ій-ец'-ø, американ-ец'-ø, китай-ец'-ø.  

МСВ 2. ‘Територія’ // ‘Природа’ (97 слів; 7,9 %): донбас'ів-ец'-ø, урал-ец'-ø, 

прид'н'істров-ец'-ø, півн'ічномор-ец'-ø, кубан-ец'-ø.  

МСВ 3. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (75 слів; 
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6,1 %): науков-ец'-ø, пошуков-ец'-ø, мовознав-ец'-ø.  

МСВ 4. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (69 слів; 5,6 %): 

реформів-ец'-ø, рухів-ец'-ø, бйут'ів-ец'-ø, народовол-ец'-ø.  

МСВ 5. ‘Населений пункт’ // ‘Соціум’ (67 слів; 5,4 %): мадрид-ец'-ø, херсон-

ец'-ø, тал'л'ін-ец'-ø.  

МСВ 6. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (66 слів; 5,3 %): вишів-ец'-ø, дум-

ец'-ø, даів-ец'-ø, ур'адов-ец'-ø.  

МСВ 7. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (52 слова; 4,2 %): закохан-ец'-ø, свавол-

ец'-ø, властол'уб-ец'-ø, плекан-ец'-ø.  

МСВ 8. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (45 слів; 3,6 %): 

найман-ец'-ø, армій-ец'-ø, повстан-ец'-ø, піхотин-ец'-ø.  

МСВ 9. ‘Етнос’ // ‘Соціум’ (44 слова; 3,6 %): дор'ій-ец'-ø, англосаксон-ец'-ø, 

ретороман-ец'-ø, афроамерикан-ец'-ø.  

МСВ 10. ‘Рух’ // ‘Людина’ (36 слів; 2,9 %): нир-ец'-ø, гон-ец'-ø, пішоход-ец'-ø, 

вислан-ец'-ø.  

МСВ 11. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (35 слів; 2,8 %): 

францискан-ец'-ø, конфуц'іан-ец'-ø, ідоловір-ец'-ø.  

МСВ 12. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (34 слова; 2,8 %): с'мілив-ец'-ø, 

недбал-ец'-ø, спесив-ец'-ø, лукав-ец'-ø.  

МСВ 13. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини (34 слова; 

2,8 %): продав-eц'-ø, видав-ец'-ø, роботодав-ец'-ø.  

МСВ 14. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (32 слова; 2,6 %): убив-ец'-ø, душогуб-

ец'-ø, злочин-ец'-ø.  

МСВ 15. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (28 

слів; 2,3 %): судов-ец'-ø, охорон-ец'-ø, висуван-ец'-ø, угодов-ец'-ø. 

МСВ 16. ‘Фізична дія’ // ‘Людина’ (28 слів; 2,3 %): греб-ец'-ø, бор-ец'-ø, жн-

ец'-ø, шв-ец'-ø.  

МСВ 17. ‘Вікова група’ // ‘Людина’ (24 слова; 1,9 %): стар-ец'-ø, молод-ец'-ø, 

молод-еч-ø-ий.  

МСВ 18. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (22 слова; 1,8 %): наймодав-ец'-ø, 
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оскаронос-ец'-ø, волод'іл-ец'-ø. 

Для суфікса -ец'-, на відміну від -ик-
1
, визначальною є сильна позиція – 

позиція фіналі основи, у якій морфи виконують семантично-словотвірну функцію. 

Лише окремі МСВ можливі в слабкій позиції зі структурно-семантичною або 

структурною функцією (МСВ 1 ‘країна’ китай-ч-ен'-а; МСВ 7 ‘психічна сфера’ 

добровол'-ч-ø-ий; МСВ 11 ‘релігійна сфера’ черн-еч-ø-ий; МСВ 13 ‘непромислова 

сфера’ куп-ец'-к-ий; МСВ 16 ‘фізична дія’ шев-ч-их-а; МСВ 17 ‘вікова група’ 

молод-ч-ин-а).   

МСВ 17 ‘вікова група’ стар-ец'-ø, молод-ец'-ø функціонує в сильній позиції 

обмежено (усього 2 слова – 10 %). Натомість морфи виконують структурно-

семантичну та структурну функції у 90 % словоформ: молод-ч-аг-а, стар-ч-их-а, 

стар-ц'-ів-с'к-ий, молод-ец'-к-ий, молод-ец-тв-о, що в цілому нехарактерно для 

суфікса -ец'-. Це пояснюється метафоричною мотивацією суфіксальних слів: 

молод-ец'-ø “1. Молода неодружена людина; парубок. 2. нар.-поет. Статна здорова 

молода людина міцного складу, бравого вигляду. 3. розм. Уживається для 

висловлення похвали людині за відмінну роботу або за її позитивні якості” [222] 

та стар-ец'-ø “1. Чоловік, який досяг похилого віку, старості. 2. Літній монах, 

поважна духовна особа; пустельник, самітник. 3. Те саме, що жебрак” [222]. 

Унаслідок розвитку у цих словах нових ЛСВ МСВ 17 також розвиває додаткові 

значення ‘внутрішня якість’ та ‘суспільний стан’.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ец'- 

Із десяти приядрових МСВ сім реферують до особистого життя людини, інші – 

до її соціальної діяльності: 

МСВ 19. ‘Родинні стосунки’ // ‘Людина’ (21 слово; 1,7 %): один-ец'-ø, вд'ів-

ец'-ø, сестрин-ец'-ø (племінник).  

МСВ 20. ‘Існування’ // ‘Людина’ (20 слів; 1,6 %): пожил-ец'-ø, постойал-ец'-

ø, мешкан-ец'-ø, переселен-ец'-ø.  

МСВ 21. ‘Особа’ // ‘Людина’ (19 слів; 1,5 %): хлоп-ец'-ø, простол'уд-ец'-ø, 

рідко побратим-ец'-ø.  

МСВ 22. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (18 слів; 1,5 %): 
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фейербахіан-ец'-ø, шел'л'інгіан-ец'-ø, непротивлен-ец'-ø. 

МСВ 23. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (18 слів; 1,5 %): знайом-ец'-ø, чит-

ец'-ø, знав-ец'-ø. 

МСВ 24. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 1,4 %): 

працедав-ец'-ø, виконав-ец'-ø, самод'ій-ец'-ø.  

МСВ 25. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (17 слів; 1,4 %): кучер'ав-ец'-ø, 

смагл'ав-ец'-ø, вродлив-ец'-ø, паршив-ец'-ø. 

МСВ 26. ‘Промислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 1,4 

%): промислов-ец'-ø, мартен'ів-ец'-ø, бесемер'ів-ец'-ø.  

МСВ 27. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (14 слів; 1,1 %): гаркав-ец'-ø, правдомов-ец'-

ø, с'піврозмов-ец'-ø.  

МСВ 28. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (14 слів; 1,1 %): гуртків-ец'-ø, йахт-клубів-

ец'-ø, компан'ій-ец'-ø. 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти спрямовані на творення номінацій 

особи за її приватним життям. У структурно-семантичній функції можливі три 

МСВ (МСВ 19 ‘родинні стосунки’ один-ч-ик-ø, МСВ 21 ‘особа’ хлоп-ч-ен'-а, МСВ 

25 ‘зовнішня ознака’ кучер'ав-ч-ик-ø), у структурній один – (МСВ 23 ‘ментальна 

сфера’ знав-ец'-к-ий).   

Периферійні морфемно-семанитичні варіанти суфікса -ец'- 

Периферійних морфемно-семантичних варіантів суфікса -ец'- – 20: шість 

позначає соціальну діяльність людини; п'ять – приватне життя людини; чотири – 

артефакт, з яким пов'язана діяльність людини; по два МСВ реферують до природи 

та абстрактного поняття, один – до соціуму: 

МСВ 29. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (13 слів; 1 %): 

укрнет'ів-ец'-ø, теесен-ец'-ø.  

МСВ 30. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (13 слів; 1 %): 

управл'ін-ец'-ø, самодерж-ец'-ø, ур'адов-ец'-ø.  

МСВ 31. ‘Абстрактне поняття’ (12 слів; 0,9 %): фахів-ец'-ø, спецпризначен-ец'-ø.  

МСВ 32. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (11 слів; 0,9 %): 

живопис-ец'-ø, парнас-ец'-ø, пікард'ій-ец'-ø.  
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МСВ 33. ‘Спорт’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (11 слів; 0,9 %): 

дес'атибор-ец'-ø, арсенал-ец'-ø.  

МСВ 34. ‘Суспільний стан’ // ‘Людина’ (10 слів; 0,8 %): вибор-ец'-ø, посадов-

ец'-ø, піддан-ец'-ø.  

МСВ 35. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (9 слів; 0,7 %): кур-ец'-ø, пит-ец'-ø, 

годован-ец'-ø.  

МСВ 36. ‘Сприйняття’ // ‘Людина’ (9 слів; 0,7 %): сновид-ец'-ø. 

МСВ 37. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (7 слів; 0,6 %): бізнесграв-ец'-ø, фотомислив-ец'-ø.  

МСВ 38. ‘Зброя’ // ‘Артефакт’ (6 слів; 0,5 %): шчитонос-ец'-ø, стр'іл-ец'-ø, 

збройенос-ец'-ø. 

МСВ 39. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (5 слів; 0,4 %): 

марнотрат-ец'-ø.  

МСВ 40. ‘Захід, подія’ // ‘Соціум’ (3 слова; 0,2 %): барикад'ів-ец'-ø, 

майдан'ів-ец'-ø.  

МСВ 41. ‘Інтимні стосунки’ // ‘Людина’ (3 слова; 0,2 %): перел'уб-ец'-ø. 

МСВ 42. ‘Час’ // ‘Природа’ (3 слова; 0,2 %): строков-ец'-ø.  

МСВ 43. ‘Частина тіла’ // ‘Природа’ (3 слова; 0,2 %): чорнобрив-ец'-ø.  

МСВ 44. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (2 слова; 0,2 %): 

мічур'ін-ец'-ø. 

МСВ 45. ‘Початок’ // ‘Абстрактне поняття’ (2 слова; 0,2 %): початків-ец'-ø.  

МСВ 46. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (2 слова; 0,2 %): білодерев-ец'-ø. 

МСВ 47. ‘Транспортний засіб’ // ‘Артефакт’ (2 слова; 0,2 %): 

метропол'ітен'ів-ец'-ø.  

МСВ 48. ‘Предмет’ // ‘Артефакт’ (1 слово, 0,1 %): значків-ец'-ø.  

Основною функцією периферійних МСВ суфікса -ец'- є семантично-

словотвірна. Лише два з них спостережені в слабкій позиції (МСВ 38 ‘зброя’ 

стр'іл-ец'-к-ий, МСВ 41 ‘інтимні стосунки’ кохан-ч-ик-ø).   

 

2.3.1.3. Суфікс -ист-/-іст- 

Запозичений суфікс -ист-/-іст- третій за кількісними показниками 
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уживаності в морфемних структурах слів в українській мові. Він зафіксований у 

1132 словах, з яких 77 слів (6,8 %) є неологізмами: кучм-іст-ø, спецслужб-іст-ø, 

галер-ист-ø, візуал'-іст-ø; 24 слова (2,1 %) належать до застарілої лексики: 

окт'абр-ист-ø, бонапарт-ист-ø, ал'арм-іст-ø, дуел'-іст-ø.  

Суфікс -ист-/-іст- запозичений в українську мову з грецької через 

старослов'янську [16, с.11]. Із ХІ ст. у мові вживаються слова євангелія і 

євангеліст, друге слово сприймалося як похідне від першого. З часом кількість 

дериватів із суфіксом -ист-/-іст- зростала. У період староукраїнської мови 

виникають назви осіб із суфіксом -ист-/-іст-, які щось створюють (псалмист, 

діаріушист); які працюють за допомогою знаряддя, механізму, пристосування 

(бандурист, гусліст) або зайняті в певних видах діяльності – науки, медицини, 

літератури, мистецтва (натураліст, юрист); а також особи за належністю до 

філософського, релігійного, політичного та іншого вчення (аполинарист, 

донатист, присціліаніст) [16, с.31]. За минулі два століття суфікс -ист-/-іст- 

набув значного поширення в українській мові та увійшов до ядра суфіксальної 

підсистеми ‘особа’. 

Чотири аломорфи, що входять до формальної парадигми суфікса, мають 

початкову та фінальну варіацію фонем. Початкова варіація голосних визначається 

правилом “дев'ятки”: після приголосних /д/, /т/, /з/, /с/, /ц/, /ч/, /ж/, /ш/, /р/ 

вживається /и/, після решти приголосних – /і/. В аломорфах -іс'-, -ис'- 

відбувається усічення /т/, коли суфікс -іст-/-ист- потрапляє в позицію перед 

прикметниковим суфіксом -с'к-: концептуал'-іст-с'к-ий → концептуал'-іс'(т-#)-

с'к-ий → концептуал'-іс'↔с')к-ий → концептуал'-іс'-к-ий. 

-іст- (52,9 %): дей-іст-ø, евол'уц'іон'-іст-ø. 

-ист- (32,2 %): рас-ист-ø, путч-ист-ø. 

-іс'- (орфографічно -іст-) (8,7 %): концептуал'-іс'-к-ий, максимал'-іс'-к-ий. 

-ис'- (орфографічно -ист-) (6,2 %): бапт-ис'-к-ий, сепарат-ис'-к-ий. 

У 20 словах (2 %) -іст-/-ист- є субморфом: белетр-ист-ø, протагон'-іст-ø. 

У морфемній структурі 55 % слів суфікс у кінцевій позиції основи виконує 

семантично-словотвірну функцію (плутон'-іст-ø, карйер-ист, авант'ур-ист-ø); у 
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слабкій позиції він виконує структурно-семантичну (23 %): парашут-ист-к-а, 

спец'іал'-іст-к-а, тур-ист-к-а та структурну функції (22 %): л'інгв-іст-ик-а, 

журнал'-іст-ик-а, стил'-іст-ич-н-ий, машин'-іс'-к-ий (орфограф. машин-іст-ськ-

ий), імпрес'іон'-іс'-к-ий (орфограф. імпресіон-іст-ськ-ий).  

Правобічними контекстами -іст-/-ист- є суфікси -к- ‘особа жіночої статі’;  

-с'к- ‘відносна / присвійно-відносна ознака’; -ик-(а), -изм- ‘абстрактність’. На 

позначення абстрактності замість питомого суфікса -ств- уживаний запозичений  

-ик-(а): публ'іц-ист-ик-а, стил'-іст-ик-а, мемуар-ист-ик-а, араб-іст-ик-а, 

журнал'-іст-ик-а, соф-іст-ик-а, гуман'-іст-ик-а. Коли суфікс -ик-(а) поєднується з 

МСВ 1 ‘ідеологія, філософія’, МСВ 2 ‘наукова сфера’, МСВ 3 ‘мистецтво, 

культура’ і МСВ 8 ‘інформаційна сфера’, -іст-/-ист- виконує структурну 

функцію. Від 40 % слів на позначення особи чоловічої статі із суфіксом -іст-/ 

-ист- утворюються паралельні фемінітивні номінації за допомогою суфікса -к-: 

йевангел'-іст-к-а, арф-іст-к-а, анарх-іст-к-а, візантин'-іст-к-а. Натомість  із 

іменниковими емоційно-оцінними та дієслівними суфіксами -іст-/-ист- ні 

формально, ні семантично не сумісний. 

Семантичну парадигму суфікса -іст-/-ист- формують 37 МСВ: 16 основних 

(9 ядрових, 7 приядрових) та 21 периферійний. Домінує лівобічний контекст 

‘Соціальна діяльність людини’ (69,9 %). Суфікс -іст-/-ист- не повністю 

адаптувався до системи української мови, оскільки поєднується в основному з 

іншомовними основами на позначення абстрактних предметів (ідеологія, 

філософія, наука, релігія, політика та мистецтво), з якими пов'язана професійна 

діяльність людини: конформ-іст-ø, синдикал'-іст-ø, футур-ист-ø, супремат-ист-

ø. Лише в морфемних структурах небагатьох слів він поєднується з питомими 

основами: на позначення музичних інструментів (бандур-ист-ø), предметів (значк-

ист-ø), політичних течій (наш-ист-ø).  

Порівняно з питомими українськими суфіксами, яким властива широка 

полісемія, суфікс -іст-/-ист- має чіткіше окреслену семантику і позначає особу за 

світоглядом (ідейними, мистецькими, політичними, науковими переконаннями). 

Так, -ик- позначає, ЯКОЮ діяльністю займається людина, -ец'- – ДЕ вона 
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здійснює діяльність, а -іст-/-ист- вказує на СФЕРУ ІДЕЙ, в якій людина 

займається діяльністю. Його основними МСВ 1 є ‘ідеологія, філософія’, МСВ 2 

‘наукова сфера’, МСВ 3 ‘мистецтво, культура’, МСВ 4 ‘політика’ (платон'-іст-ø, 

неопозитив-іст-ø, с'урреал'-іст-ø, троц'к-іст-ø). Семантика суфікса -іст-/-ист- 

легко впізнавана мовцями поза контекстом слова завдяки неомонімічності цього 

афікса. 

Діаграма 2.3. 

Лівобічні контексти суфікса -іст-/-ист-  

 

          ‘Абстрактне поняття’ – 1,5 %  

          ‘Людина’ – 7,6 % 

         ‘Соціум’ – 3,5 % 

        ‘Артефакт’ – 12,4 % 

        ‘Природа’ – 2,6 %  

   ‘Соціальна діяльність людини’ – 69,9 % 

 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -іст-/-ист- 

Сім МСВ семантично сумісні з лівобічними контекстами на позначення 

соціальної діяльності людини, один МСВ – із лівобічним контекстом, що реферує 

до соціуму та один – до артефакту:  

МСВ 1. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (212 слів; 19 %): 

соф-іст-ø, плутон'-іст-ø, н'ігіл'-іст-ø, комун'-іст-ø, абсол'ут-ист-ø.  

МСВ 2. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (156 слів; 13,8 %): 

л'інгв-іст-ø, неоламарк-іст-ø, компаратив-іст-ø, араб-іст-ø.  

МСВ 3. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (147 слів; 13 %): 

епіграф-іст-ø, мін'імал'-іст-ø, еквіл'ібр-ист-ø, пантомім-іст-ø, модерн'-іст-ø.  

МСВ 4. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (110 слів; 9,7 %): ройал'-

іст-ø, лейбор-ист-ø, центр-ист-ø, жиронд-ист-ø.  

МСВ 5. ‘Спорт’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (59 слів; 5,2 %): хокей-іст-

ø, рал'л'-іст-ø, тен'іс-ист-ø.  
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МСВ 6. ‘Музичний інструмент’ // ‘Артефакт’ (48 слів; 4,2 %): литавр-ист-ø, 

байан'-іст-ø, гітар-ист-ø, ал'т-ист-ø.  

МСВ 7. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (46 слів; 4,2 %): 

адвент-ист-ø, будд-ист-ø, бапт-ист-ø, іслам-іст-ø.  

МСВ 8. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (36 слів; 3,2 %): 

журнал'-іст-ø, реклам-іст-ø, сигнал'-іст-ø, пропаганд-ист-ø.  

МСВ 9. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (35 слів; 3,1 %): гекачеп-іст-ø, 

галер-ист-ø, тредйун'іон'-іст-ø, штаб-іст-ø.  

П'ять з дев'яти ядрових МСВ (МСВ 1 ‘ідеологія, філософія’ рас-ист-к-а, 

гуман'-іст-ик-а, МСВ 2 ‘наукова сфера’ араб-іст-к-а, структурал'-іс'-к-ий, МСВ 3 

‘мистецтво, культура’ новел'-іст-к-а, мемуар-ист-ик-а, МСВ 4 ‘політика’ міл'ітар-

ис'-к-ий, анарх-іст-к-а, МСВ 8 ‘інформаційна сфера’ пропаганд-ист-к-а, журнал'-

іст-ик-а) виконують семантично-словотвірну функцію у 50 % слів, інші чотири – 

у 70 % слів.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -іст-/-ист- 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -іст-/-ист- 

актуалізуються в незначній кількості слів (від 12 до 26). Три МСВ співвідносні з 

лівобічним контекстом ‘Артефакт’, два – ‘Людина’, по два – ‘Соціальна діяльність 

людини’ та ‘Абстрактне поняття’. 

МСВ 10. ‘Пристрій’ // ‘Артефакт’ (26 слів; 2,3 %): с'пін'інг-іст-ø, телетайп-

іст-ø, акваланг-іст-ø, рад-ист-ø, рад-ист-к-а, телефон'-іст-к-а. 

МСВ 11. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (25 слів; 2,2 %): парашут-ист-ø, автотур-

ист-ø, біл'йард-ист-ø, тур-ист-к-а, філател'-іст-к-а, філател'-іс'-к-ий. 

МСВ 12. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (23 слова; 2 %): актив-іст-ø, аларм-

іст-ø, акурат-ист-ø, гумор-ист-к-а, максимал'-іст-к-а, конформ-іс'-к-ий. 

МСВ 13. ‘Абстрактне поняття’ (23 слова; 2 %): рекорд-ист-ø, спец'іал'-іст-ø, 

монопол'-іст-ø, карйер-ист-к-а, спец'іал'-іст-к-а, рекорд-ис'-к-ий. 

МСВ 14. ‘Предмет’ // ‘Артефакт’ (20 слів; 1,8 %): модел'-іст-ø, значк-іст-ø, 

медал'-іст-ø, значк-іст-к-а, модел'-іст-к-а. 

МСВ 15. ‘Транспортний засіб’ // ‘Артефакт’ (18 слів; 1,6 %): скутер-ист-ø, 
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автомобіл'-іст-ø, трактор-ист-ø, велосипед-ист-к-а, такс-ист-к-а.  

МСВ 16. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’  

(12 слів; 1,1 %): антагон'-іст-ø, опозиц'іон'-іст-ø, лоб-іст-ø, колаборац'іон'-іст-к-

а, обструкц'іон'-іс'-к-ий.  

Приядрові МСВ функціонують як у сильній, так і в слабкій позиції. 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса -іст-/-ист- 

21 периферійний морфемно-семантичний варіант суфікса засвідчений у 

поодиноких словах (не більше 10 слів кожен). Сім МСВ сумісні з лівобічними 

контекстами ‘Артефакт’; шість – із ‘Соціальна діяльність людини’; чотири – 

‘Людина’; три – ‘Природа’ та один – з лівобічним контекстом ‘Соціум’:  

МСВ 17. ‘Захід’ // ‘Соціум’(10 слів; 0,9 %): фінал'-іст-ø, бойкот-ист-ø, 

пікетаж-ист-к-а, путч-ис'-к-ий.  

МСВ 18. ‘Зброя’ // ‘Артефакт’ (10 слів; 0,9 %): шабл'-іст-ø, танк-іст-ø, 

торпед-ист-ø, танк-іс'-к-ий. 

МСВ 19. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (9 слів; 0,8 %): 

терор-ист-ø, інтервенц'іонал'-іст-ø, дуел'-іст-ø, фаланг-іс'-к-ий.  

МСВ 20. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (8 слів; 0,7 %): гіпербол'-іст-ø, скандал'-іст-

ø, полем-іст-ø, скандал'-іст-к-а. 

МСВ 21. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (7 слів; 0,6 %): туш-ист-ø, 

керам-іст-ø, туш-ист-к-а, керам-іст-к-а. 

МСВ 22. ‘Хвороба, фізична вада’ // ‘Природа’ (7 слів; 0,6 %): аут-ист-ø, 

морфін'-іст-ø, кокайін'-іст-к-а.  

МСВ 23. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (6 слів; 0,5 %): шантаж-ист-ø, 

шантаж-ист-к-а.  

МСВ 24. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (6 слів; 

0,5 %): програм-іст-ø, програм-іст-к-а. 

МСВ 25. ‘Особа’ // ‘Людина’ (6 слів; 0,5 %): детектив-іст-ø, профес'іонал'-

іст-ø, танц'-ур-ист-к-а (танц'-ур-ø “той, хто любить танцювати”) [9]. 

МСВ 26. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (5 слів; 0,4 %): стаж-

ист-ø, стаж-ист-к-а. 
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МСВ 27. ‘Частина пристрою’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,4 %): мотор-ист-ø.  

МСВ 28. ‘Документ’ // ‘Артефакт’ (4 слова; 0,4 %): паспорт-ист-ø, паспорт-

ист-к-а. 

МСВ 29. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (0,4 %): 

пол'іграф-іст-ø.  

МСВ 30. ‘Територія’ // ‘Природа’ (3 слова; 0,3 %): колон'-іст-ø, колон'-іст-к-а. 

МСВ 31. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (3 слова; 0,3 %): 

капітал'-іст-ø, капітал'-іст-к-а. 

МСВ 32. ‘Інтимні стосунки’ // ‘Людина’ (3 слова; 0,3 %): гомосексуал'-іст-ø, 

гомосексуал'-іст-к-а. 

МСВ 33. ‘Час’ // ‘Природа’ (2 слова; 0,2 %): синхрон'-іст-ø.  

МСВ 34. ‘Оброблення’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (1 слово; 0,1 %): 

електротерм-іст-ø.  

МСВ 35. ‘Їжа, напій’ // ‘Артефакт’ (1 слово; 0,1 %): шампан'-іст-ø.  

МСВ 36. ‘Одяг, взуття’ // ‘Артефакт’ (1 слово; 0,1 %): ун'іформ-іст-ø.  

МСВ 37. ‘Частина споруди’ // ‘Артефакт’ (1 слово, 0,1 %): вітраж-ист-ø.  

У трьох периферійних МСВ (МСВ 25 ‘особа’, МСВ 27 ‘частина пристрою’, 

МСВ 29 ‘непромислова сфера’) не спостережено правобічних контекстів. Решта 

МСВ семантично сумісні з суфіксами, що мають фемінітивне значення та 

значення якісної або відносної ознаки. 

 

2.3.1.4. Суфікс -ер-/-ор- 

У сучасній українській мові суфікс -ер-/-ор- уживається в номінаціях на 

позначення особи за предметною та процесуальною ознаками. Із цим значенням 

він функціонує у 819 словах. Із-поміж них 210 (25,6 %) неологізмів (менедж-ер-ø, 

прод'ус-ер-ø, креат-ор-ø, с'пік-ер-ø, коал'іц'іон-ер-ø, ан'імат-ор-ø, блог-ер-ø) і 18 

(2,2 %) застарілих слів (посес-ор-ø, легіон-ер-ø, карабін-ер-ø, інквізит-ор-ø).  

Афікси -ор- і -ер- розглядаємо як аломорфи одного суфікса з огляду на їх 

спільне походження та тотожне значення. Варіант -ер- донедавна не виявляв 

особливої активності. У сучасній мові, як показують дослідження [26; 173], він 
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активно функціонує в запозичених словах.  

Суфікс -ер-/-ор- запозичений з латинської мови. До української мови здавна 

потрапляли іменники з фіналлю -ор та -ер на позначення осіб, які діють за 

допомогою механізмів, інструментів, пристосувань (сагайдакер, мушкетер); які 

володіють чимось (плантатор, кредитор); назви осіб за місцем виконання 

обов'язків, за видом діяльності (актор, прокуратор, адміністратор, губернатор). 

Перші фіксації -ер-/-ор- сягають XVII–ХVIII ст. [16, с.30-31]. “Ці елементи 

запозичених слів не завжди сприймалися носіями мови як словотворчі афікси 

через відсутність мотивувальних основ (диктатор, доктор, спекулятор, 

сектатор, ректор). Однак із плином часу внаслідок різних причин такі іменники 

набули ознак мотивованості, зазначені суфікси, починаючи з XIX ст., займають 

помітне місце у словотвірній системі української мови” [15, с.168].  

За порівняно короткий час (протягом останніх двох століть) суфікс -ер-/-ор- 

увійшов до ядра суфіксальної парадигми ‘особа’. На це вплинули як 

внутрішньомовні, так і позамовні фактори. Позамовними факторами, безсумнівно, 

є інтернаціоналізація української мови, особливо за роки незалежності, а також 

процеси активної глобалізації та інформатизації суспільства, поява нових реалій 

та запозичення іншомовних слів.  Адаптації запозичених слів із суфіксом -ер-/-ор- 

сприяли внутрішньомовні – формальні (відсутність морфонологічних обмежень 

на сполучення сонорної фонеми /р/ з іншими приголосними) та семантичні 

фактори (відсутність семантичних обмежень на сполучення зі значеннями ‘особа 

жіночої статі’, ‘абстрактність’, ‘ознака’).  

Суфікс реалізується чотирма аломорфами: двома словотвірними -ер- 

квартирй-ер-ø, міл'йон-ер-ø, хрон'ік-ер-ø (51 %); -ор- експедит-ор-ø, емансипат-

ор-ø, механізат-ор- (49 %) та двома словозмінними -ер'- на хрон'ік-ер'-і; -ор'- на 

емансипат-ор'-і.  

Значна кількість слів із цими афіксами запозичені в українську мову як 

непохідні, але подільні. Адаптація запозичених із суфіксом -ер-/-ор- слів 

відбувається унаслідок появи поряд із неподільними запозиченими споріднених, 

спільнокореневих слів, між якими встановлюються словотвірні відношення – 
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реальні або уявні. У таких словах -ер-/-ор- набуває статусу повноцінного суфікса, 

уживаного із вільним (спам-ер-ø, блог-ер-ø, драйв-ер-ø) або зв'язаним (профес-ор-

ø, акт-ор-ø, авт-ор-ø) коренем. В інших словах цей процес ще триває. У 

морфемних структурах таких слів -ер- та -ор- є субморфами (луз-ер-ø, кіл-ер-ø, 

інтернетйуз-ер-ø).  

Суфікс сполучається з такими іменниковими, прикметниковими та 

дієслівними правобічними контекстами: -к- ‘особа жіночої статі’; -с'к- ‘відносна 

ознака’; -ев- (-ів-) ‘присвійна ознака’; -ува-, -ств-ува- ‘заняття особи’; -ств- 

‘збірність’; -ств- ‘абстрактність’. Спорадично у правобічній позиції можлифі 

афікси -ій- ‘абстрактність’; -ш- ‘особа жіночої статі’; -н- ‘відносна ознака’; -очк-, 

-ик- ‘демінутивність’; -уг- ‘аугментивність’. Суфікс не поєднується з емоційно-

оцінними афіксами, що, власне, характерно для всіх запозичених суфіксів зі 

значенням ‘особа’.  

Від усіх номінацій на -ер-/-ор- зі значенням особи чоловічої статі можливе 

творення фемінітивних назв завдяки морфонологічній особливості суфіксів із 

фіналлю на сонорну /р/. Однак реально ця потенційна можливість реалізована 

лише в окремих похідних із суфіксом -к- ‘особа жіночої статі’ (83 слова, що 

складає 19 % назв особи чоловічої статі): фундат-ор-к-а, режис-ер-к-а, грим-ер-к-

а, байк-ер-к-а, білет-ер-к-а, вахт-ер-к-а. Нерегулярно (як правило, такі слова 

мають розмовний характер) -ер-/-ор- сполучається з суфіксом -ш- ‘особа жіночої 

статі’ (4 слова): прокур-ор-ш-а, директ-ор-ш-а, посес-ор-ш-а. Раніше такі 

номінації позначали дружину особи, названої твірним словом, але в сучасній мові 

вони мають виразний експресивний відтінок зниженості.  

Суфікс -ер-/-ор- виконує семантично-словотвірну функцію в кінцевій позиції 

основи 52 % слів. У некінцевій позиції він є структурно-семантичним (у 11 %) або 

структурним (у 37 %) складником слів.  

До семантичної парадигми суфікса -ер-/-ор- входить 37 МСВ: 21 основний 

(12 ядрових, 9 приядрових) та 16 периферійних. Семантика суфікса спрямована на 

номінацію особи за професійною соціальною діяльністю, переважно 

інтелектуальною діяльністю та сферою соціальних стосунків (лект-ор-ø, 
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репетит-ор-ø, селекц'іон-ер-ø, модел'й-ер-ø, л'устрат-ор-ø, опозиц'іон-ер-ø, 

агітат-ор-ø, провокат-ор-ø, реформат-ор-ø). Індивідуальне значення суфікса  

-ер-/-ор- можна визначити як ЩО робить особа в невиробничій сфері та 

соціальних стосунках. 

Діаграма 2.4. 

Лівобічні контексти суфікса -ер-/-ор-  

 

‘Абстрактне поняття’ – 2,9 % 

‘Людина’ – 10,7 % 

‘Соціум’ – 2,2 % 

‘Артефакт’ – 4,6 % 

‘Природа’ – 2,9 %  

‘Соціальна діяльність людини’ – 52,7 % 

Субморфи – 24 %  

Ядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ер-/-ор-  

Вісім ядрових МСВ формуються у проекції на лівобічні контексти 

‘Соціальна діяльність людини’, два – ‘Людина’, по одному – ‘Природа’ та 

‘Абстрактне поняття’.  

МСВ 1. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (108 

слів; 13,2 %): редакт-ор-ø, каталогізат-ор-ø, дизайн-ер-ø, аудит-ор-ø.  

МСВ 2. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (83 

слова; 10,1 %): емансипат-ор-ø, координат-ор-ø, інсинуат-ор-ø, експлуатат-ор-ø.  

МСВ 3. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (50 слів; 6,1 %): 

версифікат-ор-ø, слем-ер-ø, реп-ер-ø, грав-ер-ø.  

МСВ 4. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (46 слів; 5,6 %): 

ревіз-ор-ø, коміс'іон-ер-ø, експорт-ер-ø, грим-ер-ø.  

МСВ 5. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (27 слів; 3,3 %): модерн'ізат-ор-ø, 

апробат-ор-ø, мотиват-ор-ø.  

МСВ 6. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (35 слів; 3,1 %): 

директ-ор-ø, адмін'істрат-ор-ø, курат-ор-ø.  

МСВ 7. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (21 слово; 2,6 %): 

52,7

10,7

4,6

2,9

2,2

2,9

24
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хрон'ік-ер-ø, репорт-ер-ø, блог-ер-ø.  

МСВ 8. ‘Територія’ // ‘Природа’ (19 слів; 2,3 %): губернат-ор-ø, імперат-ор-ø.  

МСВ 9. ‘Абстрактне поняття’ // ‘Абстрактне поняття’ (18 слів; 2,2 %): рутин-

ер-ø, доктрин-ер-ø, шок-ер-ø.  

МСВ 10. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 2,1 %): 

колон'ізат-ор-ø, русифікат-ор-ø, асиміл'ат-ор-ø.  

МСВ 11. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (17 слів; 2,1 %): морал'ізат-ор-ø, поз-

ер-ø, фантаз-ер-ø.  

МСВ 12. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 2,1 %): 

міл'йон-ер-ø, кредит-ор-ø, інвест-ор-ø.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ер-/-ор-  

П’ять із дев'яти МСВ сумісні з лівобічними контекстами ‘Соціальна 

діяльність людини’, три – ‘Людина’, один – із контекстом ‘Соціум’:  

МСВ 13. ‘Оброблення’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (16 слів; 2 %): 

дез'інфект-ор-ø, утил'ізат-ор-ø, утил'ізат-ор-с'к-ий, реставрат-ор-ств-о. 

МСВ 14. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (16 слів; 2 %): міл'іц'іон-ер-ø, 

міл'іц'іон-ер-к-а, панс'іон-ер-к-а. 

МСВ 15. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (13 слів; 1,6 %): деструкт-ор-ø, рейд-

ер-ø, спам-ер-ø. 

МСВ 16. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 1,2 %): 

реакц'іон-ер-ø, консерват-ор-ø. 

МСВ 17. ‘Спорт’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 1,2 %): бокс-ер-ø, 

нокаут-ер-ø. 

МСВ 18. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (9 слів; 1,1 %): колекц'іон-ер-ø, стоп-ер-ø, 

войаж-ер-ø. 

МСВ 19. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (9 слів; 1,1 %): фраз-ер-ø, інтервйу-ер-ø. 

МСВ 20. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (9 слів; 1,1 %): 

міс'іон-ер-ø, інквізит-ор-ø. 

МСВ 21. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (7 слів; 0,9 %): 

функц'іон-ер-ø, стаж-ер-ø, стаж-ер-к-а, операт-ор-с'к-ий. 
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 Більшість приядрових МСВ (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) засвідчені у слабкій 

позиції і виконують структурно-семантичну або структурну функцію: парламент-

ер-ств-о, ресторат-ор-с'к-ий, узурпат-ор-к-а, спам-ер-с'к-ий, рейд-ер-ств-о, 

консерват-ор-к-а, баланс-ер-к-а, кікбокс-ер-с'к-ий, стриптиз-ер-к-а, колекц'іон-ер-

ств-о, декламат-ор-к-а, фраз-ер-ств-ува-ти, міс'іон-ер-к-а, інквізит-ор-с'к-ий.  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса -ер-/-ор-  

16 морфемно-семантичних варіантів зафіксовані в поодиноких словах (від 2 

до 6) і тому є периферійними. Лівобічними контекстами для них є: ‘Артефакт’ (8), 

‘Соціальна діяльність людини’ (3), ‘Людина’ (2) та ‘Природа’, ‘Соціум’ та 

‘Абстрактне поняття’ (по одному): 

МСВ 22. ‘Зброя’ // ‘Артефакт’ (6 слів; 0,7 %): мушкет-ер-ø, гарпун-ер-ø. 

МСВ 23. ‘Вікова група’ // ‘Людина’ (5 слів; 0,6 %): пенс'іон-ер-ø. 

МСВ 24. ‘Пристрій’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,6 %): л'іфт-ер-ø, механ'ізат-ор-ø. 

МСВ 25. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,6 %): парфум-ер-ø. 

МСВ 26. ‘Споруда, приміщення’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,6 %): кіоск-ер-ø, 

квартирй-ер-ø. 

МСВ 27. ‘Транспортний засіб’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,6 %): джип-ер-ø. 

МСВ 28. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (4 слова; 0,5 %): посес-ор-ø. 

МСВ 29. ‘Предмет’ // ‘Артефакт’ (4 слова; 0,5 %): приз-ер-ø, медал'й-ер-ø.  

МСВ 30. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 0,5 %): 

фортифікат-ор-ø, навігат-ор-ø.  

МСВ 31. ‘Початок’ // ‘Абстрактне поняття’ (4 слова; 0,5 %): ін'іц'іат-ор-ø.  

МСВ 32. ‘Фізична діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 0,5 %): 

вулкан'ізат-ор-ø.  

МСВ 33. ‘Одяг, взуття, аксесуари’ // ‘Артефакт’ (3 слова; 0,4 %): кост'ум-ер-ø. 

МСВ 34. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (3 слова; 0,4 %): 

легіон-ер-ø.  

МСВ 35. ‘Фізичне явище’ // ‘Природа’ (3 слова; 0,4 %): магнетиз-ер-ø.  

МСВ 36. ‘Документ’ // ‘Артефакт’ (2 слова; 0,2 %): білет-ер-ø.  

МСВ 37. ‘Етнос’ // ‘Соціум’ (2 слова; 0,2 %): африкан-ер-ø.  
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У сучасній англійській мові, звідки запозичується багато слів з суфіксом -ер-/ 

-ор-, його семантика дуже широка: суфікс може реферувати до особи практично за 

будь-якою ознакою [62, с.418-419], подібно до питомого суфікса -ик-
1
 в 

українській мові. Можна передбачити, що в майбутньому із запозиченням більшої 

кількості слів семантика суфікса -ер-/-ор- може розширитися і в українській мові. 

 

2.3.1.5. Суфікс -ар- 

Суфікс -ар- засвідчений у 800 словах сучасної української мови, з-поміж 

яких є неологізми (22 слова; 2,7 %): забавк-ар-ø, новин-ар-ø, парламент-ар-ø, 

гешефт'-ар-ø) та застарілі слова (133 слова; 16,6 %): чинб-ар-ø, тит-ар-ø, тин'к-

ар-ø, крам-ар-ø, шинк-ар-ø, зброй-ар-ø.  

Суфікс -ар- запозичувався в українську мову двічі: з латинської мови за 

посередництва германських мов у праслов'янську епоху та з грецької через 

старослов'янську [15, с.61]. Запозичений афікс -ар- відзначався високою 

продуктивністю та широким колом словотвірних значень упродовж ХІ–ХІХ ст. 

[16, с.29]. Він створював найменування особи за зовнішньою чи внутрішньою 

ознакою (скупар, ледар, моцар); за дією (писар, косар, лікар); назви осіб, які щось 

виготовляють (ситар, кожухар) або добувають (угляр, смоляр); які доглядають 

домашніх тварин (свинар, овчар, пчоляр); які працюють над об'єктом (глинар, 

золотар); які діють за допомогою знаряддя, механізму, пристосування (пушкар, 

дудар) [16, с.29-30].  

Цей суфікс семантично сумісний не лише з іншомовними, а й з власне 

українськими лівобічними контекстами, що свідчить про достатньо високий 

рівень його пристосування до української мовної системи. 

Суфікс має два аломорфи: 

-ар- (93%): байк-ар-ø, весл'-ар-ø, арфй-ар-ø; 

-ар'- (7 %): господ-ар'-ува-н'н'-а, ток-ар'-ува-ти. 

У 32 (4 %) словах -ар- є субморфом: лиц-ар-ø, бров-ар-ø, регімент-ар-ø, 

шаф-ар-ø, тит-ар-ø, лим-ар-ø, кул'ін-ар-ø, кух-ар-ø. 

Аломорф -ар- сумісний з такими правобічними контекстами: -к-, -н-иц'- 
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‘особа жіночої статі’; -н-ик- ‘особа чоловічої статі’; -их- ‘родинні стосунки 

(дружина)’; -енк-, -чук- ‘родинні стосунки (син)’; -ик-, -очк-, -уг- ‘емоційно-

оцінна характеристика’; -ств-, -н'- ‘збірність’; -ств-, -к- ‘абстрактність’; -н'-, -к-, 

-н-ик- ‘приміщення’; -к- ‘предмет’; -с'к-, -н- ‘відносна ознака’; -ов-/-ев-/-ів- 

‘присвійна ознака’; -и- ‘дія, виконувана над особою’. 

Аломорф -ар'- зумовлений сусідством суфіксів: -івн- ‘родинні стосунки 

(дочка)’; -ів- ‘присвійна ознака’; -ува- ‘заняття особи’. 

Суфікс -ар- має більшу валентнісну спроможність, ніж -ер-/-ор-, хоча 

морфонологічно вони однакові: сонорна фіналь /р/ стійка до фонемних 

перетворень. Це можна пояснити тим, що суфікс -ар- запозичений раніше, ніж -ер-

/-ор-, а тому більше адаптувався до морфемної системи української мови. Давність 

функціонування позначилася також на його семантиці та синтагматиці.  Суфікс  

-ар- є “найдавнішим” з-поміж усіх суфіксів зі значенням ‘особа’: 16,6 % слів із 

цим суфіксом є застарілими номінаціями на позначення родинних стосунків. Це 

пояснює його широку сполучуваність із непродуктивними в сучасній українській 

мові суфіксами: шинк-ар-очк-а, тит-ар-их-а, гонч-ар-енк-о, лимар'-івн-а. 

Для суфікса -ар- показовими є правобічні контексти, що нехарактерні для 

інших суфіксів на позначення особи: -н'- ‘приміщення’ (зброй-ар-н'-а, л'ік-ар-н'-а, 

друк-ар-н'-а), -к- ‘предмет’ (суш-ар-к-а, жнив-ар-к-а, шахт-ар-к-а), ‘приміщення’ 

(стол'-ар-к-а), ‘абстрактність’ (тесл'-ар-к-а). У препозиції до цих суфіксів -ар- 

виконує структурну функцію: фруктосуш-ар-к-а, жнив-ар-к-а, стол'-ар-к-а. 

І. Олійник пояснює сполучуваність суфіксів -ар- і -к- тим, що іменники – назви 

осіб на -ар- слугували основою для творення неособових іменників раніше, ніж 

відповідний вид діяльності міг стати жіночим заняттям і вони могли б називати 

осіб жіночої статі за родом діяльності: вапн'-ар-к-а – “піч для випалювання 

вапна”, жнив-ар-к-а, кос-ар-к-а – “сільськогосподарські машини”, стол'-ар-к-а – 

‘приміщення’ [141, с.66-67]. 

У сильній позиції (семантично-словотвірна функція) суфікс -ар- засвідчений 

лише у 29 % слів: казк-ар-ø, сопілк-ар-ø, дуд-ар-ø, смол'-ар-ø, йувіл'-ар-ø. 

Структурну функцію суфікс виконує у 47 % слів (господ-ар-ств-о, гонч-ар-ств-о, 
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стол'-ар-к-а, зброй-ар-н'-а); структурно-семантичну – у 24 % слів (л'ік-ар-к-а, 

друк-ар-к-а, господ-ар-очк-а). 

Семантична парадигма суфікса -ар- об’єднує 40 МСВ: 21 основний (12 

ядрових, 9 приядрових) і 19 периферійних. Найбільш лексично наповненими 

лівобічними контекстами є ‘Артефакт’ та ‘Соціальна діяльність людини’ 

(Діаграма 2.5). У семантиці -ар- основними є два значення: ‘діяльність особи у 

виробничій сфері’ та ‘діяльність особи над створенням предмета або за 

допомогою предмета’. Суфікс реферує до предметного світу, до фізичної праці та 

її результату, створюваного або оброблюваного об'єкта. Це єдиний суфікс, що 

найчастіше сполучається із лівобічними контекстами ‘Артефакт’.  

Діаграма 2.5. 

Лівобічні контексти суфікса -ар-  

 

‘Людина’ – 10,9 % 

‘Соціум’ – 7,5 % 

‘Артефакт’ – 32,8 % 

‘Природа’ – 8,8 %  

‘Соціальна діяльність людини’ – 30,2 % 

 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ар- 

Ядро семантичної парадигми суфікса -ар- складають 12 морфемно-

семантичних варіантів, які формуються лівобічними контекстами ‘Артефакт’ (4 

МСВ) і ‘Соціальна діяльність людини’ (4 МСВ), ‘Природа’ (2 МСВ) та ‘Людина’ і 

‘Соціум’ (по одному МСВ).  

МСВ 1. ‘Оброблення’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (120 слів; 15,1 %): 

тес'л'-ар-ø, р'із'б-ар-ø, лив-ар-ø, мул'-ар-ø, ток-ар-ø, чинб-ар-ø.  

МСВ 2. ‘Предмет побуту’ // ‘Артефакт’ (80 слів; 10 %): килим-ар-ø, казан'-ар-

ø, ложк-ар-ø, мітл'-ар-ø, годинник-ар-ø.  

МСВ 3. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (64 слова; 8 %): камен'-ар-ø, д'ігт'-

ар-ø, цегл'-ар-ø, скл'-ар-ø, порохн'-ар-ø.  
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МСВ 4. ‘Господарська сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (59 слів; 7,4 %): 

господ-ар-ø.  

МСВ 5. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (57 слів; 7,2 %): 

друк-ар-ø, л'ік-ар-ø, крес'л'-ар-ø, зн'імк-ар-ø.  

МСВ 6. ‘Тварина’ // ‘Природа’ (38 слів; 4,8 %): вівч-ар-ø, скот-ар-ø, свин-ар-

ø, олен'-ар-ø.  

МСВ 7. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (35 слів; 4,5 %): шинк-ар-ø, школ'-

ар-ø, аптек-ар-ø, корчм-ар-ø.  

МСВ 8. ‘Предмет’ // ‘Артефакт’ (29 слів; 3,7 %): книг-ар-ø, словник-ар-ø, 

карт'-ар-ø, перук-ар-ø.  

МСВ 9. ‘Рослина’ // ‘Природа’ (27 слів; 3,4 %): л'он-ар-ø, бавовн'-ар-ø, 

картопл'-ар-ø, гриб-ар-ø.  

МСВ 10. ‘Фізична дія’ // ‘Людина’ (26 слів; 3,3 %): кос-ар-ø, дой-ар-ø, жнив-

ар-ø, граб-ар-ø.  

МСВ 11. ‘Споруда, приміщення’ // ‘Артефакт’ (19 слів; 2,5 %): склеп-ар-ø, 

шахт-ар-ø, парник-ар-ø.  

МСВ 12. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (17 слів; 2,4 %): 

волод-ар-ø, госуд-ар-ø, влад-ар-ø.  

Суфікс із ядровими МСВ реалізується в семантично-словотвірній функції у 

менш ніж половині слів. Натомість для МСВ 1 ‘оброблення’ та МСВ 4 

‘господарська сфера’ структурна функція є основною (відповідно 70 % та 85 % 

слів): цинколив-ар-н'-а, торфосуш-ар-к-а, мал'-ар-н-ий, господ-ар-н-ик-ø. 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ар-  

Чотири приядрові морфемно-семантичні варіанти суфікса -ар- семантично 

сумісні з лівобічним контекстом ‘Артефакт’; три МСВ співвідносні з контекстом 

‘Людина’ і два – із ‘Соціальна діяльність людини’:  

МСВ 13. ‘Сукупність предметів’ // ‘Артефакт’ (16 слів; 2,2 %): бібл'іотек-ар-

ø, крам-ар-ø, картотек-ар-ø, бібл'іотек-ар-к-а. 

МСВ 14. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (15 слів; 1,9 %): фігл'-ар-ø, штук-ар-ø, штук-

ар-с'к-ий, фігл'-ар-н-ич-а-ти. 
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МСВ 15. ‘Знаряддя’ // ‘Артефакт’ (15 слів; 1,9 %): вес'л'-ар-ø, кочег-ар-ø, 

с'ітк-ар-ø, мітл'-ар-к-а. 

МСВ 16. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (12 слів; 1,5 %): чуд-ар-ø, лед-ар-ø, 

скуп-ар-ø, лед-ар'-ува-ти. 

МСВ 17. ‘Музичний інструмент’ // ‘Артефакт’ (12 слів; 1,5 %): трембіт-ар-ø, 

дуд-ар-ø, сопілк-ар-ø, арф-ар-к-а, гус'л'-ар-н-ий. 

МСВ 18. ‘Одяг, взуття, аксесуари’ // ‘Артефакт’ (12 слів; 1,5 %): шапк-ар-ø, 

кожух-ар-ø, чобот-ар-ø, білизн'-ар-к-а, кожух-ар-ств-о, чобот-ар-н'-а. 

МСВ 19. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (12 слів; 1,5 %): 

злид-ар-ø, лихв-ар-ø, мит-ар-ø, злид-ар'-ува-ти, лихв-ар-ств-о. 

МСВ 20. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (11 слів; 1,4 %): 

казк-ар-ø, повіс'т'-ар-ø, коломийк-ар-ø, казк-ар-к-а, байк-ар-ств-о. 

МСВ 21. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (11 слів; 1,4 %): бід-ар-ø, бунт-ар-ø, 

махл'-ар-ø, махл'-ар-к-а, бунт-ар-ств-о. 

Показовою для приядрових МСВ є слабка семантична позиція (від 50 до 85 % 

слів). Тільки МСВ 17 ‘музичний інструмент’ частіше вживаний в сильній позиції, 

(65 % слів із МСВ в семантично-словотвірній функції): кобз-ар-ø, сопілк-ар-ø.  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса -ар- 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти суфікса виявлені в незначній 

кількості слів (менше 10). Вони формуються у проекції на лівобічні контексти 

‘Артефакт’ (сім МСВ); ‘Людина’ (шість МСВ); ‘Природа’ (три МСВ); ‘Соціальна 

діяльність людини’ (два МСВ) та ‘Соціум’ (один МСВ): 

МСВ 22. ‘Їжа, напій’ // ‘Артефакт’ (9 слів; 1,1 %): вин-ар-ø, молоч-ар-ø. 

МСВ 23. ‘Захід, подія’ // ‘Соціум’ (7 слів; 0,9 %): бенкет-ар-ø, страйк-ар-ø. 

МСВ 24. ‘Зброя’ // ‘Артефакт’ (7 слів; 0,9 %): пушк-ар-ø, зброй-ар-ø. 

МСВ 25. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (7 слів; 0,9 %): 

газет'-ар-ø, новин-ар-ø. 

МСВ 26. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (7 слів; 0,9 %): оренд-ар-ø. 

МСВ 27. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (6 слів; 0,8 %): знах-ар-ø. 

МСВ 28. ‘Транспортний засіб’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 0,6 %): човн'-ар-ø, плот-ар-ø. 
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МСВ 29. ‘Особа’ // ‘Людина’ (4 слова; 0,5 %): дук-ар-ø. 

МСВ 30. ‘Рух’ // ‘Людина’ (4 слова; 0,5 %): повод-ар-ø. 

МСВ 31. ‘Частина споруди’ // ‘Артефакт’ (4 слова; 0,5 %): ворот-ар-ø. 

МСВ 32. ‘Пристрій’ // ‘Артефакт’ (4 слова; 0,5 %): жатк-ар-ø, спрут'-ар-ø.  

МСВ 33. ‘Частина пристрою’ // ‘Артефакт’ (3 слова; 0,4 %): с'ідл'-ар-ø, 

човник-ар-ø.  

МСВ 34. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (2 слова; 0,3 %): труд-ар-ø.  

МСВ 35. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (2 слова; 0,3 %): пл'ітк-ар-ø. 

МСВ 36. ‘Час’ // ‘Природа’ (2 слова; 0,3 %): строк-ар-ø. 

МСВ 37. ‘Астральне тіло’ // ‘Природа’ (1 слово; 0,1 %): з'візд-ар-ø.  

МСВ 38. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (1 слово; 0,1 %): чот-ар-ø.  

МСВ 39. ‘Документ’ // ‘Артефакт’ (1 слово; 0,1 %): рецепт-ар-ø.  

МСВ 40. ‘Частина тіла’ // ‘Природа’ (1 слово; 0,1 %): чуб-ар-ø.  

 

2.3.1.6. Суфікс -ач- 

Суфікс -ач- на позначення особи за процесуальною ознакою функціонує у 

634 словах української мови. З-поміж них: неологізми – 32 слова (5 %): запрошув-

ач-ø, вигодонабув-ач-ø, поц'іновув-ач-ø та застарілі слова – усього п'ять (0,7 %): 

переписув-ач-ø, супр'аг-ач-ø, ор-ач-ø.  

Афікс -ач- є спільнослов’янським суфісом. Він утворився в праслов'янський 

період завдяки сполученню -ak- + -jъ- [15, с.46]. У пам'ятках давньоруської мови 

фіксації суфікса -ач- нечисленні, відбувалося його становлення [16, с.26]. Він 

функціонував у назвах осіб за зовнішніми ознаками (вирлач, кудлач); за сталим чи 

тимчасовим заняттям або професією (клепач, грач, читач); за характерною 

поведінкою (рвач, брехач); за назвами знарядь, механізмів, пристосувань (трубач, 

сурмач) [16, с.26]. У сучасній українській мові суфікс набув продуктивності. 

Форма вираження суфікса -ач- може варіюватися залежно і від лівобічного, і 

від правобічного кунтексту. У 92 % слів -ач- сполучається з твірними основами 

дієслів зі структурними суфіксами -а-, -ва-, -ува-: *протруй-ува-ач-ø, *тк-а-ац-

тв-о. Лінійне пристосування афіксів інтерпретується неоднаково різними вченими 



128 

 

– або як накладання (О. Земська [161, с.62-65]), або як усічення (Н. Янко-

Триницька [202], М. Кравченко [98, с.23-24]): аломорфи *-ч- (приплента-ч-ø), *-ц- 

(рва-ц-тв-о), *-ц'- (користува-ц´-к-ий) теоретично можливі за умови визнання 

накладання на морфемному шві. Більш переконливими, на нашу думку, є 

аргументи на користь усічення. Тому в роботі розглядаємо аломорфи -ач-, -ац'- та 

-ац-. Фінальне варіювання спричинюють постпозиційні суфікси: -ств- ‘збірність’ 

та -ств- ‘абстрактність’, що зумовлюють аломорф -ац-, і -с'к- ‘відносна ознака’, 

який зумовлює аломорф -ац'-. Перед суфіксами: -к- ‘особа жіночої статі’; -их- 

‘родинні стосунки (дружина)’; -енк- ‘родинні стосунки (син)’; -івн- ‘родинні 

стосунки (дочка)’; -ів-/-ев-/-ов- ‘присвійна ознака’ варіювання -ач- не відбувається:  

-ач- (96,6 %): тк-ач-енк-о, розкройув-ач-к-а, книгопошир'ув-ач-ø;  

-ац- (2 %): вовнотк-ац-тв-о, стук-ац-тв-о, снох-ац-тв-о; 

-ац'- (1,4 %): користув-ац'-к-ий, руйн-ац'-к-ий, виклад-ац'-к-ий. 

Правобічна валентність суфікса -ач- не передбачає емоційно-оцінних  

афіксів. Нетиповим також є сполучення -ач- зі -с'к- ‘відносна ознака’ (гл'ад-ац'-к-

ий) та -ств- ‘абстрактність’ (тр'ук-ац-тв-о); у цьому він подібний до суфікса -ец'-. 

В українській мові -ач- є найбільш “фемінітивним” із-поміж ядрових суфіксів 

‘особа’: він регулярно поєднується із суфіксом -к- на позначення особи жіночої 

статі: заклин-ач-ø – заклин-ач-к-а, заспокойув-ач-ø – заспокойув-ач-к-а, здав-ач-ø – 

здав-ач-к-а. 

У сильній позиції суфікс реалізується як семантично-словотвірний афікс у  

61 % слів (настел'ув-ач-ø, розповід-ач-ø, вис'мійув-ач-ø). У слабкій позиції -ач- 

виконує структурно-семантичну функцію (35 % слів): сурм-ач-ів-ø, пожир-ач-к-а, 

доповід-ач-к-а, та структурну (4 %): рв-ац-тв-о, тр'ук-ац'-к-ий.  

Семантична парадигма суфікса -ач- містить 29 МСВ (15 основних – 11 

ядрових, 4 приядрових – та 14 периферійних). 

Семантика суфікса формується на основі лівобічних контекстів ‘Людина’ та 

‘Соціальна діяльність людини’. Інші контексти поодинокі, обмежені окремими 

словами. Суфікс -ач- зорієнтований на називання особи за процесуальною 

ознакою. Набір індивідуальних значень суфікса позначає те, ЩО робить особа, 
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процесуальні сфери соціального та приватного життя людини: ‘фізична 

діяльність’, ‘фізична дія’, ‘ментальна сфера’, ‘посесивна сфера’, ‘мовлення’, 

‘інтелектуальна діяльність’ (настел'ув-ач-ø, тк-ач-ø, користув-ач-ø, спожив-ач-ø, 

доповід-ач-ø, виклад-ач-ø).  

Діаграма 2.6. 

Лівобічні контексти суфікса -ач-  

 

 ‘Соціум’ – 1,1 % 

 ‘Артефакт’ – 1,1 % 

 ‘Природа’ – 1,7 %  

 ‘Людина’ – 44,7 % 

 ‘Соціальна діяльність людини’ – 51,4 % 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти -ач- 

Ядрові МСВ формуються такими лівобічними контекстами: ‘Людина’ (шість 

МСВ) та ‘Соціальна діяльність людини’ (п’ять МСВ): 

МСВ 1. ‘Фізична дія’ // ‘Людина’ (81 слово; 13 %): с'ів-ач-ø, заміт-ач-ø, 

проц'іджув-ач-ø, перебир-ач-ø, глинокоп-ач-ø.  

МСВ 2. ‘Фізична діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (64 слова; 10 %): 

тк-ач-ø, настел'ув-ач-ø, натир-ач-ø, розкарбовув-ач-ø, опал'ув-ач-ø. 

МСВ 3. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (59 слів; 9,3 %): пол'іпшув-ач-ø, 

нас'л'ідув-ач-ø, удосконал'ув-ач-ø, напучув-ач-ø. 

МСВ 4. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (52 слова; 8,2 %): авансотрим-ач-ø, 

користув-ач-ø, квартиронайм-ач-ø, привлас'н'ув-ач-ø. 

МСВ 5. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (46 

слів; 7,2 %): помаг-ач-ø, підкор'ув-ач-ø, визискув-ач-ø, позив-ач-ø, нагл'ад-ач-ø. 

МСВ 6. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (41 слово; 6,5 %): запит-ач-ø, прох-ач-ø, 

с'півдоповід-ач-ø, виказув-ач-ø. 

МСВ 7. ‘Сприйняття’ // ‘Людина’ (37 слів; 5,8 %): гл'ад-ач-ø, слух-ач-ø, 

огл'ад-ач-ø, н'ух-ач-ø. 
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МСВ 8. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (29 слів; 

4,6 %): оц'ін'ув-ач-ø, дописув-ач-ø, розшифровув-ач-ø. 

МСВ 9. ‘Оброблення’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (27 слів; 4,3 %): 

осмол'ув-ач-ø, підбіл'ув-ач-ø, увар'ув-ач-ø. 

МСВ 10. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (27 слів; 4,3 %): утайув-ач-ø, 

втихомир'ув-ач-ø, потур-ач-ø, переман'ув-ач-ø. 

МСВ 11. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини (23 слова; 

3,9 %): розбраковув-ач-ø, книгопошир'ув-ач-ø, здав-ач-ø. 

Основна функція ядрових морфів суфікса -ач- семантично-словотвірна. У 

слабкій позиції вони функціонують як структурно-семантичний (від 20 до 40 % 

слів) шук-ач-к-а, тк-ач-их-а або структурний компонент слова (5-10 %):  тк-ац-

тв-о, с'іп-ац-тв-о.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти -ач-  

Виявлено чотири приядрових морфемно-семантичних варіанти суфікса -ач-:  

МСВ 12. ‘Рух’ // ‘Людина’ (23 слова; 3,6 %): т'ік-ач-ø, побіг-ач-ø, блук-ач-ø, 

приплент-ач-ø, т'ік-ач-к-а, відвідув-ач-к-а. 

МСВ 13. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (22 слова; 3,5 %): 

ут'іл'ув-ач-ø, підробл'ув-ач-ø, створ'ув-ач-ø, д'ій-ач-к-а, виконув-ач-к-а. 

МСВ 14. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (21 слово; 3,3 %): викрад-ач-ø, пригнобл'ув-

ач-ø, утискув-ач-ø, знишчув-ач-ø, руйн-ач-ø, спустошув-ач-к-а, руйн-ац'-к-ий. 

МСВ 15. ‘Частина тіла’ // ‘Природа’ (11 слів; 1,7 %): нос-ач-ø, вирл-ач-ø, вус-

ач-ø, голов-ач-ø, голов-ач-к-а. 

Для приядрових МСВ основною є семантично-словотвірна функція суфікса. 

Структурно-семантичну функцію виконують морфи у 10-30 % слів; структурна 

функція не зафіксована. 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти -ач- 

14 периферійних МСВ спостережені в обмеженій кількості слів (менше 10 

слів). Два лівобічні контексти формують 12 МСВ – ‘Людина’ (шість МСВ) та 

‘Соціальна діяльність людини’ (шість МСВ): 

МСВ 16. ‘Промислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 1,6 %): 



131 

 

золотодобув-ач-ø, розтравл'ув-ач-ø, нафтодобув-ач-ø, розтравл'ув-ач-к-а. 

МСВ 17. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (9 слів; 1,4 %): пожир-ач-ø, сил-ач-

ø, зц'іл'ув-ач-ø, сил-ач-к-а. 

МСВ 18. ‘Музичний інструмент’ // ‘Артефакт’ (7 слів; 1,1 %): скрип-ач-ø, 

труб-ач-ø, скрип-ач-к-а, сурм-ац'-к-ий. 

МСВ 19. ‘Родинні стосунки’ // ‘Людина’ (7 слів; 1,1 %): сват-ач-ø, снох-ач-ø, 

прийм-ач-к-а, снох-ац-тв-о. 

МСВ 20. ‘Дозвілля’ // ‘Людина’ (6 слів; 0,9 %): тр'ук-ач-ø, тр'ук-ац-тв-о. 

МСВ 21. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (4 слова; 0,6 %): шмарк-ач-ø, шмарк-ач-к-а. 

МСВ 22. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 0,6 %): 

командув-ач-ø, завідув-ач-ø, завідув-ач-к-а. 

МСВ 23. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (4 слова; 0,6 %): цирк-ач-ø, цирк-

ач-к-а, цирк-ац'-к-ий. 

МСВ 24. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (3 слова; 0,5 %): 

розвідув-ач-ø, розвідув-ач-к-а. 

МСВ 25. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (3 слова; 0,5 %): лих-ач-ø, пожах-ач-

ø, пожах-ач-к-а. 

МСВ 26. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (3 слова; 0,5 %): 

розтрин'кув-ач-ø, розтрин'кув-ач-к-а.  

МСВ 27. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (2 слова; 0,3 %): 

зр'івн'ув-ач-ø, зр'івн'ув-ач-к-а. 

МСВ 28. ‘Інтимні стосунки’ // ‘Людина’ (2 слова; 0,3 %): розбешчув-ач-ø, 

розбешчув-ач-к-а. 

МСВ 29. ‘Будівництво’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (1 слово; 0,2%): 

споруджув-ач-ø.  

Потенційно від основ із цим афіксом можна утворити фемінітивні номінації 

за допомогою суфікса -к-, однак ця можливість реалізується не завжди. 

Периферійні МСВ вибірково сполучаються із суфіксами -ств- ‘абстрактність’ та  

-с'к- ‘відносно-присвійна ознака’. 
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За індивідуальним значенням суфікс -ач- подібний до суфікса -ик-
1
 у МСВ 

‘фізична діяльність’, ‘фізична дія’. Іноді суфікси утворюють паралельні номінації: 

завантажн-ик-ø – завантажув-ач-ø, замітал'н-ик-ø – заміт-ач-ø, збирал'н-ик-ø – 

збир-ач-ø, здавал'н-ик-ø – здав-ач-ø, здирал'н-ик-ø – здир-ач-ø, змотувал'н-ик-ø – 

змотув-ач-ø, оббивал'н-ик-ø – оббив-ач-ø, формувал'н-ик-ø – формув-ач-ø, розц'інн-

ик-ø – розц'ін'ув-ач-ø. У словникових статтях ці слова пояснюються за допомогою 

формули “те саме, що ...”. Посилання від слова з -ач- до слова з -ик-
1
 чи навпаки 

послідовно не витримується: оббивач – “те саме, що оббивальник” [222], 

збиральник – “те саме, що збирач” [222]; замітач – “той, хто замітає (у 1 знач.), 

замітальник” [222], замітальник – “Той, хто замітає (у 1 знач.), замітач” [222]. 

Функціонування паралельних номінацій О. Безпояско пояснює зближенням 

семантики суфіксів -ач- і -ик-
1
 у сполученні з основою на позначення фізичної 

діяльності: “Конкретизація значень твірних основ полягає в зміні їх семантики – 

позначати не просто дію, а називати окремі ланки виробничого процесу. Частина 

назв із суфіксом -ач із загальновживаної мови проникає в науково-технічну 

термінологію, поповнюючи набір найменувань у сфері матеріального 

виробництва. Взаємозаміна суфіксів є свідченням семантичних зрушень у 

дієсловах, зрушень, зумовлених реаліями навколишнього світу й активізацією 

суфікса -ач, оскільки він найчастіше утворює іменники, аналогічні за значенням 

іменникам на -ник, -льник” [10; 11]. 

Отже, кожен із шести ядрових суфіксів зі значенням ‘особа’ характеризується 

власним набором семантичних ознак, за якими формулюється індивідуальне 

значення суфікса, з яким він закріплюється в морфемній підсистемі української 

мови (див. Таблиця 2.6). 

 

Таблиця 2.6. 

Індивідуальні значення ядрових суфіксів ‘особа’ 

Суфікс Індивідуальне значення суфікса Приклади 

-ик-
1
 ЩО робить особа; ЯКОЮ є особа: 

виробнича діяльність, соціальні 

стосунки, внутрішні якості, психічна 

сфера 

р'із'бонакатувал'н-ик-ø, 

сил'ікатн-ик-ø, представн-ик-ø, 

підступн-ик-ø, убол'івал'н-ик-ø 
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Суфікс Індивідуальне значення суфікса Приклади 

-ец'- ДЕ працює особа; ДЕ проживає особа; 

ЯКОЮ є особа: середовище 

життєдіяльності, внутрішні якості та стан 

кавказ-ец'-ø, англ'ій-ец'-ø, 

реформів-ец'-ø , вишів-ец'-ø, 

с'мілив-ец'-ø, закохан-ец'-ø 

-ист-/-іст- професійні та особисті ПЕРЕКОНАННЯ 

особи: філософський, науковий, 

мистецький, релігійний напрямок 

абсол'ут-ист-ø, неоламарк-іст-ø, 

імажин'-іст-ø, будд-ист-ø, 

імпер'іал'-іст-ø 

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

інтелектуальна діяльність, соціальні 

стосунки 

інтервйу-ер-ø, прод'ус-ер-ø, 

курат-ор-ø, програм-ер-ø, 

кл'іпмейк-ер-ø 

-ар- НАД ЧИМ / ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО 

працює особа: результат, знаряддя 

фізичної дії; виробнича діяльність 

скл'-ар-ø, смол'-ар-ø, кл'уч-ар-ø, 

годинник-ар-ø, р'із'б-ар-ø,  

лив-ар-ø 

-ач- ЩО робить особа професійно чи  

в побуті: фізична та розумова праця, 

посесивна та соціальна сфери 

перебир-ач-ø, опал'ув-ач-ø, 

удосконал'ув-ач-ø, переклад-ач-ø, 

користув-ач-ø, позив-ач-ø 

 

2.3.2. Морфемно-семантичні варіанти приядрових суфіксів 

Суфікси, сферою функціонування яких є 12,5 % слів, відносимо до 

приядрової зони суфіксальної підсистеми ‘особа’. Це суфікси -ак-, -тел'-, -ик-
2
/ 

-ік-, -ант-/-ент-, -ун-. Разом із суфіксами ядрової зони вони складають основу 

підсистеми, тобто вживані в 90 % слів на позначення особи в українській мові.  

У Таблиці 2.7 подано розподіл приядрових суфіксів за уживаністю в 

морфемних структурах слів, за обсягом МСВ та виконуваною функцією: 

Таблиця 2.7. 

Кількісні параметри приядрових суфіксів 

Суфікс Усього 

слів 

Пасивна лексика 

(неологізми, застарілі 

слова, стилістично 

марковані) 

Усього МСВ: 

(ядро + 

приядрова + 

периферія) 

Функція суфікса 

(семант.-словотв. + 

семант.-структ. + 

структурна) 

Похідні 

‘особа 

жіночої 

статі’ 

-ак- 321 22,4 % (5 %; 17,4 %) 21: 9 + 5 + 7 42 % + 28 % + 30 % 24 % 

-тел'- 258 50 % (2,3 %; 14 %; 33,7 %) 14: 7 + 3 + 4 48 % + 33 % + 19 % 64 % 

-ик
-2/-

ік- 238 8,2 % (7,7 %; 0,5 %) 10: 3 + 3 + 4 83 % + 10 % + 7 % 12 % 

-ант-/-ент- 175 19,5 % (15 %; 4,5 %) 16: 6 + 6 + 6 49 % + 27 % + 24 % 47 % 

-ун- 165 56 % (2,4 %; 3,6 %; 50 %) 12: 4 + 4 + 4 55 % + 35 % + 10 % 26 % 

Всього 1157     

 

Порівняльний аналіз лексем із ядровими та приядровими суфіксами 

засвідчує, що частка пасивної лексики із приядровими суфіксами зростає. Так, 
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17,4 % слів, що є сферою функціонування суфікса -ак-, є застарілими: кр'іп-ак-ø, 

потурн-ак-ø. 15 % слів із суфіксом -ант-/-ент- є неологізмами: адапт-ант-ø, 

дискус-ант-ø, фігур-ант-ø. На таку особливість звертають увагу Н. Клименко та 

Є. Карпіловська [79; 81]. Приядрові суфікси частіше, ніж ядрові, реалізуються в 

стилістично забарвлених словах: 56 % слів із -ун- мають помітку “розмовне”: 

шкарб-ун-ø, глад-ун-ø, жир-ун-ø, маз-ун-ø; 50 % слів із -тел'- помічені як 

“книжне”: ц'іли-тел'-ø, вели-тел'-ø, покрови-тел'-ø.  

З-поміж п'яти приядрових суфіксів -ак- має найширшу семантику (21 МСВ, 9 

ядрових МСВ), а -ик-
2
/-ік- – найвужчу (10 МСВ, 3 ядрових МСВ). Переважно не 

модифікується семантика -ик-
2
/-ік- (у 83 % слів суфікс виконує семантично-

словотвірну функцію). Натомість, -ак-, морфи якого виконують семантично-

словотвірну функцію лише у 42 % слів, має найбільшу семантичну модифікацію.  

 

2.3.2.1. Суфікс -ак-  

У сучасній українській мові суфікс -ак- позначає особу за процесуальною, 

предметною та якісною ознаками. Суфікс -ак- функціонує у 321 слові; з них 16  

(5 %) є неологізмами (зн'ім-ак-а, чув-ак-ø), а 56 (17,4 %) належать до застарілих 

слів (прусс-ак-ø, музр-ак-ø).  

Суфікс -ак- сформувався на праслов′янському ґрунті. Він належить до 

найдавніших формантів з основним -k-, однак активності набув після ХІІІ ст. [15, 

с.34,101]. За часом поширення в українській мові -ак- є давнішим, ніж -ач-, який 

постав із -ак-. І. Білоусенко вказує, що первісно семантика суфікса -ак- 

розвивалася на позначення найменування чоловіків за зовнішніми та внутрішніми 

ознаками (хиряк, слабак); за дією (співак, вояк, ношак, писак); найменування осіб 

за місцем народження, проживання чи національністю (горняк, словак, прусак, 

русак, литвяк); за значенням особи чоловічої статі від найменування жіночої статі 

(відьмак) [15, с.20-21]. Семантичний обсяг суфікса майже не змінився з часів 

староукраїнської мови. У сучасній українській мові -ак- не виявляє активності, 

тому належить до приядрової зони у суфіксальній підсистемі ‘особа’. 

Формальна парадигма -ак- включає чотири аломорфи: 
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-ак- (51 %): бід'н'-ак-ø, мерз'л'-ак-ø, прийм-ак-ø; 

-ач- (28 %): бід'н'-ач-к-а, холос'т'-ач-ок-ø, розкр'іп-ач-ен'н'-а; 

-ац- (8,4 %): бід'н'-ац-тв-о, бурс-ац-тв-о; 

-ац'- (12,6 %): бід'н'-ац'-к-ий, л'ів-ац'-к-ий. 

У 8,4 % слів -ак- є субморфом: бурл-ак-а, муд-ак-ø, харл-ак-ø. 

Афікс -ак-, подібно до ядрового -ар-,  сумісний з усіма типами правобічних 

контекстів: вой-ак-ø, вой-ак-а, вой-ац-тв-о, вой-ац'-к-ий, вой-ач-ен'к-о, вой-ач-ø-ий, 

вой-ач-к-а, вой-ач-ч-ин-а.  

Найбільш типовими правобічними контекстами до -ак- є: -к- ‘особа жіночої 

статі’; -с'к- ‘відносна ознака’; -ств- ‘збірність’; -ств- ‘абстрактність’. 

Спорадично можуть уживатися: -уват- ‘якісна ознака’; -ал'н-, -н-, -ен- ‘відносна 

ознака’; -ев-/-ів-/-ов-, -ø- ‘присвійна ознака’; -ок-, -ик-, -очк-, -ис'к-, -уг-, -ен'к- 

‘емоційно-оцінна характеристика’; -н-иц'-, -ин'-, -их- ‘особа жіночої статі’; -их- 

‘родинні стосунки (дружина)’; -івн- ‘родинні стосунки (дочка)’; -енк-, -чук- 

‘родинні стосунки (син)’; -и-, -ува- ‘заняття особи’; -и-, -ува- ‘дія, виконувана над 

особою’. 24 % слів на позначення чоловічої особи мають засвідчені у словниках 

паралельні номінації особи жіночої статі (с'пів-ач-к-а, русн-ач-к-а).  

У сильній позиції -ак- виконує семантично-словотвірну функцію (42 % слів): 

йун-ак-ø, с'пів-ак-ø, мор'-ак-ø. У морфемній структурі 58 % слів суфікс 

функціонує як структурно-семантичний або як структурний компонент, його 

семантика модифікується: йун-ач-к-а, бос'-ац'-ур-а, один-ач-ок-ø, свой-ац-тв-о, 

покр'іп-ач-ен-ий, прусс-ач-ч-ин-а. Семантична модифікація характерна для МСВ 4 

‘родинні стосунки’ (свой-ач-ениц'-а, свой-ак-ин'-а), МСВ 5 ‘сфера соціальних 

стосунків’ (чуж-ач-ок-ø), МСВ 1 ‘суспільний стан’ (розкр'іп-ач-ува-ти) і МСВ 9 

‘фізіологічна сфера’ (пий-ач-и-ти). 

Семантична парадигма суфікса -ак- містить 21 МСВ, з яких 14 основних (9 

входять до ядра, 5 до приядрової зони) та 7 периферійних. Семантика суфікса -ак- 

зорієнтована на сферу приватного життя людини, тому більше половини МСВ 

зумовлені лівобічними контекстами ‘Людина’. Очевидно, така спеціалізація  

суфікса обмежує його активність порівняно з ядровими суфіксами, що реферують 
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до соціальної діяльності людини. Індивідуальне значення суфікса -ак- 

формулюється як “ЯКОЮ є особа” за ознаками ‘суспільний стан’ (бід'н'-ак-ø, 

серед'н'-ак-ø); ‘внутрішня якість’ (розум-ак-а, хитр'-ак-ø); ‘територія (подол'-ак-ø, 

волин'-ак-ø); ‘родинні стосунки’ (свой-ак-ø, шур'-ак-ø). Суфікс не реферує до 

особи за ознакою її соціальної, фізичної або розумової діяльності. 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (9 МСВ) 

МСВ 1. ‘Суспільний стан’ // ‘Людина’ (48 слів; 15 %): кр'іп-ак-ø, бід'н'-ак-ø, 

серед'н'-ак-ø.  

МСВ 2. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (36 слів; 11,5 %): див-ак-ø, с'міл'ч-ак-ø, 

розум-ак-а, прост-ак-ø, вал'-ак-а.  

МСВ 3. ‘Територія’ // ‘Природа’ (27 слів; 8,4 %): подол'-ак-ø, кримч-ак-ø, 

пермй-ак-ø, земл'-ак-ø.  

МСВ 4. ‘Родинні стосунки’ // ‘Людина’ (22 слова; 6,9 %): свой-ак-ø, один-ак-ø, 

холос'т'-ак-ø.  

МСВ 5. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (19 

слів; 5,9 %): чуж-ак-ø, жебр-ак-ø, служ-ак-ø.  

МСВ 6. ‘Особа’ // ‘Людина’ (18 слів; 5,6 %): хлопй-ак-ø, пис'м-ак-ø, друз'-ак-а, 

від'м-ак-ø.  

МСВ 7. ‘Країна’ // ‘Соціум’ (16 слів; 5 %): пол'-ак-ø, бос'н'ій-ак-ø, н'імч-ак-ø.  

МСВ 8. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (15 слів; 4,7 %): гол'-ак-ø, хир'-ак-ø, 

смугл'-ак-ø, шарп-ак-ø.  

МСВ 9. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (15 слів; 4,7 %): пий-ак-ø, мерзл'-ак-ø, 

мертв-ак-ø.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (5 МСВ) 

МСВ 10. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (12 слів; 3,7 %): забій-ак-а, розбиш-ак-а.  

МСВ 11. ‘Хвороба, фізична вада’ // ‘Природа’ (12 слів; 3,7 %): с'л'іп-ак-ø. 

МСВ 12. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 3,1 %): 

вой-ак-ø, мор'-ак-ø.  

МСВ 13. ‘Вікова група’ // ‘Людина’ (10 слів; 3,1 %): йун-ак-ø, с'ом-ак-ø.  

МСВ 14. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 3,1 %): л'ів-ак-ø, 
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комун'-ак-а.  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти (7 МСВ) 

МСВ 15. ‘Тварина’ // ‘Природа’ (6 слів; 1,9 %): риб-ак-ø.  

МСВ 16. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (5 слів; 1,6 %): 

с'пів-ак-ø, з'нім-ак-а.  

МСВ 17. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (3 слова; 0,9 %): бурс-ак-ø.  

МСВ 18. ‘Фізична дія’ // ‘Людина’ (3 слова; 0,9 %): с'ів-ак-ø.  

МСВ 19. ‘Речовина, матеріал’ // ‘Артефакт’ (2 слова; 0,6 %): смол'-ак-ø, 

зал'із'н'-ак-ø.  

МСВ 20. ‘Рух’ // ‘Людина’ (2 слова; 0,6 %): ход-ак-ø.  

МСВ 21. ‘Споруда, приміщення’ // ‘Артефакт’ (2 слова; 0,6 %): двор-ак-ø.  

 

2.3.2.2. Суфікс -тел'-  

Суфікс -тел'- слугує для позначення особи за соціальною діяльністю. Він 

засвідчений у 258 словах, до складу яких входять як неологізми (6 слів; 2,3 %): 

плоди-тел'-ø, очорни-тел'-с'к-ий, так і застаріла лексика (36 слів; 14 %): дари-тел'-

ø, вішча-тел'-ø, управи-тел'-ø, войі-тел'-ø. Значний відсоток слів (33,7 %) 

стилістично маркований, що в “Словнику української мови” мають позначки: 

“книжне” (ст'ажа-тел'-ø, оскверни-тел'-ø); “урочисте” (прароди-тел'-ø); 

“рідковживане” (роди-тел'-ø, хорони-тел'-ø); “діалектне” (завіда-тел'-ø). 

Суфікс -тел'-, праслов'янський за походженням, фіксується в пам'ятках з  

ХІ ст. на позначення осіб за заняттям та професією, за поглядами та поведінкою 

(строитель, писатель, искуситель, рачитель) [15, с.51]. У період староукраїнської 

мови суфікс входив до ядра підсистеми ‘особа’. У XIV–XVIII ст. він утворював 

назви осіб за атрибутивною і функціональною ознакою. Процес творення 

похідних відбувався з орієнтацією на церковнослов'янські зразки, тому в сучасній 

українській мові суфікс має виразне стилістичне забарвлення [16, с.27]. У 

сучасній українській мові, що розвивалася на основі живомовного зразка,  -тел'- 

втратив продуктивність та відійшов до приядрової зони. У російській мові суфікс 

-тел'- залишається ядровим суфіксом на позначення особи. 
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У позиції після -тел'- можливі суфікси -к-, -н-иц'-, -ш- ‘особа жіночої статі’, 

-с'к- ‘відносна ознака’, -ств- ‘абстрактність’ та -ств- ‘збірність’. Регулярність 

творення номінацій жіночої статі зафіксована в словниках. До 64 % назв особи 

чоловічої статі із суфіксом -тел'- є паралельні номінації на позначення особи 

жіночої статі: примири-тел'-ø – примири-тел'-к-а, власти-тел'-ø – власти-тел'-к-

а, войі-тел'-ø – войі-тел'-к-а. Це найвищий показник із-поміж усіх суфіксів 

‘особа’. 

Суфікс реалізується двома аломорфами: -тел'- і -тел-. Уживаючись у 

постпозиції щодо дієслівних суфіксів -и-, -а-, -ва-, -ува-, він не зазнає передньої 

варіації. Аломорф -тел- виникає лише у процесі словозміни (учи-тел-ем). У 

деяких словах (4 %) суфікс реалізується як субморф: обива-тел'-ø, настойа-тел'-

ø, прийа-тел'-ø. 

У 48 % слів суфікс зафіксований у сильній позиції кінця основи (учи-тел'-ø, 

вихова-тел'-ø, жи-тел'-ø), в інших словах – у слабкій позиції як структурно-

семантичний компонент (33 % слів): вихова-тел'-к-а, учи-тел'-ч-ин-ø або 

структурний компонент (19 %): гноби-тел'-ств-о, просвіти-тел'-ств-о.  

Семантична парадигма суфікса включає 14 МСВ, з яких 10 основних (7 

ядрових, 3 приядрових) та 4 периферійних. Суфікс реферує як до приватного 

життя людини, так і до її соціальної діяльності. Його індивідуальне значення 

формулюємо так: “ЩО робить людина” (психічна сфера, сфера соціальних 

стосунків, інтелектуальна діяльність, сфера влади та завдання шкоди). 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (7 МСВ) 

МСВ 1. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (39 слів; 15,1 %): злоби-тел'-ø, л'уби-

тел'-ø, стара-тел'-ø, ут'іши-тел'-ø, спокуси-тел'-ø.  

МСВ 2. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (38 

слів; 14,7 %): відчужува-тел'-ø, поручи-тел'-ø, завіри-тел'-ø, визволи-тел'-ø, 

усинови-тел'-ø.  

МСВ 3. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (26 слів; 

10,1 %): учи-тел'-ø, вихова-тел'-ø, списа-тел'-ø.  

МСВ 4. ‘Сфера влади’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (26 слів; 10,1 %): 
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прави-тел'-ø, смотри-тел'-ø, вседержи-тел'-ø, предводи-тел'-ø.  

МСВ 5. ‘Завдання шкоди’ // ‘Людина’ (25 слів; 9,7 %): гноби-тел'-ø, гони-

тел'-ø, души-тел'-ø, глуши-тел'-ø.  

МСВ 6. ‘Посесивна сфера’ // ‘Людина’ (21 слово; 8,1 %): носи-тел'-ø, 

ст'ажа-тел'-ø, вручи-тел'-ø.  

МСВ 7. ‘Ментальна сфера’ // ‘Людина’ (14 слів; 5,4 %): храни-тел'-ø, 

прос'віти-тел'-ø.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (3 МСВ) 

МСВ 8. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (13 слів; 5 %): роби-

тел'-ø, верши-тел'-ø, сотвори-тел'-ø.  

МСВ 9. ‘Існування’ // ‘Людина’ (11 слів; 4,3 %): жи-тел'-ø, сожи-тел'-ø, 

плоди-тел'-ø.  

МСВ 10. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (10 слів; 3,9 %): вішча-тел'-ø, заклина-тел'-ø, 

ган'би-тел'-ø.  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 11. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (9 слів; 3,5 %): 

с'вати-тел'-ø, хрести-тел'-ø.  

МСВ 12. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (7 слів; 2,7 %): ц'іли-тел'-ø, живи-

тел'-ø, пожира-тел'-ø.  

МСВ 13. ‘Родинні стосунки’ // ‘Людина’ (6 слів; 2,3 %): роди-тел'-ø.  

МСВ 14. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (2 слова, 0,8 %): 

войі-тел'-ø.  

Конотативна значущість суфікса -тел'- є інтегральним компонентом його 

семантики, оскільки ті самі семантичні лівобічні контексти з іншим суфіксом 

продукують стилістично нейтральні слова: авансода-тел'-ø – авансодав-ец'-ø, 

авансодержа-тел'-ø – авансотрим-ач-ø, вішча-тел'-ø – вішч-ун-ø, войі-тел'-ø – 

вой-ін-ø, завіда-тел'-ø – завідув-ач-ø, заклина-тел'-ø – заклин-ач-ø, заставодержа-

тел'-ø – заставоутримув-ач-ø, з'ц'іли-тел'-ø – з'ц'іл'ув-ач-ø, пожира-тел'-ø – 

пожир-ач-ø. Індивідуальне значення -тел'- подібне до індивідуального значення  

-ач-, але додатково містить компонент стилістичної значущості. 
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2.3.2.3. Суфікс -ик-
2
/-ік- 

 Суфікс -ик-
2
/-ік- на позначення особи є у 232 словах; з них 18 (7,7 %) 

неологізмів: телекрит-ик-ø, ант-ик-ø, йевроскепт-ик-ø, ізотер-ик-ø та одне 

застаріле слово (алхім-ік-ø). 

Суфікс -ик-
2
/-ік- запозичений в українську мову з грецької, пізніше – з 

латинської. Слова з цим суфіксом фіксуються з ХІ ст. (єретик, грамотик, 

католик). З часом кількість слів із суфіксом -ик-
2
/-ік- зростала. Вони позначали 

назви осіб, які щось викладають, вивчають (аритметик, ботанік); осіб за 

належністю до колективу (клерик, схизматик); за особливістю характеру, 

темпераменту (мєлянхоликъ, сангвінік); за хворобою (люнатик, паралітикъ); за 

належністю до політичного, філософського та ідеологічного вчення, напрямку 

(католик, схоластик) [16, с.32]. 

Формальна парадигма суфікса об’єднує п'ять аломорфів, варіювання  

початкової фонеми яких залежить від фіналі попередньої морфеми (правило 

“дев'ятки”),  а кінцевої – від правобічного контексту: 

-ик- (54 %): йерет-ик-ø, електр-ик-ø, гност-ик-ø, іпохондр-ик-ø; 

-ич- (8 %): йерет-ич-к-а, ревмат-ич-к-а, фанат-ич-н-ий; 

-иц- (0,4 %): йерет-иц-тв-о; 

-ік- (31,6 %): ком-ік-ø, астен'-ік-ø, алхім-ік-ø, хім-ік-ø; 

-іч- (6 %): хім-іч-к-а, цин'-іч-н-ий, йевангел'-іч-к-а. 

Найбільш регулярним правобічним контекстом є -к- ‘особа жіночої статі’. 

Щоправда, словники фіксують усього 12 % фемінітивних номінацій. Показово, що 

похідні сприймаються як стилістично марковані – просторічні: фіз-ич-к-а, хім-іч-

к-а, склерот-ич-к-а, неврот-ич-к-а. У поодиноких словах у після -ик-
2
/-ік- 

можливі суфікси: -н- ‘відносна ознака’ (сангвін'-іч-н-ий); -ств- ‘абстрактність’ 

(йерет-иц-тв-о).  

Основна функція цього суфікса семантично-словотвірна (83 %): фіз-ик-ø, 

механ'-ік-ø, неврот-ик-ø. У небагатьох словах він має структурно-семантичну 

функцію (10 %): істер-ич-к-а, математ-ич-к-а, алкогол'-іч-к-а та структурну  
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(7 %): йерет-иц-тв-о, сангвін'-іч-н-ий.  

Семантична парадигма суфікса -ик-
2
/-ік- складається з 10 МСВ: шість 

основних та чотири периферійних. У сучасній українській мові семантика суфікса 

вузькоспеціалізована: він семантично сумісний із лівобічними контекстами на 

позначення сфер життєдіяльності людини іншомовного походження: науки, 

мистецтва та хвороби, на основі яких формується його індивідуальні значення. 

Індивідуальне значення суфікса -ик-
2
/-ік- подібне до індивідуального значення 

ядрового суфікса -ист-/-іст-. 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (3 МСВ) 

МСВ 1. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (111 слів; 46,6 %): 

фіз-ик-ø, хім-ік-ø, лог-ік-ø, математ-ик-ø, фіз-ич-к-а, математ-ич-к-а. 

МСВ 2. ‘Хвороба, фізична вада’ // ‘Природа’ (55 слів; 23,1 %): склерот-ик-ø, 

парал'іт-ик-ø, істер-ик-ø.  

МСВ 3. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (18 слів; 7,6 %): 

траг-ік-ø, граф-ік-ø, л'ір-ик-ø, сатир-ик-ø.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (3 МСВ) 

МСВ 4. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (14 слів; 5,9 %): 

йевангел'-ік-ø, йерет-ик-ø, схизмат-ик-ø.  

МСВ 5. ‘Ідеологія, філософія’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (12 слів; 5 %): 

гност-ик-ø, прагмат-ик-ø.  

МСВ 6. ‘Інтелектуальна діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 

4,2 %): крит-ик-ø, синтет-ик-ø, прогност-ик-ø.  

Периферійні морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 7. ‘Темперамент’ // ‘Людина’ (9 слів; 3,8 %): флегмат-ик-ø, холер-ик-ø.  

МСВ 8. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (5 слів; 2,1 %): скепт-ик-ø, цин'-ік-ø.  

МСВ 9. ‘Абстрактне поняття’ // ‘Абстрактне поняття’ (2 слова; 0,8 %): 

догмат-ик-ø, ізотер-ик-ø.  

МСВ 10. ‘Політика’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (2 слова; 0,8 %): пол'іт-ик-ø.  

2.3.2.4. Суфікс -ант-/-ент- 

Суфікс -ант-/-ент- є структурним компонентом у 177 словах, у тому числі 
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27 (15 %) неологізмах: респонд-ент-ø, коал'іц'і-ант-ø, дискус-ант-ø та 8 (4,5 %) 

застарілих словах: негоц'і-ант-ø, білоемігр-ант-ø, дуел'-ант-ø. За продуктивністю 

в сучасній українській мові суфікс -ант-/-ент- наближається до ядрового -ер-/-ор-, 

що спричинено процесами оновлення лексичного складу мови шляхом 

запозичення інтернаціоналізмів. 

Суфікс -ант-/-ент- запозичений з латинської мови [55, с.61]. У мові-джерелі 

він функціонував як афікс дієприкметників теперішнього часу в непрямих 

відмінках. Інтернаціоналізми з цим суфіксом запозичені в українську мову через 

західноєвропейські та російську мови. 

Формальна парадигма суфікса представлена аломорфами:  

-ант- (94 %): музик-ант-ø, ман'іфест-ант-ø, диплом-ант-ø; 

-ант'-: диплом-ант'-ів-ø; 

-ент- (6 %): презид-ент-ø, претенд-ент-ø, конкур-ент-ø; 

-ент'-: презид-ент'-ів-ø. 

В українській мові, на відміну від російської, початкова голосна /а/ чи /е/ не 

зумовлена ні фонетичними, ні морфонологічними чинниками. Українська мова 

перейняла фонемну репрезентацію цих аломорфів з російської [159, с.65]. 

Найбільш прогнозовані  правобічні контексти суфікса: -к- ‘особа жіночої 

статі’; -с'к- ‘відносна ознака’/ ‘присвійно-відносна ознака’; -ств- ‘абстрактність’. 

Майже від половини слів зі значенням особи чоловічої статі утворені назви осіб 

жіночої статі (41 слово; 47 %). У морфемних структурах окремих слів 

правобічним контекстом є суфікси -ш-, -к- ‘родинні стосунки: дружина’ та -ур- 

‘абстрактність’.  

У морфемній структурі 87 слів (49 %) суфікс -ант-/-ент- стоїть у сильній 

позиції і виконує семантично-словотвірну функцію: концерт-ант-ø, адрес-ант-ø, 

курс-ант-ø. У слабкій позиції його функція структурно-семантична (47 слів, 27 %): 

оркестр-ант-к-а, ман'іфест-ант-к-а, фабрик-ант-ш-а, або структурна (43 слова, 

24 %): комед'і-ант-ств-о, доктор-ант-ур-а.  

Семантична парадигма суфікса складається з 16 морфемно-семантичних 

варіантів: 12 основних (6 ядрових, 6 приядрових) та 4 периферійних, що 
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переважно формуються лівобічним контекстом ‘Соціальна діяльність людини’. 

Індивідуальним значенням суфікса -ант-/-ент- є найменування особи за 

соціальною сферою її життєдіяльності: місце діяльності (установа, організація), 

сфера діяльності (наука, мистецтво, релігія), соціальні стосунки.  

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (6 МСВ) 

МСВ 1. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (46 

слів; 26 %): опон-ент-ø, експлуат-ант-ø, емігр-ант-ø. 

МСВ 2. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (21 слово; 12 %): лабор-ант-ø, 

фабрик-ант-ø, міл'іц'ій-ант-ø, презид-ент-ø.  

МСВ 3. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (20 слів; 11 %): 

оркестр-ант-ø, комед'і-ант-ø, музик-ант-ø. 

МСВ 4. ‘Захід, подія’ // ‘Соціум’ (17 слів; 10 %): конкурс-ант-ø, ман'іфест-

ант-ø, концерт-ант-ø. 

МСВ 5. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (11 слів; 7 %): 

сект-ант-ø, протест-ант-ø. 

МСВ 6. ‘Наукова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (10 слів; 6 %): 

доктор-ант-ø, магістр-ант-ø, дисерт-ант-ø. 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (6 МСВ) 

МСВ 7. ‘Непромислова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини (6 слів; 4 %): 

спекул'-ант-ø, комерс-ант-ø. 

МСВ 8. ‘Документ’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 3 %): проект-ант-ø. 

МСВ 9. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 2,5 %): 

диверс-ант-ø, окуп-ант-ø. 

МСВ 10. ‘Діяльність’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 2,5 %): 

практик-ант-ø. 

МСВ 11. ‘Інформаційна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 2,5 %): 

адрес-ант-ø, інформ-ант-ø. 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 12. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (4 слова; 2,5 %): симул'-ант-ø, адапт-ант-ø. 

МСВ 13. ‘Споруда, приміщення’ // ‘Артефакт’ (4 слова; 4,5 %): квартир-ант-ø. 
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МСВ 14. ‘Фінансова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (4 слова; 2,5 %): 

премі-ант-ø.  

МСВ 15. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (3 слова; 2 %): коал'іц'ій-ант-ø. 

МСВ 16. ‘Час’ // ‘Природа’ (2 слова; 1 %): секунд-ант-ø. 

Семантика суфікса -ант-/-ент- певною мірою подібна до семантики суфікса 

-ер-/-ор-, про що свідчить семантична сумісність із тими самими семантичними 

основами: коал'іц'і-ант-ø – коал'іц'іон-ер-ø, міл'іц'і-ант-ø – міл'іц'іон-ер-ø, 

квартир-ант-ø – квартирй-ер-ø. 

 

2.3.2.5. Суфікс -ун- 

У сучасній українській мові суфікс -ун- є у 165 словах, половина з яких 

належить до розмовної лексики: шкарб-ун-ø, стар-ун-ø, шелест-ун-ø, солод-ун-ø, 

плакс-ун-ø. Поодинокими є неологізми: опік-ун-ч-ий, йед-ун-ø (4 слова; 2,4 %) та 

застарілі слова: від-ун-ø, вішч-ун-к-а (6 слів; 3,6 %).  

Суфікс -ун- успадкований з праслов’янської мови.  

Він може реалізуватися двома аломорфами: 

-ун- (93 %): солод-ун-ø, хап-ун-ø, лиз-ун-ø, йед-ун-ø; 

-ун'- (7 %): брех-ун'-ак-а. 

Аломорф -ун- реалізується в позиції кінця основи або у препозиції до 

правобічних контекстів: -к- ‘особа жіночої статі’; -ец'-, -ок-, -ч-ик- емоційно-

оцінна озака; -ов- ‘присвійна ознака’; -с'к-, -ч- ‘присвійно-відносна ознака’; -ств- 

‘абстрактність’. Аломорф -ун′- зумовлений правобічним контекстом емоційно-

оцінного суфікса -ак-(а). 

Семантично-словотвірна функція суфікса виявлена у 92 словах (56 %): ход-

ун-ø, хорош-ун-ø; структурно-семантична – у 55 словах (33 %): брех-ун'-ак-а, 

пуст-ун-к-а, шчебот-ун-ч-ик-ø. У структурно-семантичній функції вживані МСВ, 

зумовлені лівобічним контекстом ‘Людина’: МСВ 3 ‘рух’ (біг-ун-ец'-ø, стриб-ун-

ец'-ø), МСВ 4 ‘зовнішня ознака’ (горб-ун-ок-ø), МСВ 5 ‘фізіологічна сфера’ (хроп-

ун-ец'-ø). Структурну функцію суфікс виконує у 18 словах (11 %): шпиг-ун-ств-о, 

чакл-ун-ств-о, опік-ун-ч-ий – переважно із семантикою на позначення соціальної 
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діяльності людини: МСВ 6 ‘військова сфера’ (шпиг-ун-с'к-ий, шпиг-ун-ств-о) та 

МСВ 7 ‘сфера соціальних стосунків’ (опік-ун-с'к-ий, опік-ун-ч-ий, опік-ун-ств-о).  

Семантична парадигма суфікса -ун- об’єднує 12 МСВ: 8 основних (чотири 

ядрових, чотири приядрових) та чотири периферійних, які в основному зумовлені 

лівобічним контекстом ‘Людина’ і реферують до приватного життя людини. 

Суфікс слугує для називання людини за якоюсь характерною ознакою – спосіб 

говорити, рухатися, дихати тощо. Часто ці номінації є розмовними.  

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 1. ‘Мовлення’ // ‘Людина’ (45 слів; 27 %): шепот-ун-ø, шчебот-ун-ø, 

брех-ун-ø. 

МСВ 2. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (29 слів; 18 %): пуст-ун-ø, кепк-ун-ø, 

жир-ун-ø.  

МСВ 3. ‘Рух’ // ‘Людина’ (24 слова; 15%): повз-ун-ø, біг-ун-ø, постриб-ун-ø. 

МСВ 4. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (15 слів; 9 %): хорош-ун-ø, крас-ун-ø, 

глад-ун-ø. 

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 5. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (14 слів; 8,5 %): йед-ун-ø, чх-ун-ø, 

маз-ун-ø. 

МСВ 6. ‘Військова сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (8 слів; 5 %): 

шпиг-ун-ø. 

МСВ 7. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (8 

слів; 5 %): опік-ун-ø, хап-ун-ø. 

МСВ 8. ‘Психічна сфера’ // ‘Людина’ (7 слів; 4 %): від-ун-ø , чакл-ун-к-а. 

Периферійні морфемно-семантичні варіанти (4 МСВ) 

МСВ 9. ‘Їжа, напій’ // ‘Артефакт’ (5 слів; 3 %): солод-ун-ø, лас-ун-к-а. 

МСВ 10. ‘Частина тіла’ // ‘Природа’ (4 слова; 2,5 %): горб-ун-ø. 

МСВ 11. ‘Вікова група’ // ‘Людина’ (1 слово; 1 %): стар-ун-ø.  

МСВ 12. ‘Мистецтво, культура’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (1 слово; 1 %): 

балер-ун-ø. 
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Індивідуальні значення приядрових суфіксів, на відміну від індивідуальних 

значень ядрових суфіксів, конкретніші. Вони мають вужчу семантику, і тому їх 

можна вважати вузькоспеціалізованими. На відміну від ядрових суфіксів (-ик-
1
,  

-ец'-, -ист-/-іст-, -ер-/-ор-, -ар-, -ач-), семантика яких є соціально зорієнтована, 

приядрові суфікси (-ак-, -тел'-, -ик-
1
/-ік-, -ант-/-ент-, -ун-) тяжіють до 

вираження семантики на позначення реалій приватного життя людини, її 

внутрішніх якостей, родинних стосунків та середовища життєдіяльності. 

Індивідуальні значення приядрових суфіксів подані у Таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Індивідуальні значення приядрових суфіксів ‘особа’ 

Суфікс Індивідуальне значення суфікса Приклади 

-ак- ЯКОЮ є особа: суспільний стан, внутрішні 

якості, родинні стосунки, територія 

бід'н'-ак-ø, горд'-ак-ø, прост-

ак-ø, свой-ак-ø, крим-ч-ак-ø 

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

соціальних стосунків та влади, 

інтелектуальна діяльність, завдання шкоди 

мисли-тел'-ø, поручи-тел'-ø, 

прави-тел'-ø, списа-тел'-ø, 

души-тел'-ø 

-ик-
2
/-ік- ЧИМ займається особа (наукова сфера, 

мистецтво і культура), ЧИМ хворіє особа 

хім-ік-ø, математ-ик-ø, 

 ком-ік-ø, парал'іт-ик-ø 

-ант-/-ент- СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ особи: соціальна 

сфера, установа, організація, мистецтво, 

захід 

опон-ент-ø, претенд-ент-ø, 

конкур-ент-ø, конкурс-ант-ø, 

музик-ант-ø 

-ун- ХАРАКТЕРНА ПОВЕДІНКА та дії особи: 

спосіб говорити, рухатися 

балак-ун-ø, стриб-ун-ø, регот-

ун-ø, вереск-ун-ø, дик-ун-ø 

 

 

2.3.3. Морфемно-семантичні варіанти периферійних суфіксів 

Семантичний потенціал периферійних суфіксів зі значенням ‘особа’ 

обмежений незначною кількістю слів: 41 суфікс конституює всього 618 лексем. 

Структурним компонентом 10 і більше слів є суфікси: -ин- (громад'ан-ин-ø, 

мішчан-ин-ø); -ир-/-ір- (богат-ир-ø, банк-ір-ø, рекет-ир-ø); -ат- (делег-ат-ø, 

стипенд'і-ат-ø); -ок- (с'від-ок-ø, безпал-ок-ø, недорост-ок-ø); -ай- (шахр-ай-ø, 

глит-ай-ø, слинт'-ай-ø); -ан- (інтриг-ан-ø, критик-ан-ø, грубій-ан-ø); -аг- (робот'-

аг-а, труд'-аг-а); -ук- (пол'ішч-ук-ø, сел'-ук-ø); -ан'- (вирл-ан'-ø, морд-ан'-ø); -ал- 

(театр-ал-ø, регіон-ал-ø); -ен'- (уч-ен'-ø, дур-ен'-ø, леж-ен'-ø); -евт- (терап-евт-
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ø); -ух- (л'ін'т'-ух-ø, спл'-ух-а); -уз- (франц-уз-ø); -іот- (кіпр'-іот-ø, патр'-іот-ø); 

 -ет- (вел-ет-ø); -им- (побрат-им-ø).  

За походженням суфікси периферійної зони є питомими (-ин-, -ок-, -ай-,  

-ан'-, -ал'-, -ен'-, -ух-, -ет-, -им-, -ук-) та запозиченими (-евт-, -ан-, -уз-, -іот-,  

-ал-, -ат-, -ир-). 

Морфемно-семантичні варіанти периферійних суфіксів найчастіше зумовлені 

лівобічними контекстами ‘Людина’: 

МСВ 1. ‘Зовнішня ознака’ // ‘Людина’ (9 суфіксів): -ир- *богат-ир-ø
6
; -ок- 

вирод-ок-ø; -ай- корот-ай-ø, слинт'-ай-ø; -ан- куц-ан-ø; -аг- здоровй-аг-а, 

симпат'-аг-а; -ук- смагл'-ук-ø, чис'т'-ук-ø; -ан'- сив-ан'-ø, кирп-ан'-ø; -ен'- подоб-

ен'-ø, крас-ен'-ø; -ет- вел-ет-ø. 

МСВ 2. ‘Внутрішня якість’ // ‘Людина’ (7 суфіксів): -ок- недоум-ок-ø; -ай- 

гул'т'-ай-ø; -ан- грубій-ан-ø, буй-ан-ø; -аг- скромн'-аг-а; -ук- серд'-ук-ø, з'л'-ук-а;  

-ен'- підлиз-ен'-ø, дур-ен'-ø; -ух- л'ін'-ух-ø, уперт'-ух-ø. 

МСВ 3. ‘Особа’ // ‘Людина’ (7 суфіксів): -ок- пасин-ок-ø, недол'уд-ок-ø; -ан- 

*пол'ітик-ан-ø, брат-ан-ø; -ук- блаз'н'-ук-ø, байст'р'-ук-ø, сирот'-ук-ø; -ич- баб-

ич-ø, братан-ич-ø; -ен'- бевз-ен'-ø; -іот- *нен'к-іот-ø; -им- побрат-им-ø.  

МСВ 4. ‘Рух’ // ‘Людина’ (5 суфіксів): -ир- повод-ир-ø; -ок- ход-ок-ø; -аг- 

брод'-аг-а; -ич- погон-ич-ø; -ен'- приход-ен'-ø, вискоч-ен'-ø. 

МСВ 5. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (5 суфіксів): -ин- громад'ан-ин-ø; -ир- 

бригад-ир-ø; -ок- ватаж-ок-ø; -ук- банд'-ук-ø; -ич- *шл'ахт-ич-ø. 

МСВ 6. ‘Вікова група’ // ‘Людина’ (4 суфікси): -ок- тр'охл'іт-ок-ø, перестар-

ок-ø, підл'іт-ок-ø; -ан- стариг-ан-ø; -ук- мал'-ук-ø; -ан'- стариг-ан'-ø. 

МСВ 7. ‘Фізіологічна сфера’ // ‘Людина’ (3 суфікси): -ух- спл'-ух-а, змерзл'-

ух-ø; -ай- глит-ай-ø; -ат- кастр-ат-ø, акселер-ат-ø. 

МСВ 8. ‘Сфера соціальних стосунків’ // ‘Соціальна діяльність людини’  

(3 суфікси): -ат- делег-ат-ø; -ич- *супр'аж-ич-ø; -ен'- вйаз-ен'-ø. 

МСВ 9. ‘Суспільний стан’ // ‘Людина’ (2 суфікси): -ир- *багат-ир-ø; -ен'- 

злид-ен'-ø. 

                                                 
6
   Слова, позначені зірочкою *, належать до пасивної лексики (неологізми, застарілі слова). 



148 

 

Периферійні суфікси найчастіше сумісні з такими правобічними 

контекстами: -к- ‘особа жіночої статі’ (бр'ун-ет-к-а, кас-ир-к-а, бідол-аш-к-а);  

-ец'-, -ч-ик-, -ок-, -ик-, -еч-к- ‘емоційно-оцінна ознака’ (пуз-ан-ец'-ø, куц-ан-ч-ик-

ø, франц-уз-ик-ø, робот'-аж-еч-к-а); -ств- ‘абстрактність’ (бригад-ир-ств-о, сел'-

уц-тв-о, інтриг-ан-ств-о, критик-ан-ств-ува-ти); -н'- ‘збірність’ (глит-ай-н'-а, 

багат-ир-н'-а); -с'к- ‘відносна ознака’ (сел'-уц'-к-ий, гул'т'-ай-с'к-ий); -ів-/-ев-/-ов-, 

-ø- ‘присвійна ознака’ (род-ич-ів-ø, багат-ир-ев-а, команд-ир'-ів-ø, паст-уш-ø-ий); 

-и-, -ува- ‘заняття особи’ (брод'-аж-и-ти, банд'-ук-ува-ти, паст-уш-и-ти, забуй-

ан-и-ти); -ува-, -и- ‘дія, виконувана над особою’ (офранц-уз-и-ти, обл'уз'н'ір-ува-

ти). Периферійні суфікси семантично несумісні із суфіксом -ств- на позначення 

збірності. У цьому значенні використовується суфікс -н'-. 

У небагатьох словах засвідчені такі правобічні контексти: -их- ‘родинні 

стосунки (дружина)’ (команд-ир-их-а); -н'- ‘приміщення’ (кон'-уш-н'-а); -н- 

‘відносна ознака’ (стил'-аж-н-ий); -уват- ‘якісна ознака’ (бан'д'-ук-уват-ий). 

Семантичною особливістю периферійних суфіксів є референція до 

приватного життя людини, а також те, що в семантиці багатьох із них 

інтегральним компонентом є конотативна значущість [171, с.45]: дур-ен'-ø, 

недорост-ок-ø, кохан-ок-ø, труд'-аг-а, хап-уг-а, л'ін'-ух-ø, куц-ан-ø, торг-аш-ø, 

здоров-ил-о, вус-ан'-ø, гул'т'-ай-ø, морд-ан'-ø, каприз-ун-ø, товст-ун-ø, с'міх-ун-ø. 

Із-поміж усіх периферійних суфіксів найбільш продуктивним є суфікс -ин-. 

 

2.3.3.1. Суфікс -ин- 

Суфікс -ин- засвідчений у морфемній структурі 89 слів, із-поміж яких 11 

неологізмів (12 %): міс'т'-ан-ин-ø, мереж-ан-ин-ø, форум-ч-ан-ин-ø та 12 

застарілих слів (13 %): двор'-ан-ин-ø, агар'-ан-ин-ø, фін'ікій-ан-ин-ø. 

У праслов'янській мові суфікс -ин- утворював сингулятиви від особових імен 

[15, с.47]. Із часом за аналогією до похідних інших лексико-семантичних груп 

суфікс став уживатися на позначення представника особи чоловічої статі за 

відношенням до певного колективу осіб. Він часто поєднувався з суфіксом *-jan- 

на позначення належності до народу, певної місцевості. Суфікс -ин-, як вважає 
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В. Горпинич, має не зовсім виразне значення. Ця значеннєва недостатність 

компенсується збереженням множинної катойконімної морфеми -ан-, що є 

показником лексико-семантичного розряду мотивувального слова [54, с.46]. На 

базі цих суфіксів виник комплекс -ан-ин- на позначення мешканців певних 

територій, племен, місць [15, с.48; 57, с.15].  

У XIV–XVI ст. суфікс -ин- уживається в найменуваннях осіб за назвою 

країни, етнічною, національною належністю (литвинъ, татаринъ, циганинъ, 

сербинъ); за власними назвами населених пунктів та іншими географічними 

назвами; за загальними назвами населених пунктів (хуторянинъ, городчанинъ); а 

починаючи з XVI ст. – особи – члена різних колективів, зберігаючи значення 

сингулятивності (громажанинъ, полчанин, плужанин) [16, с.23-24]. 

Суфіксальний комплекс -ан-ин-, за спостереженнями В. Горпинича, є у 20,7 % 

усіх катойконімів української мови [54, с.31]. У ХХ ст. семантика суфікса 

розширюється, на базі основного значення виникають нові МСВ: особа за 

відношенням до географічної номенклатурної назви (односел'ч-ан-ин-ø); за 

відношенням до установи, організації, підприємства (заводч-ан-ин-ø) [54, с.90]. 

Суфікс стає полісемічним.  

Суфікс -ин- меншою мірою зазнає семантичної модифікації. Суфіксальний 

комплекс -ан-ин- наявний тільки в іменниках чоловічого роду однини. У формах 

жіночого роду, у формах множини та в похідних словах сегмент -ин- усікається 

подібно до катойконімного суфікса -ец'-: кийан-ин-ø – кийан-к-а. Його функія 

насамперед виконує семантично-словотвірна (98 %): сел'-ан-ин-ø, кий-ан-ин, 

вес'іл'ч-ан-ин-ø і лише в двох відсотках – структурно-семантична: с'імй-ан-ин-к-а.  

За катойконімною семантикою з -ин- може конкурувати -ец'-, однак у 

сучасній мові більшої продуктивності набуває -ин- [54, с.72]: стр'ілич-ан-ин-ø – 

стр'ілич-ан-ец'-ø, буд'-ан-ин-ø – буд'-ан-ец'-ø, черкашч-ан-ин-ø – черкас-ец'-ø, 

черн'ігівч-ан-ин-ø – черн'ігів-ец'-ø, полтавч-ан-ин-ø – полтав-ец'-ø. Слова з -ец'- 

можна кваліфікувати як стилістичні синоніми (архаїзми). “Одні словотворчі 

варіанти, – зазначає В. Горпинич, – виникнувши в розмовній мові, так і 

залишаються і ніколи не стають загальновживаними, бо основна форма настільки 
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живуча, стійка, що витискає дублет навіть з усної розмовної мови (кийів-ец'-ø, 

одес-ец'-ø; кий-ан-ин-ø, одес-ит-ø)” [54, с.74]. Деякі дублети не потрапляють до 

літературної мови, а існують як стилістичні синоніми в розмовній мові (жолдаків-

ец'-ø, куз'ків-ец'-ø; жолдач-ан-ин-ø, кужч-ан-ин-ø). Інші розмовні форми у процесі 

розвитку втрачають стилістичну диференціацію і стають основним варіантом 

(полтав-ец'-ø, харків-ец'-ø; полтавч-ан-ин-ø, харківй-ан-ин-ø) [54, с.79]. Помітною 

є також “спеціалізація” суфікса -ин- на називанні представників давніх народів та 

племен (філістимлянин, фінікіянин) [159, с.80]. 

У сучасній українській мові семантика суфікса виразно катойконімна [159, 

с.79]. Його індивідуальне значення формулюється як середовище життєдіяльності 

особи: ‘населений пункт’, ‘етнос’, ‘територія, ‘релігійна сфера’. МСВ 1 

‘населений пункт’ може породжувати необмежену кількість похідних із суфіксом -

ин-. У “Словнику української мови” зафіксовано набагато менше катойконімних 

назв осіб, ніж є в системі мови. Тому суфікс -ин- міг би бути віднесений і до 

основних суфіксів на позначення особи.  

До семантичної парадигми суфікса -ин- входить 9 МСВ: 6 основних (п’ять 

ядрових, один приядровий) і три периферійних. 

Ядрові морфемно-семантичні варіанти (5 МСВ): 

МСВ 1. ‘Населений пункт’ // ‘Соціум’ (24 слова; 27,3 %): город'-ан-ин-ø, сел'-

ан-ин-ø, харківй-ан-ин-ø, віннич-ан-ин-ø, хутор'-ан-ин-ø.  

МСВ 2. ‘Територія’ // ‘Природа’ (22 слів; 25 %): тайж-ан-ин-ø, півн'іч-ан-ин-

ø, зар'іч-ан-ин-ø, островй-ан-ин-ø. 

МСВ 3. ‘Етнос’ // ‘Соціум’ (10 слів; 11,3 %): словй-ан-ин-ø, агар'-ан-ин-ø, 

древл'-ан-ин-ø. 

МСВ 4. ‘Релігійна сфера’ // ‘Соціальна діяльність людини’ (9 слів; 10,2 %): 

христий-ан-ин-ø, вір'-ан-ин-ø, мусул'м-ан-ин-ø, прес'вітер'і-ан-ин-ø.  

МСВ 5. ‘Країна’ // ‘Соціум’ (9 слово; 10,2 %): філ'істимл'-ан-ин-ø, ізрайіл'т'-

ан-ин-ø, молдав-ан-ин-ø, рос'ій-ан-ин-ø.  

Приядрові морфемно-семантичні варіанти (1 МСВ): 

МСВ 6. ‘Група осіб’ // ‘Людина’ (6 слів; 6,8 %): громад'-ан-ин-ø, с'імй-ан-ин-ø. 
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Периферійні морфемно-семантичні варіанти (3 МСВ): 

МСВ 7. ‘Суспільний стан’ // ‘Людина’ (3 слів; 3,4 %): двор'-ан-ин-ø, шл'ахт'-

ан-ин-ø, заробітч-ан-ин-ø. 

МСВ 8. ‘Установа, організація’ // ‘Соціум’ (3 слів; 3,3 %): заводч-ан-ин-ø, 

прос'віт'-ан-ин-ø, каторж-ан-ин-ø.  

МСВ 9. ‘Захід, подія’ // ‘Соціум’ (2 слова; 2,3 %): йармарч-ан-ин-ø.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

1. Виявлені у 9265 словах морфи, що мають спільні інтегральні значення – 

частиномовне ‘предметність’ і розрядне ‘особа чоловічої статі’, але відмінні за 

фонемним вираженням, є репрезентацією однієї із 52 суфіксальних морфем на 

позначення особи чоловічої статі. 

З урахуванням структурно-конструктивної релевантності 52 суфіксальні 

морфеми характеризуються як ядрові (6), приядрові (5) та периферійні (41), що 

підтверджує дію закону переваги (Дж. Дьюї, В. Перебийніс) на морфемному рівні 

мови. Ядро формують чотири питомі та два іншомовні суфікси (уживані в 79% 

слів): -ик
1
- (кер'івн-ик-ø, змагал'н-ик-ø), -ец'- (албан-ец'-ø, н'іцшеан-ец'-ø), -ист-/ 

-іст- (медал'-іст-ø, супремат-ист-ø), -ер-/-ор- (ревіз-ор-ø, спам-ер-ø), -ар- 

(камен'-ар-ø, молоч-ар-ø), -ач- (переклад-ач-ø, користув-ач-ø). Приядрові суфікси 

є структурним компонентом 12,5% слів – три питомі та два іншомовні: -ак- (с'пів-

ак-ø, мор'-ак-ø), -тел'- (учи-тел'-ø, прави-тел'-ø), -ик-/-ік- (прагмат-ик-ø, механ'-

ік-ø), -ант-/-ент- (опон-ент-ø, доктор-ант-ø), -ун- (веред-ун-ø, опік-ун-ø). 

Периферійні суфікси (29 питомих і 12 запозичених) є в обмеженій кількості слів 

(41 суфікс є структурним компонентом 8,5% слів): -ин-, -ир-/-ір-, -ат-, -ок-, -ай-,  

-ан-, -аг-, -ук-, -ич-, -ан'-, -ал-, -ен'-, -евт-, -ух-, -уз-, -іот-, -ах-, -ет-, -им-, -гуз-,  

-их-, -аш-, -ас-, -ил-, -ендр-, -он-, -ей-, -аст-, -ал'-, -ут-, -ош-, -ом-, -іс'к-, -ій-,  

-ез-, -ек-, -ул'-, -уг-, -ит-, -дир-, -віс-.  

2. Суфікси на позначення особи семантично сумісні з шістьма типами 

лівобічних контекстів: ‘Соціальна діяльність людини’ (опон-ент-ø, захисн-ик-ø, 

службов-ец'-ø, символ'-іст-ø); ‘Людина’ (йун-ак-ø, крас-ен'-ø, крик-ун-ø, догідн-ик-

ø); ‘Артефакт’ (такст-ист-ø, книг-ар-ø, компйутерн-ик-ø); ‘Соціум’ (вуз'ів-ец'-ø, 

мітинг-ар-ø, ур'адов-ец'-ø, пол'-ак-ø); ‘Природа’ (скот-ар-ø, л'існ-ик-ø, артрит-ик-

ø, поденн-ик-ø); ‘Абстрактне поняття’ (фахів-ец'-ø, пйят'ірочн-ик-ø). У межах ЛК 

виокремлюються семантичні актанти, що програмують актуалізацію семантики 

суфікса у контексті слова та є основою формування МСВ. Найбільш поширеними 

є ЛК ‘Соціальна діяльність людини’ і ‘Людина’.  

3. Обсяг семантичних парадигм суфіксів підсистеми залежить від їх 
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семантичної сумісності з лівобічними контекстами. Якщо суфікс сумісний  з усіма 

типами лівобічних контекстів та з усіма їх семантичними актантами, його 

семантиці властива максимальна полісемія. В сучасній українській мові -ик-
1
 має 

найширшу полісемію – 68 МСВ. Зі зменшенням семантичних актантів полісемія 

зменшується ( -ец'- 48 МСВ, -ар- 40 МСВ, -ист-/-іст- 37 МСВ, -ер-/-ор- 37 МСВ, 

-ач- 29 МСВ) – аж до 1 МСВ (-ош-, -тух- та інші).  

4. Правобічними контекстами суфікса позначення особи можуть бути 11 типів 

суфіксів: ‘особа жіночої статі’ (-к- школ'-ар-к-а), ‘абстрактність’ (-ств- здир-н-иц-

тв-о), ‘суб'єктивна оцінка’ (-ик- музик-ант-ик-ø, -уг- байк-ер'-уг-а), ‘збірність’  

(-н'- бурс-ач-н'-а), ‘відносна ознака’ (-с'к- безбож-н-иц'-к-ий), ‘присвійна ознака’ 

(-ів- йун-ак-ів-ø) та інші. Правобічні контексти визначають семантичну 

модифікацію суфіксів на позначення особи – здатність імплікувати певні 

семантичні компонети. Суфікс -ец'- найменше схильний до семантичної модифікації 

– лише у 9 % слів він перебуває у слабкій позиції, має правобічні контексти й 

імплікує певні значення. -ар- поєднується з правобічними контекстами у 71 % 

слів, виконуючи у слові структурно-семантичну або структурну функції. 

5. Домінантним у семантиці однопорядкових суфіксів на позначення особи є 

їх індивідуальне значення. Індивідуальні значення формуються як сукупність 

диференційних компонентів семантики і вирізняють суфікс з-поміж інших з 

однаковими інтегральними значеннями. Так, -ик
1
- позначає те, ЩО робить особа; 

ЯКОЮ є особа: виробнича діяльність, соціальні стосунки, внутрішні якості, 

психічна сфера; -ец'- –  ДЕ працює особа; ДЕ проживає особа; ЯКОЮ є особа: 

середовище життєдіяльності, внутрішні якості та стан. 

6. Емоційно-оцінна значущість характерна для периферійних суфіксів: сид-

ен'-ø, вискоч-ен'-ø; здоров-ан'-ø, кудл-ан'-ø, серд-ек-а, тих-он'-а, босов-ил-о, торг-

аш-ø. Стилістична значущість відрізняє суфікси перехідної зони від суфіксів 

ядрової зони: пис'мен-н-ик-ø і пис'м-ак-ø, с'ій-ач-ø і с'і/в-ак-ø, майст-ер-ø і маст-ак-

ø; зц'іл'ува-ч-ø і ц'іли-тел'-ø, побуд-н-ик-ø і буди-тел'-ø, скор'ува-ч-ø і скори-тел'-ø. 

7. Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [180; 183; 

185]. 
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РОЗДІЛ III. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

СУФІКСІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ‛ОСОБА ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ’ 

 

Мова і мовлення, наголошував Ф. де Соссюр, існують у нерозривній єдності, 

“мова є одночасно і засобом, і продуктом мовлення” [165, c.26]. У мовленні мовні 

номінації набувають оформленості та референтної віднесеності, й тільки в 

мовленні мова досягає остаточної визначеності [212, с.414; 250, с.357].   

У мовленні задіяні ті релевантні мовні засоби, що задовольняють потреби 

мовців у певній мовленнєвій ситуації. Мовленнєва реалізація одиниць мови 

простежується в текстах різних функціональних стилів, що характеризуються 

“системним об'єднанням мовних одиниць різних рівнів, функції яких зумовлені 

суспільною сферою використання мови, настановами та умовами спілкування” 

[223, с.778].  

На основі словникових даних можна структурувати семантику суфікса і 

систематизувати семантичні парадигми, властиві йому в системі мови. Однак 

такий опис не дає уявлення про реальне (“живе”) функціонування морфем, 

особливості мовленнєвої актуалізації морфемно-семантичних варіантів 

(актуалізовану семантику), адже сферою існування морфем у мові є як активна, 

так і пасивна лексика: застарілі слова, неологізми, стилістично забарвлені, 

діалектні лексеми. Які суфікси зі значенням ‘особа чоловічої статі’ та які 

морфемно-семантичній варіанти цих суфіксів актуальні в сучасній українській 

мові, можна виявити лише в їх мовленнєвому функціонуванні, з'ясувавши 

функціонально-стильові особливості суфіксів. “Вибірка одиниць для аналізу й 

опису будь-якого форманта, – зазначають О. Кубрякова та З. Харитончик,  – 

репрезентативна не тільки тоді, коли вона достатня за обсягом, а й тоді, коли вона 

базується на результатах обстеження матеріалу у двох планах: словниковому і 

текстовому. Перше забезпечує відбір нормативних одиниць, закріплених узусом, 

друге дозволяє уточнити синхронний статус досліджуваних моделей в усіх 

деталях їхнього функціонування” [104, с.204-205].  
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Функціонально-стильові особливості морфемних одиниць в англійській мові 

досліджували О. Миголинець [123], А. Потапенко [150], Н. Рогачова [153]. 

Проаналізувавши морфемні структури іменників англійської мови в текстах 

художнього, газетного та наукового стилів, Н. Рогачова доходить висновку, що 

набір префіксальних і суфіксальних морфем не завжди є параметром 

розмежування текстів різних стилів, адже в різних типах мовлення 

використовуються ті самі морфеми. Натомість інформативною є частота морфем, 

тому що в кожному типі мовлення ці одиниці функціонують з різною частотою 

[153]. А. Потапенко виявила, що факторами розмежування різних функціональних 

стилів слугують частота та сполучуваність морфем у текстах цих стилів [150]. 

Функціонально-тематична орієнтація тексту, зауважує О. Миголинець, є однією із 

визначальних особливостей реалізації префіксальних дериватів, а їх творення 

значною мірою зумовлюється метою спілкування, яка реалізується в текстах 

різної стильової та тематичної орієнтації [123] .  

В україністиці лінгвісти приділяли увагу питанням стилістичної значущості 

словотвірних морфем (В. Ващенко [32], І. Чередниченко [194] та А. Коваль [90], 

В. Чабаненко [193], К. Городенська, М. Кравченко [53]), а також їх реалізації в 

текстах художнього (А. Мойсієнко [131]) та публіцистичного стилів 

(Н. Клименко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк [79]). Статистичний аналіз уживаності 

словотвірних префіксів у різних функціональних стилях, проведений колективом 

науковців під керівництвом В. Перебийніс, унаочнив, як саме використовуються 

морфеми в різних текстах, допоміг “зрозуміти відмінності у способі організації і 

добору мовних одиниць при побудові різних стилів на словотворчому рівні й, 

отже, дати систематизований матеріал для подальшого дослідження і ґрунтовної 

відповіді на питання, чому і з якою метою певний стиль надає перевагу даному 

вибору, даній організації тих же самих мовних засобів словотвору” [166, с.193–

194].  

Стилеметричні параметри суфіксів ні в аспекті їх кількісно-якісної 

реалізації, ні в аспекті семантичної спеціалізації в українській мові не виявлені. 

Поширеною є думка, що ті самі суфікси здебільшого вживаються в усіх стилях та 
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відіграють у них подібну або дуже близьку роль [172, с.287]. Наскільки 

справедливим є таке твердження, простежимо на матеріалі корпусів текстів різних 

функціональних стилів. Зокрема, з’ясуємо, як ядрові та периферійні суфікси 

засвідчені в системі мови та в мовленні загалом
7
 і в окремих стилях зокрема, а 

також як актуалізується семантика багатозначних суфіксів у мовленні загалом і в 

окремих стилях зокрема.  

 

 3.1. Суфікси зі значенням ‛особа’ в різних функціональних стилях: 

кількісні та якісні параметри 

У сучасній лінгвістичній теорії поняття функціонального стилю не має 

однозначного розуміння. У дисертації приймаємо традиційне розмежування 

стилів на художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий та розмовний 

[172]. 

Функціонування суфіксів зі значенням особи чоловічої статі простежено на 

матеріалі корпусу текстів художнього, наукового, публіцистичного та офіційно-

ділового стилів
8
. Десять текстових вибірок по 100 тисяч слововживань кожна 

(усього 1 млн слововживань) репрезентують різні жанри в межах певного 

функціонального стилю. Художній стиль представлений п’ятьма вибірками:  

1) фольклорні тексти (скорочено ФТ) [238-239]; 2) дві вибірки з прозових творів 

кінця ХХ – початку ХХІ ст.: чоловіча проза (ЧП) [225; 226; 235] і жіноча проза 

(ЖП) [230; 234]); 3) дві вибірки з поетичних текстів: середини ХІХ – початку ХХ ст. 

(П-19) і середини ХХ – початку ХХІ ст. (П-20) [232]. Публіцистичний стиль 

обстежено на основі двох зональних вибірок: тексти культурно-соціальної (КС) та 

економічно-політичної (ЕП) тематики [227]. Науковий стиль репрезентований 

двома вибірками: науково-гуманітарними (ГТ) [236; 237] та природничо-

технічними (ПТ) текстами [231; 240]. Офіційно-діловий стиль представлений 

текстами законів України (ОД) [228; 229; 233].  

                                                 
7
 Умовно визначаємо функціонування суфіксів та їхніх МСВ у текстах окремих стилів  як особливість 

реалізації морфем у мовленні. 
8
  Відбір словоформ здійснювався автоматично за допомогою програмного забезпечення, спеціально 

розробленого кандидатом фізико-математичних наук Р. Чернишом. 
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Із текстів відібрано 12846 слововживань із суфіксами на позначення особи 

чоловічої статі та 629 слововживань із суфіксальними субморфами (лой-ер-ø, 

сангвін'-ік-ø).  

Важливо розрізняти кількість лексем, словоформ і слововживань із певним 

суфіксом. Так, в офіційно-ділових текстах із суфіксом -ач- виявлено 13 лексем 

(д'ій-ач-ø, позив-ач-ø, користув-ач-ø, відповід-ач-ø, спожив-ач-ø, одержув-ач-ø 

тощо), які представлені 39 словоформами (д'ій-ач-а, д'ій-ач-ем, д'ій-ач-у, д'ій-ач-

еві, д'ій-ач-ами; позив-ач-і, позив-ач-ем, позив-ач-ах, спожив-ач-ø, спожив-ач-еві, 

спожив-ач-ем, спожив-ач-ам, спожив-ач-і, спожив-ач-ами, спожив-ач-у, 

одержув-ач-ів тощо). 39 словоформ з -ач- повторюються в цій вибірці 508 разів 

(508 слововживань). 

Аналіз мовленнєвого матеріалу дозволив виявити кількісні та якісні 

особливості функціонування суфіксів зі значенням ‘особа’ в різних стилях та 

жанрах сучасної української мови. Кількісними параметрами стилю є три 

показники: а) сумарна абсолютна частота всіх суфіксів зі значенням ‘особа’ в 

тексті; б) абсолютна частота певного суфікса зі значенням ‘особа’; в) показник 

уживаності суфікса в мовленні (або в окремому стилі), що визначає його 

релевантність для певного стилю. 

Абсолютну частоту суфікса на позначення особи визначаємо за кількістю 

слововживань із цим суфіксом у тексті (наприклад, 537 слововживань із -ец'- в 

публіцистичних текстах). Сума абсолютних частот усіх суфіксів становить 

сумарну абсолютну частоту суфіксів на позначення особи в текстах певного 

стилю або в мовленні загалом й ілюструє кількісні параметри їх уживаності в 

різних стилях. Порівняння абсолютних частот суфіксів у різних текстових 

вибірках дозволяє зробити висновки про їх функціонування в різних стилях та 

жанрах мовлення
9
 (див. Табл. 3.1. на стр. 158): 

 

 

                                                 
9
 Порівнюємо абсолютну, а не відносну частоту суфіксів, оскільки для обстеження бралися текстові вибірки 

однакової довжини (по 100 000 слововживань кожна). 
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Таблиця 3.1. 

Абсолютна частота суфіксів ‘особа’ в мовленні 

Суфікс 
А

б
со

л
ю

т
н

а
 

ч
а
ст

о
т
а
 у

 

сл
о
в

н
и

к
у
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а
 

ч
а
ст
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а
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т
ек
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а
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Абсолютна частота за стилями мовлення 

Художній 
Публіцисти

чний 
Науковий 

Офіц.-

діло-вий 
ФТ ЧП ЖП П-19 П-20 КС ЕП ПТ ГТ 

Ядрові 

-ик-
1
 2713 3524 162 192 141 139 138 754 756 187 417 638 

-ец'- 1236 2523 452 149 248 247 213 299 273 36 238 368 

-ист-/ 

-іст- 1134 530 - 65 62 2 12 127 59 9 179 15 

-ер-/ 

-ор- 821 972 3 89 72 2 19 281 333 37 61 75 

-ар- 787 1198 175 54 66 165 86 154 131 117 93 157 

-ач- 636 979 7 64 11 1 11 162 98 25 92 508 

Приядрові 

-ак- 321 364 27 98 63 20 45 49 12 - 45 5 

-тел'- 258 289 10 60 41 24 10 54 32 2 47 9 

-ик-
2
/ 

-ік- 238 238 - 30 10 17 5 89 59 2 26 - 

-ант-/ 

-ент- 175 695 11 49 22 4 14 139 182 12 53 209 

-ун- 165 81 11 13 10 1 7 17 10 - 4 8 

Периферійні 

-ин- 88 633 11 11 16 45 16 19 125 27 125 238 

-ир-/ 

-ір- 53 240 181 10 7 5 12 10 11 - 3 1 

-ат- 46 29 - 2 - 7 - - 8 - - 12 

-ок- 41 100 36 8 2 23 24 - 6 1 - - 

-ук- 30 47 - 10 10 10 4 13 - - - - 

-ич- 27 50 10 3 7 2 3 12 7 - 4 2 

-ан'- 24 8 2 2 1 1 1 - - - 1 - 

-ен'- 22 116 25 27 8 15 9 7 - - 20 5 

Усього 9265 12846 1178 960 825 785 653 2198 2118 455 1424 2250 

 

Неоднакова абсолютна частота суфіксів зі значенням ‘особа’ зумовлена 

специфікою функціональних стилів (жанрів) української мови. За спостереженням 

Н. Дарчук, “на мовлення, тобто на мовний ланцюжок, впливають закони мови 

(закономірності сполучуваності одиниць мови, використання їх у мовленні), 

закони сполучуваності одиниць мови в мовленні, закони жанру, тема 

висловлювання, смаки автора, його психофізичний стан тощо” [60, с.185]. 
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Найбільше слововживань із суфіксами ‘особа’ спостережено в офіційно-діловому 

(2250 слововживань) та публіцистичному стилях (у культурно-соціальній 

публіцистиці – 2198 слововживань; в економічно-політичній – 2118). У науковому 

стилі значною є різниця між абсолютними частотами словоформ із суфіксами у 

вибірках природничо-технічних (455 слововживань) і гуманітарних текстів (1424 

слововживань). Найвищі абсолютні частоти слововживань із суфіксами на 

позначення особи в художньому стилі властиві фольклорним текстам (1178 

слововживань); значно нижчі – прозовим (чоловіча проза – 960 слововживань, 

жіноча проза – 825) та поетичним текстам (поезія ХІХ ст. – 785 слововживань; 

поезія ХХ ст. – 653).  

Показник уживаності суфікса в певному стилі визначаємо за відсотковим 

відношенням абсолютної частоти цього суфікса до сумарної абсолютної частоти 

всіх суфіксів зі значенням ‘особа’. Показник уживаності суфікса характеризує як 

ядровий чи периферійний для певного стилю. Як показує проведений аналіз, 

розподіл на ядрові та периферійні суфікси у мовленні дещо інший, ніж у системі 

мови. Реалізація суфіксів у різних функціональних стилях також має певні 

відмінності (див. Табл. 3.2 на стр. 160). Ядрові суфікси позначені жирним 

шрифтом, приядрові – знаком *, периферійні – знаком **. 
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Таблиця 3.2  

Показник уживаності суфіксів ‘особа’ в мовленні (%) 

Суфікси 
Генеральна 

сукупність 

Публіцистич

ний стиль 

Художній 

стиль 

Науковий 

стиль 

Офіційно- 

діловий стиль 

-ик
1
- 27,4 35 17,5 33,1 28,4 

-ец'- 19,6 13,3 29,7 14,6 16,4 

-ар- 9,3 6,6 12,4 11,2 *7 

-ач- 7,6 *6 *2,1 *6,2 22,6 

-ер-/-ор- 7,6 14,2 4,2 *5,2 **3,3 

-ент-/-ант- 5,4 7,4 *2,3 *3,5 *9,2 

-ин- *4,9 **3,3 *2,2 8,1 10,6 

-ист-/-іст- *4,1 *4,3 *3,2 10 **0,7 

-ак- *2,8 **1,4 5,8 **2,4 **0,2 

-тел'- *2,2 **2 *3,3 **2,6 **0,4 

-ир-/-ір- **1,9 **0,5 4,9 **0,1  

-ик
2
-/-ік **1,8 *3,4 **1,4 **1,5  

-ен'- **0,9 **0,2 **1,9 **1 **0,2 

-ок- **0,8 **0,1 *2,1   

-ун- **0,6 **0,6 **0,9 **0,2 **0,4 

-ич- **0,4 **0,4 **0,6 **0,2 **0,1 

-ук- **0,3 **0,3 **0,8   

-ат- **0,2 **0,2 **0,2  **0,5 

-ан'- **0,1  **0,2   

Усього 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

І в системі мови, і в мовленні ядро підсистеми ‘особа’ формують шість 

суфіксів, але в дещо відмінних наборах. У системі мови ядровими є: -ик-
1
, -ец'-,  

-ист-/-іст-, -ер-/-ор-, -ар-, -ач-; у мовленні – -ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ач-, -ер-/-ор-, -ант-

/-ент-:  

-ик-
1
 (3524 слововживання; 27,4 %

10
): Ректори щокроку порушують норму 

закону про конкурсне обрання науково-педагогічних працівників — або не 

оголошують конкурсу взагалі, або проводять за псевдоконкурсом людину 

начальника [227]; 

-ец'- (2523 слововживання; 19,6 %): Подальша ж доля “мисливців за 

атомними секретами” — вихідцями з України — склалася по-різному [227];  

-ар- (1198 слововживань; 9,3 %): У Пенсільванії місцеві скотарі скуповують 

суху локшину у виробника розчинних супів Nissin Foods [227];  

                                                 
10

 Перша цифра позначає абсолютну частоту суфікса, друга – показник уживаності суфікса. 
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-ач- (979 слововживань; 7,6 %): До того діячі українського театру багато 

разів підлягали адміністративному переслідуванню [236]; 

-ер-/-ор- (972 слововживання; 7,6 %): Були зазіхання рейдерів -“невидимок” і 

на центр дитячої соціальної реабілітації “Орля” ... [227]; 

-ант-/-ент- (695 слововживань; 5,4 %): Там, наче в прірву, ллються в гриф 

музúк і музиканток пальці [232]; 

Лише суфікс -ик-
1
 має майже однакові кількісні параметри і в мові 

(конституює найбільшу кількість лексем – 29 %), і в мовленні (реалізується в 

найбільшій кількості слововживань – 27 %). Мовленнєва активність суфіксів -ец'- 

(19,6 %), -ар- (9,3 %) та -ач- (7,6 %) вища за їх функціонування в системі мови 

(13,3 %, 8,5 % та 6,9 % усіх слів відповідно). Натомість суфікс -ер-/-ор- менш 

активний у мовленні: 7,6 % проти 8,9 % у мові.  

Суфікс -ант-/-ент- (у мові – приядровий) активно функціонує в мовленні; 

він входить до ядра, витісняючи інший запозичений суфікс -іст-/ 

-ист-. На це звертає увагу Н. Клименко: “У нових умовах “оживають” словотвірні 

типи і суфікси, що були раніше зараховані до непоширених. Сказане стосується, 

наприклад, запозиченого в українській мові суфікса -ант-”  [81, с.22]. Активізація 

суфікса зумовлена тенденцією до інтернаціоналізації лексичного складу в 

сучасній мові: практик-ант-ø, претенд-ент-ø, конкур-ент-н-ий, дисерт-ант-ø.  

У системі мови п’ять приядрових суфіксів: -ак-, -тел'-,  

-ик-
2
/-ік-, -ант-/-ент-, -ун-, у мовленні – чотири, частково інші: -ин-, -ист-/-іст-, 

-ак-, -тел'-: 

-ин- (633 слововживання; 4,9 %): Але на Великдень родити дітей не дуже 

добре навіть християнинові, не те що жидові [234];  

-ист-/-іст- (530 слововживань; 4,1 %): Тут ... Тарантіно як 

кінематографіст сам же із собою грає в піжмурки [227];  

-ак- (364 слововживання; 2,8 %): Бо він вояк був, солдат, а не жандарм, як 

тут деякі [225];  

-тел'- (289 слововживань; 2,2 %): Вершитель правосуддя “не помітив” 

навіть відсутності прізвища позивача в оскаржуваних ним публікаціях [227]. 
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У системі мови суфікс -ин-, що засвідчений у незначній кількості слів (1 %), 

тяжіє до периферії. У мовленні, завдяки своєму поширенню в текстах наукового 

та офіційно-ділового стилів, він виявляє у п'ять разів вищу активність та входить 

до приядрових, наближаючись до ядра. 

Приядрові суфікси -ак- і -тел'- характеризують різні кількісні параметри в 

системі мови й мовленні: у мові вони конституюють значну кількість лексем, 

натомість у мовленні вони засвідчені в обмеженій кількості слововживань.  

Ядровий у системі мови суфікс -ист-/-іст- у мовленні не такий активний, 

що можна пояснити його індивідуальною семантикою: -ист-/-іст- позначає особу 

за вузькопрофесійними ознаками. Тому цей суфікс поширений тільки в науковому 

стилі: л'інгв-іст-ø, екзистенц'іал'-іст-ø, неопозитив-іст-ø, спец'іал'-іст-ø.  

Приядрові у системі мови суфікси -ик-
2
/-ік- (238 слововживань; 1,8 %) та  

-ун- (81 слововживання; 0,6 %) у мовленні функціонують як периферійні: 

психоаналіт-ик-ø, хім-ік-ø, весел-ун-ø, брех-ун-ø, дик-ун-ø. Це зумовлено різними 

чинниками: -ик-
2
/-ік- – запозичений  суфікс, сферою його функціонування є 

лескика на позначення особи за захворюваннями (склерот-ик-ø, артрит-ик-ø) та 

науковою і культурною сферами діяльності (ком-ік-ø, математ-ик-ø, фіз-ик-ø). 

Власне український суфікс -ун- утворює номінації особи за характерною 

поведінкою. Він властивий лише розмовному стилю, що програмує компонент 

стилістичної значущості у структурі його семантики: балак-ун-ø, регот-ун-ø, 

стриб-ун-ø. 

У різних стилях і жанрах мовлення переважно використовуються ті самі 

морфеми [153, с.6]. Однак кількісні параметри реалізованих у мовленні суфіксів 

характеризують стилерозрізнювальну потужність як окремих морфем, так і 

наборів морфем, про що свідчить проведений аналіз функціонування суфіксів на 

позначення особи чоловічої статі в текстах різних стилів. 

Х у д о ж н і й  с т и л ь . Різні жанри художнього стилю мають різні сумарні 

абсолютні частоти суфіксів ‘особа’, що варіюють від 653 до 1178 слововживань у 

різних вибірках: ... з-під жалюгідних тополь аплодують тобі двоє місцевих 

шкуродерів і стара немічна спекулянтка, яку вони щойно мотлошили… [225]; 
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Місто більшовицького ампіру з висотними почварами наркоматів, з таємними 

під'їздами, забороненими алеями ... [225]. 

Найвища сумарна абсолютна частота суфіксів зі значенням ‘особа’ виявлена 

у фольклорних текстах (1178 слововживань) завдяки великій кількості повторів та 

емфатичних синтагм, що є характерною ознакою цього жанру: Скипів Іван, 

руський богатир: – Я князь у князях і богатир у богатирях ... [238]; Воротаре, 

воротареньку, Відчини воротонька [239].  

У чоловічій прозі абсолютна частота суфіксів ‘особа’ становить 960 

слововживань, у жіночій прозі – 825 слововживань. У поезії, порівняно з прозою, 

дещо нижчі абсолютні частоти суфіксів (785 у поезії ХІХ ст. та 653 у поезії ХХ 

ст.). Поетичне мовлення ведеться від першої особи та зосереджується на 

внутрішньому світові ліричного героя, який мало вдається до називання інших 

осіб: Блукати містом чудернацьких мрій, поклони бити цим закам’янілим 

каменярам, що жили, як уміли, лишаючи по собі світло й тлін [232]; Я перейшла 

вже смертницьку межу [232]; Всі поети — диваки В твоїх прискіпливо-ясних 

очиськах [232]. 

Для художнього стилю основними є 12 суфіксів зі значенням  ‘особа’: ядрові  

-ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ак-, -ир-/-ір-, -ер-/-ор- та приядрові -ач-, -ант-/-ент-, -тел'-,  

-ист-/-іст-, -ин- та -ок-. Показово, що суфікси -ак-, -тел'-, -ок-, -ир-/ 

-ір- не є ядровими або приядровими в інших стилях, тому можна вважати, що 

вони мають стилерозрізнювальну потужність у художньому стилі. Ці суфікси 

реалізуються як у стилістично нейтральних, так і стилістично маркованих 

словоформах: жаргонізмах (чув-ак-ø, муд-ак-ø), історизмах (бурл-ак-а, кобз-ар-ø, 

багат-ир-ø), просторічних словах (вирод-ок-ø, род-ак-ø), урочистій лексиці (гони-

тел'-ø): Його вона вирішила розіслати всім своїм одруженим друзякам, без огляду 

на видимий суспільний антигуманізм у ньому [230]; До 12 років замок був таким, 

як і в усіх – ключем досередини кімнати, “нехай мала має трохи місця для 

особистих справ”, – казали родаки [226].  

Периферійні емоційно забарвлені суфікси (-ан'-, -уг-, -ах-, -ит-) виявлені 

лише в художньому стилі: Зодягнені два бородані з надміру веселими очима були в 



164 

 

жовті плащі ..., білі штани і в'єтнамки [230]; Тепер будь-який тутешній 

шовінюга має всі підстави казати: “Да ми єдіний народ” [226]; Прийшли, взяли 

сіромаху Та й повезли з дому Пройдисвіта, волоцюгу [239].  

У прозі, порівняно з поезією, частіше зустрічаються словоформи із 

запозиченими суфіксами -ант-/-ент-, -ер-/-ор-, -ик-
2
/-ік-, -ист-/-іст-: рок-ер-ø, 

брок-ер-ø, д'іл-ер-ø, вахт-ер-ø, коменд-ант-ø, піан'-іст-ø, неврот-ик-ø, що 

свідчить про домінування в поезії слів із питомими суфіксами на позначення 

особи. 

П у б л і ц и с т и ч н и й  с т и л ь . Між двома підвибірками публіцистичного 

стилю не спостережено значної різниці в абсолютній частоті суфіксів ‘особа’ 

(2189 та 2118 слововживань): ... керівництво ТХІ звернулося по інформаційну 

допомогу до народного депутата; Технологія дій російської сторони була 

простою – форсувати розвиток пріоритетних проектів, торпедувати чи 

принаймні загальмувати розвиток конкурентних [227]. 

Основна мета публіцистичного стилю – вплив на читача – не може бути 

досягнута без вказівки на особу та апеляції до неї. Мета досягається шляхом 

називання особи за професією, спеціальністю (газов-ик-ø, б'уджетн-ик-ø, 

посадов-ец'-ø) та завдяки емоційно-експресивному й образному найменуванню 

особи (дур-ен'-ø, муж-ик-ø, байстр'-ук-ø, бл'уз'н'-ір-с'к-ий, від'м-ак-ø). Для 

публіцистичного стилю, як і для художнього, показовим є вживання лексем у 

переносному значенні: Зварич – найвідоміший український “колядник” в мантії; 

Україна – європейський “боксер середньої ваги”; Китай, Японія, Росія та ОАЕ ... 

не готові до падіння гіганта (принцип безкарності найбільшого гравця) [227].  

У публіцистичному стилі кількість основних суфіксів зменшується до 

восьми: -ик-
1
, -ец'-, -ер-/-ор-, -ар-, -ант-/-ент- (ядрові); -ач-, -ист-/-іст- та -ик/ 

-ік- (приядрові). Високу активність суфіксів -ер-/-ор- і -ик-
2
/-ік- можна вважати 

показником публіцистичного стилю: ман'іпул'ат-ор-ø, кредит-ор-ø, скепт-ик-ø, 

анал'іт-ик-ø.  

Н а у к о в и й  с т и л ь . Природничо-технічні та гуманітарні тексти наукового 

стилю мають значні відмінності в кількісних параметрах уживаних суфіксів. 
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Співвідношення сумарної абсолютної частоти суфіксів ‘особа’ в природничо-

технічних (455 слововживань) та гуманітарних (1424 слововживань) текстах – 1:3.  

У природничо-технічних текстах автори рідко вдаються до називання особи, 

яка означується через специфічно технічні найменування (проектувал'н-ик-ø, 

користув-ач-ø, виготовл'ув-ач-ø, конструкт-ор-ø, розробн-ик-ø). 

У гуманітарних текстах кількість слововживань на позначення особи 

зростає, що закономірно з огляду на предмет дослідження – внутрішній світ та 

діяльність людини. Абсолютна частота суфіксів засвідчує специфіку 

гуманітарних текстів порівняно з природничо-технічними, предметом опису яких 

є не людина та суспільство, а природа та артефакти: Приміром, письменники та 

художники разом з літературознавцями й мистецтвознавцями володіють значно 

обсяжнішими ідеонімічними фреймами, ніж інші люди [237].  

Для природничо-технічних текстів наукового стилю пряме називання особи 

не характерне. Слововживання, які містять у своєму складі суфікси зі значенням 

‘особа’, реферують до сфер життєдіяльності, що опосередковано пов'язані з 

людиною: господ-ар-ств-о, виробн-иц-тв-о, л'ік-ар-н'-а, буд'івн-иц-тв-о,  

с'іл'с'когоспод-ар-с'к-ий. 

У науковому стилі, як і в публіцистичному, основними є вісім суфіксів, але в 

іншому якісному наборі та кількісній репрезентації: ядрові -ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ист-

/-іст-, -ин- та приядрові -ач-, -ер-/-ор- і -ант-/-ент-. У науковому стилі суфікс  

-ист-/-іст- є ядровим. За цією ознакою він відрізняється від інших стилів, у яких 

цей суфікс відходить до приядрових: реал'-іст-ø, номінал'-іст-ø, концептуал'-іст-

ø, позитив-іст-ø, нац'іонал'-іст-ø, авант'ур-ист-ø. 

О ф і ц і й н о - д і л о в и й  с т и л ь . Сумарна абсолютна частота суфіксів на 

позначення особи в текстах офіційно-ділового стилю найвища порівняно з 

іншими стилями (2250 слововживань). Це пояснюється тим, що в офіційно-

діловому стилі суфікси вживані в термінологічних особових номінаціях (л'іценз'і-

ат-ø, роботодав-ец'-ø, презид-ент-ø, спожив-ач-ø, громад'ан-ин-ø), які не 

замінюються дейктичними конструкціями, а завжди повністю відтворюються 

тоді, коли потрібно назвати певне поняття: Органи місцевого самоврядування з 
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метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих 

органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:  

1) розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав 

споживачів; 2) аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, 

виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права 

споживачів [229]. 

В офіційно-діловому стилі кількість основних суфіксів зменшується до 

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

цього стилю є входження -ач- до ядра підсистеми ‘особа’, а також реалізація -ар- 

тільки у слабкій позиції: господ-ар'-ув-ан'н'-а, господ-ар-ств-о. 

Отже, проведений аналіз функціонування суфіксів зі значенням ‘особа 

чоловічої статі’ дозволяє стверджувати, що мовленнєвими домінантами в усіх 

стилях є тільки два найчастотніші суфікси -ик-
1
 та -ец'-. Різні стилі 

послуговуються неоднаковими і кількісно, і якісно наборами суфіксів на 

позначення особи: 

 художній стиль – 12 суфіксів: -ец'-, -ик-
1
, -ар-, -ак-, -ир-/-ір-, -ер-/-ор- 

(ядро); -тел'-, -ист-/-іст-, -ант-/-ент-, -ач-, -ин-, -ок- (приядрова зона); 

 публіцистичний стиль – 8 суфіксів: -ик-
1
, -ер-/-ор-, -ец'-, -ант-/-ент-,  

-ар- (ядро); -ач-, -ист-/-іст-, -ик-
2
/-ік- (приядрова зона); 

 науковий стиль – 8 суфіксів: -ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ист-/-іст-, -ин- (ядро);  

-ач-, -ер-/-ор-, -ант-/-ент- (приядрова зона); 

 офіційно-діловий стиль – 6 суфіксів: -ик-
1
, -ач-, -ец'-, -ин- (ядро); -ант-/ 

-ент-, -ар- (приядрова зона). 

Окремі суфікси можна вважати стилеметричними показниками певного 

стилю. Так, суфікси -ак-, -тел'-, -ок-, -ир-/-ір- характерні для особових номінацій 

художнього стилю, вони не властиві іншим стилям. Суфікс -ик-
2
/-ік- має високу 

абсолютну частоту тільки в публіцистичному стилі і тому є його стилеметричним 

показником. Суфікс -ист-/-іст- активно вживається тільки в науковому стилі. 

Суфікс -ач- є високочастотним суфіксом лише в офіційно-діловому стилі.   
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 3.2. Морфемно-семантичні варіанти суфіксів зі  значенням ‛особа’  

в різних функціональних стилях 

У системі мови, як було виявлено, семантичні парадигми суфіксів зі 

значенням ‘особа’ включають різну кількість морфемно-семантичних варіантів – 

від 1 до 68. У мовленні, як показує аналіз текстового матеріалу, актуалізуються не 

всі МСВ полісемічних суфіксів, а лише ті, що відповідають заданій меті 

повідомлення, характеристикам стилю тощо. Це можуть бути як ядрові, так і 

периферійні МСВ. Наприклад, ядровими у мовленні є МСВ суфікса -ец'- є МСВ 

37 ‘дозвілля’ (грав-ец'-ø), МСВ 34 ‘суспільний стан’ (посадов-ец'-ø), що в системі 

мови належать до периферійних. 

У третьому розділі дисертації розглядаємо функціонування лише 

високочастотних МСВ (ядрових) та середньочастотних МСВ (приядрових) у 

кожному стилі. Низькочастотні (периферійні) МСВ, що актуалізуються 

спорадично, в поодиноких словоформах, не аналізуються. 

Показник актуалізації семантики суфікса в мовленні вираховується за 

формулою обчислення середнього арифметичного: 

st
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st2

potent

st1
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N
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+
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, 

де Sem actual – показник актуалізації семантики суфікса в мовленні; 

N st1 – N st4 – кількість актуалізованих МСВ у кожному стилі (жанрі); 

N potent – кількість МСВ суфікса в мові (мовна семантика); 

n st – кількість досліджуваних стилів.  

За показником мовленнєвої актуалізації семантики суфікса можна 

встановити актуалізовану семантику, тобто який відсоток від загальної кількості 

МСВ певного суфікса реалізується у мовленні. Це і будемо вважати його 

актуалізованою семантикою порівняно з усією потенційною семантикою, 

притаманною суфіксу як парадигматичній одиниці мови. Чим вищий показник 

актуалізації семантики, тим повніше представлена мовна семантика полісемічної 

морфеми в мовленні. Низький показник актуалізації семантики свідчить про 

обмежену актуалізацію МСВ суфікса в мовленні.  



168 

 

У Таблиці 3.3 подано показники актуалізації семантики високочастотних  

(-ик-
1
, -ец'-, -ер-/-ор-, -ар-, -ач-, -ант-/-ент-) та середньочастотних (-ин-, -іст-/ 

-ист-, -ак-, -тел'-) суфіксів у текстах чотирьох функціональних стилів. Наводимо 

також кількість основних МСВ та індивідуальні значення суфіксів у кожному зі 

стилів та в мові.  

Ми свідомі того, що показник актуалізації мовної семантики суфікса є 

умовним і може варіювати залежно від тематичного спрямування текстів та 

лексичного вираження лексико-семантичної категорії особи. 

                                                                                                                 Таблиця 3.3. 

Показник актуалізації семантики високо- та  

середньочастотних суфіксів у мовленні 
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Високочастотні суфікси 

-ик-
1
 0,38 23 

соціальні 

стосунки, 

особа, 

завдання 

шкоди 

23 

промислова 

сфера, 

соціальні 

стосунки, 

мистецтво і 

культура 

14 

промислова 

сфера, 

соціальні 

стосунки, 

сфера влади 

6 

соціальні 

стосунки, 

промислова 

сфера, 

діяльність 

42 

фізична 

діяльність, 

соціальні 

стосунки, 

промислова 

сфера, 

оброблення 

-ец'- 0,46 19 

особа, 

країна, 

територія, 

вікова група 

14 

країна, рух, 

ментальна 

сфера 

15 

країна, 

абстрактне 

поняття, 

соціальні 

стосунки 

6 

діяльність, 

непроми-

слова сфера 

28 

країна, 

територія, 

інтелектуа-

льна сфера, 

політика 

-ар- 0,25 9 

музичний 

інструмент, 

господарча 

сфера, 

нерпоми-

слова сфера 

7 

господарча 

сфера, 

установа і 

організація, 

предмет 

3 

господарча 

сфера, 

непроми-

слова сфера 

1 
господарча 

сфера 
21 

оброблення, 

предмет 

побуду, 

речовина і 

матеріал 

-ач- 0,34 10 

мовлення, 

сприйняття, 

соціальні 

стосунки 

4 

сприйняття, 

інтелек-

туальна 

діяльність 

4 

посесивна 

сфера, 

сприйняття, 

соціальні 

стосунки 

1 
посесивна 

сфера 
15 

фізична дія, 

фізична 

діяльність, 

ментальна 

сфера 
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Високочастотні суфікси 

-ер- 

/ 

-ор- 

0,45 9 

сфера 

влади, 

соціальні 

стосунки, 

мистецтво і 

культура 

10 

соціальні 

стосунки, 

інтелекту-

альна 

діяльність, 

сфера влади 

8 

соціальні 

стосунки, 

фінансова 

сфера, 

інтелекту-

альна 

діяльність 

  21 

інтелекту-

альна сфера, 

соціальні 

стосунки, 

непроми-

слова сфера 

-ант-

/ 

-ент- 

0,3 5 

мистецтво і 

культура, 

установа і 

організація 

4 
установа і 

організація 
5 

соціальні 

стосунки, 

установа і 

організація 

1 
установа і 

організація 
12 

соціальні 

стосунки, 

установа і 

організація, 

мистецтво і 

культура 

Середньочастотні суфікси 

-ин- 0,61 6 

релігійна 

сфера, 

суспільний 

стан, етнос 

4 

група 

людей, 

етнос, 

країна 

  1 
група 

людей 
6 

населений 

пункт, етнос, 

територія 

-ист-

/ 

-іст- 

0,65 13 

дозвілля, 

ідеологія і 

філософія, 

музичний 

інструмент 

7 

наука, 

мистецтво і 

культура, 

ідеологія і 

філософія 

11 

політика, 

наука, 

дозвілля 

  16 

ідеологія і 

філософія, 

наукова 

сфера, 

мистецтво і 

культура 

-ак- 0,57 8 

особа, 

військова 

сфера, 

фізіологічна 

сфера 

      14 

суспільний 

стан, 

внутрішня 

якість, 

територія 

-тел'- 0,63 7 

інтелекту-

альна 

діяльність, 

існування, 

сфера влади 

      10 

психічна 

сфера, 

соціальна 

сфера, 

інтелекту-

альна 

діяльність 

 

Як видно з Таблиці 3.3, показник актуалізації семантики вищий у 

середньочастотних суфіксів. На нашу думку, це зумовлено тим, що їм не властива 

надто широка полісемія, їх семантика конкретніша порівняно з семантикою 

високочастотних суфіксів. Натомість, суфікси, що в системі мови мають широку 

полісемію – від 41 до 68 МСВ (-ик-
1
, -ец'-, -ер-/-ор-), у мовленні реалізують 



170 

 

менше половини своїх МСВ; суфікс -ар- – лише чверть своєї потенційної 

семантики. Так, наприклад, не трапилися в текстах такі значення: -ик-
1
 МСВ 

‘фізична діяльність’, МСВ ‘оброблення’; -ец'- МВС ‘політика’; -ар- МСВ 

‘оброблення’, МСВ ‘предмет побуту’, МСВ ‘речовина і матеріал’. 

 

 3.2.1. Морфемно-семантичні варіанти ядрових суфіксів 

 3.2.1.1. Суфікс -ик-
1
  

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ик-
1
 – Semactual 

дорівнює 0,38. Із 42 основних засвідчених у системі мови МСВ у мовленні 

актуалізовано 23. 

У системі мови семантична парадигма суфікса -ик-
1
 представлена 43 

основними морфемно-семантичними варіантами. Не всі вони виявлені в мовленні. 

У різних стилях МСВ мають неоднакову кількісну та якісну актуалізацію. Так, у 

п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  спостережено чотирнадцять МСВ, зокрема МСВ 3 

‘промислова сфера’ (виробн-ик-ø, виробн-иц-тв-о); МСВ 2 ‘сфера соціальних 

стосунків’ (благод'ійн-ик-ø, представн-ик-ø, замісн-ик-ø); МСВ 30 ‘сфера влади’ 

(кер'івн-ик-ø, начал'н-ик-ø, кер'івн-иц-тв-о); МСВ 18 ‘діяльність’ (робітн-ик-ø, 

прац'івн-ик-ø, с'півробітн-иц-тв-о); МСВ 35 ‘суспільний стан’ (чиновн-ик-ø, 

чиновн-иц-тв-о); МСВ 10 ‘посесивна сфера’ (власн-ик-ø); МСВ 29 ‘будівництво’ 

(буд'івел'н-ик-ø, буд'івн-иц-тв-о): ... медпрацівники відмовилися надавати ... 

допомогу [227]; Але ректори стануть фактичними і безконтрольними 

розпорядниками, а то й власниками значних коштів, зароблених державними 

мегавузами [227]. 

У х у д о ж н ь о м у  та н а у к о в о м у  с т и л я х  засвідчено більше МСВ, ніж у 

публіцистичному, – по 23. У художньому стилі актуалізуються такі МСВ – МСВ 2 

‘сфера соціальних стосунків’ (заступн-ик-ø); МСВ 24 ‘група людей’ (полковн-ик-

ø); МСВ 31 ‘особа’ (муж-ик-ø); МСВ 14 ‘завдання шкоди’ (нападн-ик-ø); МСВ 6 

‘психічна сфера’ (зрадн-ик-ø); МСВ 7 ‘релігійна сфера’ (с'вашчен-ик-ø); МСВ 34 

‘мистецтво, культура’ (пис'менн-ик-ø); МСВ 35 ‘суспільний стан’ (чиновн-ик-ø); 

МСВ 13 ‘рух’ (пірнал'н-ик-ø); МСВ 36 ‘вікова група’ (ровесн-ик-ø); МСВ 30 
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‘сфера влади’ (кер'івн-ик-ø) тощо: А його хоробрі дружинники з тими дівчатами 

поодружувалися [238]; В таких вагонах я возив би грішників до пекла [225]. 

Д л я  н а у к о в о г о  с т и л ю  актуальними є двадцять три МСВ: МСВ 3 

‘промислова сфера’ (виробн-иц-тв-о); МСВ 2 ‘сфера соціальних стосунків’  

(противн-ик-ø, сойузн-ик-ø); МСВ 34 ‘мистецтво, культура’ (пис'менн-ик-ø, 

образотворн-ик-ø); МСВ 19 ‘інтелектуальна діяльність’ (дос'л'ідн-ик-ø); МСВ 29 

‘будівництво’ (буд'івн-иц-тв-о); МСВ 6 ‘психічна сфера’ (прихил'н-ик-ø, 

пос'л'ідовн-ик-ø): Захист навколишнього середовища – природне поле 

співробітництва всіх держав, вільного від конфронтації, суперництва та 

взаємних підозр [231]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  виявлено найменше МСВ – шість: МСВ 2 

‘сфера соціальних стосунків’ (захисн-ик-ø); МСВ 3 ‘промислова сфера’ (виробн-

ик-ø); МСВ 30 ‘сфера влади’ (кер'івн-ик-ø); МСВ 18 ‘діяльність’ (робітн-ик-ø): 

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав [233].  

Окремі морфемно-семантичні варіанти суфікса -ик-
1
 можна вважати 

показниками певного стилю. МСВ 19 ‘інтелектуальна діяльність’ (впор'адн-ик-ø) і 

МСВ 46 ‘час’ (сучасн-ик-ø) актуалізуються тільки в науковому стилі; МСВ  10 

‘посесивна сфера’ (власн-ик-ø) – в публіцистичному; МСВ 24 ‘група людей’ 

(дружинн-ик-ø) і МСВ 31 ‘особа’ (муж-ик-ø) – в художньому стилі.  

Деякі МСВ засвідчені у двох стилях, а саме: МСВ 29 ‘будівництво’ 

(будівел'н-ик-ø) (науковий і публіцистичний); МСВ 35 ‘суспільний стан’ (чиновн-

ик-ø) (публіцистичний і художній); МСВ 34 ‘мистецтво, культура’ (пис'менн-ик-

ø), МСВ 7 ‘релігійна сфера’ (гр'ішн-ик-ø) та МСВ 6 ‘психічна сфера’ (посл'ідовн-

ик-ø) (художній і науковий стилі).  

МСВ, які реалізуються у трьох та більше стилях, не можуть слугувати 

показниками стилю: МСВ 3 ‘промислова сфера’ (виробн-ик-ø), МСВ 30 ‘сфера 

влади’ (кер'івн-ик-ø) та МСВ 18 ‘діяльність’ (труд'івн-ик-ø) – засвідчені в 

публіцистичному, науковому, офіційно-діловому стилях. МСВ 2 ‘сфера 

соціальних стосунків’ (противн-ик-ø, заступн-ик-ø) актуалізується в усіх стилях.  
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П’ять приядрових МСВ (МСВ 30 ‘сфера влади’ кер'івн-ик-ø, МСВ 31 ‘особа’ 

муж-ик-ø, МСВ 34 ‘мистецтво, культура’ художн-ик-ø, МСВ 35 ‘суспільний стан’ 

випускн-ик-ø, МСВ 36 ‘вікова група’ одногрупн-ик-ø), що мають високі показники 

слововживання, у мовленні можна вважати ядровими.  

Не актуалізуються або спорадично актуалізуються у мовленні МСВ 1 

‘фізична діяльність’ (прибирал'н-ик-ø); МСВ 4 ‘оброблення’ (обвал'увал'н-ик-ø); 

МСВ 5 ‘внутрішня якість’ (дотепн-ик-ø); МСВ 8 ‘фізична дія’ (давил'н-ик-ø); 

МСВ 9 ‘пристрій’ (елеваторн-ик-ø); МСВ 23 ‘транспортний засіб’ (галерн-ик-ø); 

МСВ 27 ‘їжа, напій’ (тортов-ик-ø); МСВ 28 ‘предмет’ (футл'арн-ик-ø).  

 

 3.2.1.2. Суфікс -ец'-  

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ец'- – Semactual 

становить 0,46. У системі мови семантична парадигма суфікса -ец'- містить 28 

основних МСВ. У мовлені спостережено лише 19 МСВ. 

У  п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  вявлено 15 МСВ. Ядровими є МСВ 1 

‘країна’ (н'ім-ец'-ø, украйін-ец'-ø); МСВ 31 ‘абстрактне поняття’ (фахів-ец'-ø); 

МСВ 15 ‘сфера соціальних стосунків’ (перемож-ец'-ø, правоохорон-ец'-ø, бор-ец'-

ø); МСВ 21 ‘особа’ (хлоп-ец'-ø, хлоп-ч-ик-ø); МСВ 34 ‘суспільний стан’ (посадов-

ец'-ø, службов-ец'-ø); МСВ 44 ‘наукова сфера’ (науков-ец'-ø); МВС 18 ‘посесивна 

сфера’ (покуп-ец'-ø, спадкойем-ец'-ø); МСВ 6 ‘установа, організація’ (підприйем-

ец'-ø, однопарт'ій-ец'-ø); МСВ 37 ‘дозвілля’ (мислив-ец'-ø, грав-ец'-ø); МСВ 13 

‘непромислова сфера’ (видав-ец'-ø, продав-ец'-ø): Знавці стверджують, що 

авторитетних, кваліфікованих фахівців у сфері конституційного права не так 

багато [227]; ... день перемоги — національне свято переможців [227]. 

У  х у д о ж н ь о м у  с т и л і  спостережено всього 19 МСВ, з яких 10 – ядрові: 

МСВ 1 ‘країна’ (кубин-ец'-ø); МСВ 2 ‘територія’ (кубан-ец'-ø); МСВ 17 ‘вік’ 

(молод-ец'-ø); МСВ 11 ‘релігійна сфера’ (черн-ец'-ø); МСВ 32 ‘мистецтво і 

культура’ (віршопис-ец'-ø); МСВ 14 ‘завдання шкоди’ (злочин-ец'-ø); МСВ 15 

‘сфера соціальних стосунків’ (обран-ец'-ø); МСВ 41 ‘інтимні стосунки’ (кохан-ец'-

ø); МСВ 10 ‘рух’ (плов-ец'-ø); МСВ 8 ‘військова сфера’ (стр'іл-ец'-ø): Чи, як 
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чернець, скоромився мирським? [232]; Ми біженці, що не лишають сліду [232]; 

Вихрещений кубанець гірко ридав, розмазуючи кров по всіх салатницях [225]. 

У  н а у к о в о м у  с т и л і  виявлено 14 МСВ суфікса -ец'-. Ядрові – МСВ 1 

‘країна’ (украйін-ец'-ø); МСВ 10 ‘рух’ (біжен-ец'-ø); МСВ 23 ‘ментальна сфера’ 

(л'ітопис-ец'-ø); МСВ 17 ‘вікова група’ (молод-ец'-ø); МСВ 2 ‘територія’ 

(запорож-ец'-ø); МСВ 24 ‘діяльність’ (твор-ец'-ø), МСВ 31 ‘абстрактне поняття’ 

(фахів-ец'-ø); МСВ 44 ‘наукова сфера’ (науков-ец'-ø): Зелений колір в англійців у 

переносному значенні осмислюється як ‘нелюдський’, ‘тваринний’ [237]; 

Звернімось тепер до впливу Хроніки Амартола на нашого літописця [236]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  актуалізуються 6 основних МСВ, з яких 

два – ядрові: МСВ 23 ‘діяльність’ (виконав-ец'-ø); МСВ 13 ‘непромислова сфера’ 

(продав-ец'-ø). Для цього стилю характерним є відсутність катойконімного 

значення суфікса (МСВ 1 ‘країна’; МСВ 2 ‘територія’; МСВ 5 ‘населений пункт’): 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: ... 3) виконавець – 

суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги; ...  

5) гарантійний строк – строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець 

або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного 

ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг [228]. 

Жоден ядровий МСВ суфікса -ец'- не зафіксований у всіх чотирьох стилях. 

Щодо окремих МСВ можна говорити, що вони слугують стилеметричними 

показниками. Так, МСВ 6 ‘установа, організація’ (підприйем-ец'-ø, парт'ій-ец'-ø); 

МСВ 18 ‘посесивна сфера’ (покуп-ец'-ø, спадкойем-ец'-ø); МСВ 35 ‘суспільний 

стан’ (посадов-ец'-ø, службов-ец'-ø); МСВ 37 ‘дозвілля’ (грав-ец'-ø) характерні 

тільки для публіцистичного стилю. МСВ 11 ‘релігійна сфера’ (черн-ец'-ø); МСВ 

32 ‘мистецтво, культура’ (віршопис-ец'-ø, спів-ец'-ø) виявлені лише в художньому 

стилі. МСВ 23 ‘ментальна сфера’ (л'ітопис-ец'-ø, мудр-ец'-ø) властивий тільки 

науковому стилю.  

Із високою імовірністю характеризують стиль МСВ, засвідчені у двох із них: 

МСВ 31 ‘абстрактне поняття’ (фахів-ец'-ø); МСВ 44 ‘наукова сфера’ (науков-ец'-ø) 

– у науковому та публіцистичному; МСВ 15 ‘сфера соціальних стосунків’ (бор-
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ец'-ø, перемож-ец'-ø) – у публіцистичному і художньому; МСВ 13 ‘непромислова 

сфера’ (продав-ец'-ø); МСВ 2 ‘територія’ (западен-ец'-ø); МСВ 10 ‘рух’ (біжен-

ец'-ø); МСВ 24 ‘діяльність’ (виконав-ец'-ø) – у науковому та офіційно-діловому 

стилях.  

В аналізованих текстах не виявлено МСВ 3 ‘інтелектуальна діяльність’ 

(пошуков-ец'-ø); МСВ 12 ‘внутрішня якість’ (шчаслив-ец'-ø), 19 ‘родинні 

стосунки’ (вд'ів-ец'-ø); МСВ 22 ‘ідеологія, філософія’ (шел'нгіан-ец'-ø) тощо.  

Окремі МСВ активно функціонують у текстах різних стилів, що дозволяє 

характеризувати їх як ядрові в мовленнєвій семантичній парадигмі суфікса -ец'-: 

МСВ 23 ‘діяльність’ виконав-ец'-ø; МСВ 31 ‘абстрактне поняття’ фахів-ец'-ø; 

МСВ 32 ‘мистецтво, культура’ спів-ец'-ø; МСВ 34 ‘суспільний стан’ посадов-ец'-ø; 

МСВ 37 ‘дозвілля’ грав-ец'-ø; МСВ 41 ‘інтимні стосунки’ кохан-ец'-ø; МСВ 44 

‘наукова сфера’ мовознав-ец'-ø. 

 

 3.2.1.3. Суфікс -ар- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ар- Semactual дорівнює 

0,25. Із 22 основних МСВ суфікса -ар- у системі мови в мовленні актуалізується 

лише 9.  

У  п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  трапляються  такі МСВ: МСВ 4 

‘господарча сфера’ (господ-ар-к-а, господ-ар-ств-о) та МСВ 5 ‘непромислова 

сфера’ (л'ік-ар-ø, друк-ар-ø): ... вивільнялися цілі тракторні бригади, колективи 

доярок, буряківниць… [227]; Це — кошмар будь-якої американської 

домогосподарки ... [227].  

У  х у д о ж н ь о м у  с т и л і  зафіксовано найбільше МСВ – 10. Ядровими є 

МСВ 17 ‘музичний інструмент’ (кобз-ар-ø); МСВ 4 ‘господарча сфера’ (господ-

ар-ø); МСВ 5 ‘непромислова сфера’ (друк-ар-ø); МСВ 6 ‘тварина’ (вівч-ар-ø); 

МСВ 7 ‘установа, організація’ (шинк-ар-ø): Вівчарі, уставайте Та хліб у торби 

крайте [239]; ... степи, шляхи, Мов сарана, вкрили Барони, герцоги і дюки, Псарі, 

герольди, шинкарі, І трубадури (кобзарі), І шляхом військо, мов гадюки [232]. 
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Н а у к о в и й  с т и л ь  послуговується вісьма МСВ.  До ядра належать МСВ 4 

‘господарча сфера’ (господ-ар-ø); МСВ 7 ‘установа, організація’ (школ'-ар-ø): ... 

виникнення різних нозологічних форм захворювань, пов'язаних з використанням 

пестицидів у сільському господарстві [231]; Актуальним залишається з’ясування  

специфіки відношень між одиницями лексикону школяра [237].  

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  виявлено лише один МСВ 4 ‘господарча 

сфера’ (господ-ар-ø): Проведення екологічної експертизи є обов'язковим у процесі 

законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, 

що впливає на стан навколишнього природного середовища [233]. 

Отже, стилеметричними показниками можна вважати такі МСВ суфікса -ар-: 

у художньому стилі – МСВ 6 ‘тварина’ (олен'-ар-ø) та МСВ 17 ‘музичний 

інструмент’ (кобз-ар-ø); у художньому та науковому – МСВ 7 ‘установа, 

організація’ (школ'-ар-ø, шинк-ар-ø); у публіцистичному та науковому – МСВ 5 

‘непромислова сфера’ (друк-ар-ø).  

У мовленні кількість актуалізованих МСВ зменшується, однак їх входження 

до ядра чи периферії не змінюється. У жодному стилі не зафіксовано МСВ 1 

‘оброблення’ (р'із'б-ар-ø, ток-ар-ø); МСВ 2 ‘речовина, матеріал’ (смол'-ар-ø, скл'-

ар-ø); МСВ 2 ‘предмет побуту’ (килим-ар-ø, ложк-ар-ø) та МСВ 13 ‘споруда, 

приміщення’ (шахт-ар-ø, парник-ар-ø), які є основними МСВ суфікса -ар- у 

системі мови.  

 

3.2.1.4. Суфікс -ач- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ач- – Semactual = 0,34. 

У системі мови семантична парадигма суфікса -ач- об’єднує 15 основних МСВ.  У 

мовленні  вони представлені 10 МСВ.  

У  п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  вживані чотири МСВ, з яких ядровими є 

МСВ 5 ‘посесивна сфера’ (користув-ач-ø, спожив-ач-ø); МСВ 7 ‘сприйняття’ 

(чит-ач-ø, огл'ад-ач-ø, слух-ач-ø); МСВ 6 ‘сфера соціальних стосунків’ (позив-ач-

ø, відповід-ач-ø, обвинув-ач-ø): Вникати у тонкощі взаємодії білків чи протеїнів ... 

читач явно не буде [227]; Та вже восени представники частини компаній заявили 
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про неминучість у найближчій перспективі зростання тарифів для кінцевих 

користувачів [227].  

У  х у д о ж н ь о м у  с т и л і  зафіксовано десять основних МСВ суфікса -ач-. 

Ядро складають МСВ 6 ‘мовлення’ (прох-ач-ø); МСВ 7 ‘сприйняття’ (чит-ач-ø); 

МСВ 5 ‘сфера соціальних стосунків’ (нагл'ад-ач-ø); МСВ 8 ‘інтелектуальна 

діяльність’ (переклад-ач-ø); МСВ 1 ‘фізична дія’ (ор-ач-ø); МСВ 26 ‘фінансова 

сфера’ (у мові периферійний) (баг-ач-ø): Дощі хай ллються тихі, жалісливі, Ткачі 

прядуть тумани в долинах… [232]; Ми любим ближнього, але ж багач Не 

ближній нам, бо з нами він не плаче [232].  

У  н а у к о в о м у  с т и л і  суфікса -ач- представлений чотирма основними 

МСВ, зокрема МСВ 7 ‘сприйняття’ (чит-ач-ø); МСВ 8 ‘інтелектуальна діяльність’ 

(переклад-ач-ø): 120-річна історія перекладів Шевченка дає чимало прикладів 

того, як навіть не позбавлені поетичного хисту перекладачі терпіли крах, 

оскільки в своєму прагненні наблизитися сліпо скопіювали ритмомелодику 

оригіналу [237]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  виявлено один МСВ 4 ‘посесивна сфера’ 

(одержув-ач-ø): Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників 

бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру 

[229]. 

Показниками художнього стилю можна вважати МСВ 6 ‘мовлення’ 

(розповід-ач-ø); МСВ 26 ‘фінансова сфера’ (баг-ач-ø); МСВ 1 ‘фізична дія’ (тк-

ач-ø); а публіцистичного та художнього стилів – МСВ 5 ‘сфера соціальних 

стосунків’ (помаг-ач-ø).  

МСВ суфікса -ач-, уживані в трьох стилях: МСВ 4 ‘посесивна сфера’ 

(отримув-ач-ø) – у публіцистичному, художньому та офіційно-діловому стилях; 

МСВ 7 ‘сприйняття’ (слух-ач-ø) і МСВ 8 ‘інтелектуальна діяльність’ (виклад-ач-ø) 

– у публіцистичному, художньому та науковому стилях, є малоінформативними 

щодо стилерозрізнювання.  
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Не виявлено виявлено також в аналізованих текстах основних МСВ суфікса  

-ач-: МСВ 2 ‘фізична діяльність’ (обр'ізув-ач-ø, розкарбовув-ач-ø); МСВ 3 

‘ментальна сфера’ (пол'іпшув-ач-ø, удосконал'ув-ач-ø); МСВ 9 ‘оброблення’ 

(підбіл'ув-ач-ø, осмол'ув-ач-ø); МСВ 10 ‘психічна сфера’ (втихомир'ув-ач-ø, 

переман'ув-ач-ø).  

 

3.2.1.5. Суфікс -ер-/-ор- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ер-/-ор- – Semactual = 

0,45. В аналізованих текстах актуалізується лише половина із 21 МСВ 

семантичної парадигми -ер-/-ор-. 

Суфікс -ер-/-ор- є одним із основних для трьох стилів (художнього, 

публіцистичного, наукового). У  п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  функціонує 

дев’ять МСВ. Ядрові значення суфікса в цьому стилі – це МСВ 2 ‘сфера 

соціальних стосунків’ (л'ід-ер-ø, курат-ор-ø, мед'іат-ор-ø); МСВ 12 ‘фінансова 

сфера’ (інвест-ор-ø, кредит-ор-ø, акц'іон-ер-ø); МСВ 1 ‘інтелектуальна 

діяльність’ (конструкт-ор-ø, редакт-ор-ø); МСВ 6 ‘сфера влади’ (рект-ор-ø, 

адмін'істрат-ор-ø); приядровий у мові МСВ 21 ‘діяльність’ (операт-ор-ø, 

функц'іон-ер-ø, орган'ізат-ор-ø); МСВ 3 ‘непромислова сфера’ (експорт-ер-ø, 

брок-ер-ø): Чи здатні його творці й реалізатори, які представляють переважно 

великий бізнес, утриматися від спокус? [227]; У цьому заслуга колишніх 

редакторів: Ігора Римарука та Івана Дзюби [227]; Не довіряючи одне одному, 

банки закрилися, кожен із них обслуговує своїх акціонерів та їхні підприємства 

[227].  

Десять основних МСВ суфікса -ер-/-ор- виявлені в  х у д о ж н ь о м у  с т и л і , 

зокрема МСВ 6 ‘сфера влади’ (директ-ор-ø); МСВ 2 ‘сфера соціальних стосунків’ 

(провокат-ор-ø); МСВ 4 ‘мистецтво, культура’ (л'ітерат-ор-ø); МСВ 3 

‘непромислова сфера’ (адміністрат-ор-ø); МСВ 14 ‘установа, організація’ 

(міл'іц'іон-ер-ø) (у мові приядровий): Бо імперські архітектори полюбляли всілякі 

такі штучки [225]; Аліска тяжко зітхнула і натягла на лице передсвяткову і 

переддиректорську ґумову посмішку [230].  
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У  н а у к о в о м у  с т и л і  актуалізуються одинадцять МСВ -ер-/-ор-: МСВ 2 

‘сфера соціальних стосунків’ (л'ід-ер-ø); МСВ 1 ‘інтелектуальна діяльність’ 

(редакт-ор-ø); МСВ 6 ‘сфера влади’ (директ-ор-ø) та ін.: У “герменевтичному 

трикутнику” в ролі об'єкта (о) виступає текст або мова, перший суб'єкт (1с) — 

автор цього тексту, другий суб'єкт (2с) — автор-інтерпретатор [236].   

Стилерозрізнювальну потужність мають МСВ, що зафіксовані лише в 

одному стилі: МСВ 21 ‘діяльність’ (функц'іон-ер-ø) – публіцистичний стиль; МСВ 

4 ‘мистецтво, культура’ (архітект-ор-ø), МСВ 3 ‘непромислова сфера’ (експорт-

ер-ø) і МСВ 14 ‘установа, організація’ (ферм-ер-ø) – художній стиль.  

МСВ 1 ‘інтелектуальна діяльність’ (мул'типл'ікат-ор-ø) уживаний і в 

публіцистичному, і в науковому стилях. Однакові МСВ функціонують у трьох 

стилях (науковому, художньому, публіцистичному) – МСВ 2 ‘сфера соціальних 

стосунків’ (координат-ор-ø) і МСВ 6 ‘сфера влади’ (курат-ор-ø). Ці МСВ не є 

стилерозрізнювальними.  

В аналізованій вибірці не зустрілися такі морфемно-семантичні варіанти 

суфікса -ер-/-ор-: МСВ 5 ‘ментальна сфера’ (модерн'ізат-ор-ø, мотиват-ор-ø); 

МСВ 7 ‘інформаційна сфера’ (інтервйу-ер-ø, блог-ер-ø); МСВ 9 ‘абстрактне 

поняття’ (рутин-ер-ø, доктрин-ор-ø); МСВ 10 ‘політика’ (русифікат-ор-ø).  

 

3.2.1.6. Суфікс -ант-/-ент- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ант-/-ент - – Semactual 

= 0,3. В аналізованих текстах із 12 основних МСВ виявлено 5.  

У трьох функціональних стилях актуалізуються по п’ять МСВ. У  

п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  ядровими є: МСВ 1 ‘сфера соціальних стосунків’ 

(опон-ент-ø, претенд-ент-ø, консул'т-ант-ø, конкур-ент-ø); МСВ 2 ‘установа, 

організація’ (презид-ент-ø): Та це несправедливо — підписанти Кіотського 

протоколу фактично відмовилися від своїх зобов’язань … [227]. 

Х у д о ж н і й  с т и л ь  також представлений п’ятьма МСВ, зокрема МСВ 3 

‘мистецтво, культура’ (музик-ант-ø); МСВ 17 ‘хвороба’ (депрес-ант-ø – 

авторський неологізм); МСВ 2 ‘установа, організація’ (презид-ент-ø): Ось 



179 

 

диригент, як той дзвонар ввійшов в дзвіницю кону — рвучко, без розмов напнув 

між хором мотузки незримі [232]. 

У  н а у к о в о м у  с т и л і  один із п’яти МСВ є ядровим – МСВ 2 ‘установа, 

організація’ (презид-ент-ø): Стихійні лиха можуть призвести до необхідності 

надання окремим територіям термінової загальнодержавної допомоги та 

оголошення президентом України надзвичайного стану [231]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  виявлено лише один МСВ 2 ‘установа, 

організація’: Повноваження Президента України припиняються достроково у 

разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом 

здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті [233]. 

Стилеметричним показником публіцистичного стилю є МСВ 1 ‘сфера 

соціальних стосунків’ (конкур-ент-ø); художнього стилю – МСВ 3 ‘мистецтво, 

культура’ (музик-ант-ø).  

Спільний для чотирьох стилів МСВ 2 ‘установа, організація’ (презид-ент-ø) 

не має стилерозрізнювальної потужності. 

 

3.2.2. Морфемно-семантичні варіанти приядрових суфіксів  

3.2.2.1. Суфікс -ин- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ин- – Semactual = 0,61. 

Із десяти МСВ семантичної парадигми суфікса -ин- у мовлені спостережено 

шість.  

У х у д о ж н ь о м у  с т и л і   вживані, зокрема, такі: МСВ 4 ‘релігійна сфера’ 

(прочан-ин-ø); МСВ 8 ‘суспільний стан’ (старш-ин-а) – у мові реалізується як 

периферійний; МСВ 2 ‘етнос’ (слов'ан-ин-ø); МСВ 5 ‘країна’ (груз-ин-ø, рос'ійан-

ин-ø): Ще ніколи я не почував себе таким легким, вільним і безтурботним 

громадянином світу [225]; Від молдаванина до фінна — Все захлинулось в 

темноті [232]. 

У  н а у к о в о м у  с т и л і  семантика суфікса представлена трьома 

значеннями: МСВ 6 ‘група людей’ (громад'ан-ин-ø); МСВ 2 ‘етнос’ (татар-ин-ø); 

МСВ 5 ‘країна’ (рос'ійан-ин-ø): У резолюції з’їзду відзначено: “Восьмий конгрес 



180 

 

знову проголошує, що підкарпатські русини є частиною українського народу ...” 

[236]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  виявлений один МСВ 6 ‘група людей’: 

Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка 

стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України [233]. 

Два значення – МСВ 4 ‘релігійна сфера’ (прочан-ин-ø) і МСВ 8 ‘суспільний 

стан’ (старш-ин-а) – показові для художнього стилю. Спільними для двох стилів 

є МСВ 6 ‘група людей’ (громад'ан-ин-ø) – для офіційно-ділового та наукового; 

МСВ 5 ‘країна’ (груз-ин-ø) і МСВ 2 ‘етнос’ (рус-ин-ø) – для наукового та 

художнього.  

За кількісними показниками уживаності суфікс -ин- не входить до основи 

семантичної підсистеми суфіксів зі значенням ‘особа’ у п у б л і ц и с т и ч н о м у  

с т и л і . 

У жодному зі стилів не зафіксований основний у системі мови МСВ 1 

‘населений пункт’ (кийан-ин-ø). 

 

 3.2.2.2. Суфікс -ист-/-іст- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ист-/-іст- Semactual = 

0,65. Семантичну парадигму суфікса -ист-/-іст- формують шістнадцять МСВ, з 

яких у мовленні виявлено 13. Мовленнєва актуалізація МСВ програмується 

функціональним стилем.  

Так, у  п у б л і ц и с т и ч н о м у  с т и л і  засвідчено одинадцять МСВ: МСВ 13 

‘абстрактне поняття’ (спец'іал'-іст-ø, монопол'-іст-ø); МСВ 4 ‘політика’ (комун'-

іст-ø, сепарат-ист-ø, лейбор-ист-ø); МСВ 2 ‘наукова сфера’ (йур-ист-ø, 

натурал'-іст-ø); МСВ 11 ‘дозвілля’ (тур-ист-ø); МСВ 8 ‘інформаційна сфера’ 

(журнал'-іст-ø); МСВ 1 ‘ідеологія, філософія’ (нац-ист-ø, стал'ін'-іст-ø, оптим-

іст-ø): Він є оптимістом у цій частині; Один британський журналіст уїдливо 

порівняв Брауна з “депресивним слоном” ... [227]. 

Х у д о ж н і й  с т и л ь  послуговується майже всіма МСВ. В аналізованих 

текстах їх виявлено тринадцять: МСВ 11 ‘дозвілля’ (тур-ист-ø); МСВ 1 
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‘ідеологія, філософія’ (шовін'-іст-ø); МСВ 6 ‘музичний інструмент’ (байан'-іст-

ø); МСВ 15 ‘транспортний засіб’ (трактор-ист-ø); МСВ 9 ‘установа, організація’ 

(чек-іст-ø): Хахол за шовініста-москаля Страшніший, бо не відає вітчизни [232]; 

Уся ця стихійна забава зі щурами, кліткою, розпухлим коліном і оперовим 

чекістом здалася тобі чимось украй дурнуватим і зовсім неправдоподібним [225]. 

У  н а у к о в о м у  с т и л і  виявлено сім МСВ; ядровими є МСВ 2 ‘наукова 

сфера’ (л'інгв-іст-ø); МСВ 3 ‘мистецтво, культура’ (імпрес'іон'-іст-ø); МСВ 1 

‘ідеологія, філософія’ (позитив-іст-ø): Важливим кроком у розумінні матерії 

були погляди матеріалістів XVIII—XIX ст. [236]; Зображення цієї 

різноманітності нерідко навіть символічне (не можемо вважати через це його 

“символістом” ...) [236]. 

В  о ф і ц і й н о - д і л о в о м у  с т и л і  суфікс -ист-/-іст- не є частотним. 

До найчастотніших в аналізованих текстах належать приядрові МСВ (11 

‘дозвілля’ (тур-ист-ø), 13 ‘абстрактне поняття’ (спец'іал'-іст-ø), 15 

‘транспортний засіб’(машин'-іст-ø), вони характеризуються в мовленні як ядрові. 

Лише в художньому стилі зафіксовані МСВ 9 ‘установа, організація’ (гімназ-

ист-ø), МСВ 6 ‘музичний інструмент’ (гітар-ист-ø), МСВ 15 ‘транспортний 

засіб’ (такс-ист-ø), МСВ 23 ‘завдання шкоди’ (терор-ист-ø). 

У двох стилях актуалізуються МСВ 13 ‘абстрактне поняття’ (монопол'-іст-

ø), МСВ 4 ‘політика’ (комун'-іст-ø), МСВ 2 ‘наукова сфера’ (араб-іст-ø) – у 

публіцистичному і науковому; МСВ 11 ‘дозвілля’ (тур-ист-ø) – у 

публіцистичному і художньому; МСВ 3 ‘мистецтво, культура’ (реал'-іст-ø) – у 

науковому і художньому.  

В усіх трьох стилях виявлено МСВ 8 ‘інформаційна сфера’ (журнал'-іст-ø) 

та МСВ 1 ‘ідеологія, філософія’ (пациф-іст-ø). Не спостережені в жодному стилі 

МСВ 5 ‘спорт’ (футбол'-іст-ø), МСВ 7 ‘релігійна сфера’ (кал'він'-іст-ø) і МСВ 10 

‘пристрій’ (спін'інг-іст-ø), що є основними МСВ у семантичніій парадигмі 

суфікса.  
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3.2.2.2.3. Суфікс -ак- 

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -ак- Semactual = 0,57. 

Семантична парадигма суфікса включає 14 МСВ, з яких вісім виявляють 

активність лише в  х у д о ж н ь о м у  с т и л і , тому можуть розглядатися як 

показник цього стилю. Це ядрові МСВ 6 ‘особа’ (від'м-ак-ø); МСВ 12 ‘військова 

сфера’ (вой-ак-ø) (у мові приядровий); МСВ 9 ‘фізіологічна сфера’ (пий-ак-ø); 

МСВ 1 ‘суспільний стан’ (жебр-ак-ø); МСВ 4 ‘територія’ (земл'-ак-ø): 

Позаздрять козаки, що стануть кріпаками, І їм, і всім отим, які не стереглись 

[232]; І ти, земляче мій, не забувай, Як хліб святий беріг наш давній рід [232]. Не 

представлені в аналізованому матеріалі МСВ 2 ‘внутрішня якість’ (мудр-ак-ø), 

МСВ 4 ‘родинні стосунки’ (род-ак-ø), МСВ 7 ‘країна’ (слов-ак-ø).  

 

3.2.2.4. Суфікс -тел'-  

Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфікса -тел'- Semactual = 0,63. 

У мові цей суфікс має 10 основних МСВ. 

Суфікс -тел'-, як і -ак-, активно функціонує лише в  х у д о ж н ь о м у  с т и л і  

і є його стилеметричним показником за сімома МСВ: МСВ 3 ‘інтелектуальна 

діяльність’ (учи-тел'-ø), МСВ 10 ‘існування’ (жи-тел'-ø), МСВ 4 ‘сфера влади’ 

(прави-тел'-ø), МСВ 7 ‘ментальна сфера’ (мисли-тел'-ø): За вихилясами принад, За 

зиком та за сміхом Ніхто й не бачив, як проїхав Той управитель, лях ледачий 

[232]; Хто коло тебе в світі стане Святим хранителем твоїм? [232]. Ядрові 

МСВ – МСВ 1 ‘психічна сфера’ (ган'би-тел'-ø); МСВ 6 ‘посесивна сфера’ (держа-

тел'-ø) МСВ 8 ‘діяльність’ (верши-тел'-ø) – не зустрілися в аналізованих текстах.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

1. Абсолютна частота слововживань із суфіксами ‘особа’ програмується 

певним функціональним стилем і, отже, слугує однією з характерних ознак 

кожного стилю української мови. Найбільше слововживань із суфіксами ‘особа’ у 

вибірках двох стилів: публіцистичному (культурно-соціальні тексти – 2198, 

економічно-політичні тексти – 2118) та офіційно-діловому (2250). Для наукового 

стилю показовою є значна відмінність між кількістю слововживань у природничо-

технічних (455) та гуманітарних текстах (1424) – 1 : 3,5. У художньому стилі 

кількісні параметри слововживань із суфіксами ‘особа’ диференційовані за 

жанрами: найбільше слововживань у фольклорних текстах (1178); дещо менше – у 

прозових (чоловіча проза – 960, жіноча проза – 825); найменше – у поетичних 

текстах (поезія ХІХ ст – 785 і поезія ХХ – 653).  

2. У мовленні, як і в системі мови, ядро суфіксальної підсистеми ‘особа 

чоловічої статі’ формують шість суфіксів, але в дещо відмінних наборах. 

Ядровими в системі мови є: -ик-
1
, -ец'-, -ист-/-іст-, -ер-/-ор-, -ар-, -ач-; у 

мовленні – ик-
1
, -ец'-, -ар-, -ач-, -ер-/-ор-, -ант-/-ент-. До перехідної зони в 

системі мови входять п’ять суфіксів: -ак-, -тел'-, -ик-
2
/-ік-, -ант-/-ент-, -ун-; у 

мовленні – лише чотири: -ин-, -ист-/-іст-, -ак-, -тел'-. Суфікси -ик-
2
/-ік- та -ун- 

обмежено функціонують у слововживаннях усіх стилів і тому є периферійними в 

мовленні. 

3. Мовленнєвими домінантами є два ядрові суфікси – -ик-
1
 та -ец'-, якими 

послуговуються всі стилі мовлення. Водночас, кожен зі стилів характеризується 

власним набором суфіксів. Так, для художнього стилю показовими є периферійні 

емоційно забарвлені суфікси -ан'-, -уг-, -ах-, -ит-, які виявлені лише в цьому 

стилі, а також те, що суфікси -ак-, -тел'-, -ок-, -ир-/-ір- функціонують тут як 

ядрові та приядрові. Найбільш характерними для публіцистичного стилю є 

входження до ядрових суфіксів -ер-/-ор- та -ик-
2
/-ік-. За цією ж ознакою — 

входження до ядра — -ист-/-іст- є показником наукового стилю. Індивідуальною 
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особливістю офіційно-ділового стилю є суфікс -ач-, який виявляє високу 

активність лише в цьому стилі.  

4. У системі мови морфемі властивий певний потенційно закладений в неї 

зміст – семантична інформація, яка може бути актуалізована або неактуалізована 

залежно від мовленнєвої ситуації. У мовленні морфема актуалізує тільки ті 

значення, які задовольняють потреби мовців у конкретній номінації. Знання цих 

особливостей дозволяє упорядкувати МСВ різних суфіксів відповідно до їх 

реального функціонування у сучасній мові.  

5. Спостережено, що одні суфікси актуалізуються різними МСВ, а інші – 

однаковими МСВ у функціональних стилях. Так, суфікс -ач- представлений у 

аналізованих текстах різними МСВ: у публіцистичному стилі – МСВ ‘посесивна 

сфера’ (користув-ач-ø), МСВ ‘сприйняття’ (чит-ач-ø); у художньому стилі – 

МСВ ‘мовлення’ (прох-ач-ø), МСВ ‘сприйняття’ (чит-ач-ø); у науковому стилі – 

МСВ ‘сприйняття’ (чит-ач-ø), МСВ ‘інтелектуальна діяльність’ (переклад-ач-ø); в 

офіційно-діловому стилі – МСВ ‘посесивна сфера’ (одержув-ач-ø). Натомість, 

суфікс -ик-
1 

представлений високочастотним МСВ ‘сфера соціальних стосунків’ 

(заступн-ик-ø)у текстах усіх стилів. 

6. За показником мовленнєвої актуалізації семантики суфікса можна 

встановити актуалізовану семантику, тобто який відсоток від загальної кількості 

МСВ певного суфікса реалізується у мовленні. Це актуалізована семантика 

суфікса порівняно з усією потенційною семантикою, притаманною йому як 

парадигматичній одиниці мови. Чим вищий показник актуалізації семантики, тим 

повніше представлена мовна семантика полісемічної морфеми в мовленні. 

Низький показник актуалізації семантики свідчить про обмежену актуалізацію 

семантики суфікса в мовленні. Показник мовленнєвої актуалізації семантики 

ядрових суфіксів (-ик-, -ец'-, -ач-, -ар-, -ер-/-ор-, -ент-/-ант-) – менше 0,5, тобто в 

мовленні актуалізується менше половини морфемно-семантичних варіантів цих 

суфіксів. Показник мовленнєвої актуалізації семантики суфіксів перехідної зони  

(-ин-, -ист-/-іст-, -ак-, -тел'-) – більше 0,5, що можна пояснити вужчим обсягом 

їх семантичних парадигм.  
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7. Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [184]. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Семантика суфіксальної морфеми набагато ширша за семантику 

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

словотвірній функції морфемних варіантів. Для виявлення усієї сукупності 

інформації, що передають суфіксальні морфеми на позначення особи чоловічої 

статі, було укладено словникову (9265 слів) та текстову (12846 слововживань) 

вибірки, на матеріалі яких виявлено обсяг потенційно можливої семантики 

кожного суфікса та закономірності її актуалізації в мовленні загалом та в кожному 

функціональному стилі зокрема.  

2. Семантика суфіксальної морфеми, подібно до семантики лексеми, може 

бути структурована й упорядкована у семантичні парадигми. Структурація 

семантичних компонентів здійснюється за допомогою понять “значення” та 

“значущість”. Значення – це ті інтегральні компоненти семантики морфеми, що 

властиві всім її морфам (морфам, ало- і варіоморфам) у різних контекстах 

уживання. Інтегральними компонентами семантики суфіксів на позначення особи 

є частиномовне значення ‘предметність’, розрядно-денотатні значення ‘особа’ і 

‘чоловіча стать’. Значущість – це диференційні компоненти семантики, за якими 

морфеми з тотожними інтегральними компонентами ідентифікуються як різні 

суфікси. Диференційними компонентами семантики є синтагматична значущість 

(дистрибутивні параметри кожної суфіксальної морфеми) та конотативна 

значущість (стилістичні особливості). Сукупність диференційних компонентів 

формує індивідуальний семантичний “портрет” кожного суфікса, тобто його 

індивідуальне значення в суфіксальній підсистемі мови.  

2. Семантичну парадигму суфіксальної морфеми репрезентує сукупність 

морфемно-семантичних варіантів. Морфемно-семантичний варіант (МСВ) 

формується в проекції на глибинну семантику лівобічного контексту. 

Запропонована методика опису семантики морфеми дозволила виявити 

семантичні контексти суфіксів на позначення особи чоловічої статі: ‘Соціальна 

діяльність людини’, ‘Людина’, ‘Артефакт’, ‘Соціум’, ‘Природа’, ‘Абстрактне 

поняття’. Усі суфіксальні морфеми семантично сумісні з двома типами лівобічних 
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контекстів – ‘Соціальна діяльність людини’ (опон-ент-ø, захисн-ик-ø, службов-

ец'-ø, символ'-іст-ø) та ‘Людина’ (йун-ак-ø, крас-ен'-ø, крик-ун-ø), що свідчить про 

їх прагматичну зорієнтованість на конституювання слів на позначення соціальної, 

виробничої, господарчої життєдіяльності людини та її особистого життя. МСВ 

‘діяльність’, МСВ ‘непромислова діяльність’, МСВ ‘фінансова сфера’, МСВ 

‘військова сфера’, МСВ ‘сфера соціальних стосунків’, МСВ ‘внутрішня якість’, 

МСВ ‘мовлення’, МСВ ‘ментальна сфера’, що програмуються лівобічними 

контекстами ‘Соціальна діяльність людини’ та ‘Людина’, є спільними для ядрових 

суфіксів, однак вони мають різну вагу в семантичній парадигмі кожного суфікса. 

З іншими лівобічними контекстами суфікси поєднуються вибірково. 

3. Отримані результати аналізу 52 суфіксальних морфем на позначення 

особи підтверджують, що суфіксальна полісемія значно ширша, ніж лексична. 

Семантичні парадигми шести ядрових суфіксів нараховують від 68 МСВ до 29 

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

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

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

периферійного – менше 10 МСВ. Порівняльний аналіз суфіксальних морфем 

засвідчує, що на обсяг їхнього семантичного потенціалу впливають лінгвальні та 

позалінгвальні чинники, зокрема такі: належність до ядра або периферії суфіксів 

на позначення особи чоловічої статі, їх походження, функціонування у 

морфемних структурах слів, що входять до різних тематично-стилістичних шарів 

лексики.  

4. В обстежених текстах публіцистичного, художнього, наукового та 

офіційно-ділового стилів функціональні параметри окремих суфіксів на 

позначення особи чоловічої статі дещо відмінні від їх системних характеристик у 

мові. Приядровий у мові суфікс -ант-/-ент- у мовленні функціонує як ядровий; 

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

мовленні витісняється до приядрової зони. 

5. У текстах різних функціональних стилів актуалізуються тільки ті 

морфемно-семантичні варіанти суфіксів, які відповідають комунікативним 



188 

 

настановам. МСВ, семантика яких стосується загальної характеристики людини, 

зокрема ‘сфера соціальних стосунків’, ‘промислова сфера’, ‘непромислова сфера’, 

‘діяльність’, актуалізуються в усіх стилях. МСВ, що передають семантику, 

пов’язану зі специфічною сферою діяльності особи, засвідчені лише в певних 

стилях: у художньому стилі – МСВ ‘музичний інструмент’ суфіксів -ар-, -ист-/ 

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

МСВ ‘завдання шкоди’ суфікса -ик
1
-; у публіцистичному стилі – МСВ 

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

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

‘абстрактне поняття’ суфікса -ец'-; МСВ ‘фінансова сфера’ суфікса -ер-/-ор-; в 

офіційно-діловому стилі – МСВ ‘посесивна сфера’ суфікса -ач-. 

6.  Актуалізація семантики суфіксальної морфеми залежить від обсягу його 

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

імовірність актуалізації його семантики в мовленні нижча. Така закономірність 

простежується за показником актуалізації семантики Semactual: для ядрових 

суфіксів (-ик-, -ец'-, -ач-, -ар-, -ер-/-ор-, -ент-/-ант-) цей показник становить 

менше 0,25–0,46; для  приядрових суфіксів (-ин-, -ист-/-іст-, -ак-, -тел'-) – 0,57–

0,65. У досліджуваних текстах актуалізуються не всі МСВ суфіксів на позначення 

особи, а близько половини з них. 

7. Запропонована методика опису семантики суфіксальної морфеми на 

позначення особи чоловічої статі може бути використана для вивчення семантики 

інших суфіксальних морфем. Зібраний та систематизований мовний матеріал, 

випрацювана методика його аналізу закладають підґрунтя для подальшого 

дослідження семантики морфем української мови як двобічних парадигматичних 

одиниць. Отримані результати можуть застосовуватися при укладанні морфемних 

та афіксальних словників, а також при створенні комп’ютерних лінгвістичних баз 

даних і знань для українськомовних процесорів опрацювання текстової 

інформації. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1.  

Сполучуваність суфіксів на позначення особи  

з лівобічними контекстами різних типів 
 

Морфемно-

семантичні 

варіанти 

Суфікси 

-ик1- -ец'- 
-ист-/ 

-іст- 

-ер-/ 

-ор- -ар- -ач- -ак- -тел'- 
-ик2- 

/ -ік- 

-ант-/ 

-ент- -ун- -ин- 

-ир-/ 

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

Соціальна діяльність людини 

діяльність 44 14 3 5 1 22  13  4     2   3            

непромислова 

сфера 55 17 5 44 28 6    6                    

інтелектуальна 

діяльність 75 76 4 95  44  26 10                     

інформаційна 

сфера 17 12 35 12 7     2    5                

фінансова сфера 54 4 4 20 12 3    4   7 2    4     1       

промислова 

сфера 130 16  8 5 23                        

фізична 

діяльність 181 6 6 6 70 77                        

обробка 110  1 17 30 27                        

будівництво 39 2  1  1                        

військова сфера 67 40 8 2 1 3 10 2  4 8  1                 

економічна сфера 15 1 3 1 54              1           

мистецтво, 

культура 32 11 144 40 11  6  18 20 1                   

наукова сфера 17 2 145 2     111 10              19      

спорт 12 10 59 10  1                        

політика 47 69 110 17   10  2     3                

сфера влади 38 14  25 19 3  26  5   5                 

сфера соціальних 

стосунків  183 31 20 86 2 43 19 38  45 8  1 9  2    1   3       

релігійна сфера 83 35 46 5  1  9 14 11  9  2   1             

ідеологія, 

філософія 7 17 178 5  2   12                     
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Морфемно-

семантичні 

варіанти 

Суфікси 

-ик1- -ец'- 
-ист-/ 

-іст- 

-ер-/ 

-ор- -ар- -ач- -ак- -тел'- 
-ик2- 

/ -ік- 

-ант-/ 

-ент- -ун- -ин- 

-ир-/ 

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

 

Особисте життя людини 

вік 12 24  5   10    1    14  1  1  1         

внутрішня якість 102 34 50 10 23 13 36  5  28  1  1 7 14 7 3    3  1     

зовнішня ознака 6 13    4 15    14  5  1 4 2 4 3  4  4     6  

інтимні стосунки 8 3 3   2         1       2        

мовлення 55 14 8 9 2 51  10   44     2 5             

особа 37 19 16  4  18        3  6 5 11 2   1    6  10 

група людей 45 13  2      3  6 5  1    4 1          

посесивна сфера 73 45  12 7 64  21                      

психічна сфера 61 49  10 9 22  39  4    2                

родинні стосунки 9 21    7 22 6       4     11          

рух 89 37   4 24 2   1 29  1  1   8  1   2       

фізична дія 64 25   4 13 53 3      3   2    1     8     

сприйняття 5 7    39         1               

суспільний стан 18 2     48     3                  

фізіологічна 

сфера 21 9   29 9 15 7   17   3  5       1  3     

ментальна сфера 38 18 3 34 5 43  14   5            4       

існування 11 20      11       4               

завдання шкоди 45 34 6 12  21 12 25   1  4                 

дозвілля 15 6 22 9 7 6                        

 

Артефакт 

предмет 43 1 19 8 26                         

предмет побуту 36    56                         

сукупність 

предметів 1    17                         

пристрій 61  26 5 9                         

частина 

пристрою 12  5  1                         

транспортний 

засіб (ТЗ) 44 2 18 5 5                         

частина ТЗ 10                             

зброя 24 9 10 6 7        2                 

музичний 12  48  12 7                        
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Морфемно-

семантичні 

варіанти 

Суфікси 

-ик1- -ец'- 
-ист-/ 

-іст- 

-ер-/ 

-ор- -ар- -ач- -ак- -тел'- 
-ик2- 

/ -ік- 

-ант-/ 

-ент- -ун- -ин- 

-ир-/ 

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

інструмент 

знаряддя 11        1  15        1                 

документ 6  4 2 2     5                    

речовина, 

матеріал 67 2 7 5 64  2      6                 

одяг, взуття, 

аксесуари 21  1 3 12                         

споруда, 

приміщення 39   5 16  2   4     1               

частина споруди 13  1  4                         

їжа, напій 40 1 1  10      1                   

 

Соціум 

етнос  44  1        10        5          

країна  139     16     9              16 3   

населений пункт 2 67          24       5 5          

установа, 

організація 45 63 35 16 35 4 3   16  3 7    1     4        

захід 20 3 5 7 5     17  2  1                

 

Природа 

астральне тіло 2    1                         

територія 32 97 4 16   27     22  13     2   6        

тварина 38  3  38  6                  4     

група тварин 12                             

рослина 28  5  27                         

група рослин 16                             

частина тіла 12 3 7  1 11     4    2 2     19  1       

хвороба 5 1 7    12  52                     

час 15 2 3 1 2     2                    

 

Абстрактне поняття 

абстрактне 

поняття 17 12 17 17     2        1     12      3  

 

Зв’язана основа 

 51 14 28 209 77  27 11 9 12 4  4 6 5 8       2    6 2  
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Морфемно-

семантичні 

варіанти 

Суфікси 

-ик1- -ец'- 
-ист-/ 

-іст- 

-ер-/ 

-ор- -ар- -ач- -ак- -тел'- 
-ик2- 

/ -ік- 

-ант-/ 

-ент- -ун- -ин- 

-ир-/ 

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

 

Усього 2713  1236  1132 819 800 634 321 258 238 175 165 88 53 46 41 32 31 31 30 27 24 24 22 19 16 16 15 11 10 
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ДОДАТОК Б 

Таблиці мовленнєвої актуалізації морфемно-семантичних варіантів  

суфіксів зі значенням ‘особа’ у різних функціональних стилях 

 

1. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ик-
1
 у текстах 

різних функціональних стилів 

Таблиця Б.1.1. 

Публіцистичний стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

промислова 

сфера 278 18,4 

виробн-ик-ø, 

виробн-иц-тв-о -ств- структурна 75 

2. 

сфера 

соціальних 

стосунків 264 17,5 

благод'ійн-ик-ø, 

представн-ик-ø, 

замісн-ик-ø 

-с'к-,  

-ств- структурна 18 

 3. сфера влади 190 12,6 

кер'івн-ик-ø,  

начал'н-ик-ø -ств- структурна 50 

4. діяльність 144 9,5 

робітн-ик-ø, 

прац'івн-ик-ø -ств-, -ø- структурна 20 

5. суспільний стан 103 6,8 

випускн-ик-ø,  

чиновн-ик-ø 

-с'к-,  

-ств- структурна 8 

6. будівництво  88 5,8 

буд'івел'н-ик-ø, 

буд'івн-иц-тв-о -ств- структурна 95 

7. посесивна сфера 67 4,4 власн-ик-ø      

8. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

непромислова 

сфера 50 3,3 

страхов-ик-ø, 

видавн-ик-ø -ств- структурна 52 

9. 

мистецтво і 

культура 43 2,8 

пис'менн-ик-ø, 

постановн-ик-ø      

10. військова сфера 36 2,3 

розвідн-ик-ø,  

штурмов-ик-ø     

11. фінансова сфера 32 2,1 

платн-ик-ø,  

вкладн-ик-ø  -ств- структурна 12 

12. психічна сфера 29 1,9 

прибічн-ик-ø, 

убол'івал'н-ик-ø 

-с'к-,  

-ств- структурна 5 

13. 

інтелектуальна 

діяльність 27 1,8 

дос'л'ідн-ик-ø, 

розробн-ик-ø -с'к- структурна 20 

14. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

група людей 16 1,1 

дружинн-ик-ø, 

полковн-ик-ø     

15. 

установа, 

організація 16 1,1 

т'уремн-ик-ø, 

неколгоспн-ик-ø 

-ств-,  

-с'к- структурна 35 

16. завдання шкоди 14 0,9 

насил'н-ик-ø, 

грабіжн-ик-ø -с'к- структурна 20 

17. початок 12 0,8 засновн-ик-ø      

18. мовлення 10 0,7 

с'піврозмовн-ик-ø, 

переговірн-ик-ø      

19. релігійна сфера 10 0,7 

послушн-ик-ø, 

с'вашченн-ик-ø -с'к-, -ств- структурна 20 

20. вік 9 0,6 стар-ик-ø,      
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№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

молод-ик-ø, 

ровесн-ик-ø 

21. рух 8 0,5 

мандр'івн-ик-ø, 

л'отч-ик-ø     

22. країна 7 0,4 с'піввітчизн-ик-ø     

23. особа 7 0,4 муж-ик-ø     

24. група рослин 5 0,3 

л'іс'івн-ик-ø, 

сад'івн-ик-ø -ств- структурна 20 

25. існування 4 0,2 р'ат'івн-ик-ø      

26. оброблення 4 0,2 

деревопереробн-

ик-ø      

27. політика 4 0,2 біл'шов-ик-ø  -с'к- структурна 75 

28. рослина 3 0,2 кукурудз'івн-ик-ø      

29. 

родинні 

стосунки 3 0,2 похресн-ик-ø      

30. тварина 3 0,2 рибн-иц-тв-о -ств- структурна 100 

31. час 3 0,2 сучасн-ик-ø       

32. 

абстрактне 

поняття 2 0,1 

відмінн-ик-ø, 

піл'гов-ик-ø     

33. документ 2 0,1 зайавн-ик-ø     

34. захід 2 0,1 мітингувал'н-ик-ø     

35. ментальна сфера 2 0,1 просвітн-иц'-к-ий -с'к- структурна 100 

36. наукова сфера 2 0,1 атомн-ик-ø     

37. територія 2 0,1 двірн-ик-ø     

38. 

фізична 

діяльність 2 0,1 вантажн-ик-ø     

39. частина тіла 2 0,1 сердечн-ик-ø     

40. внутрішня якість 1 0,1 спритн-ик-ø     

41. дозвілля 1 0,1 відпочивал'н-ик-ø     

42. фізична дія 1 0,1 р'ізн-ик-ø     

  Усього 1508 100     
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Таблиця Б.1.2.  

Художній стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

сфера 

соціальних 

стосунків  

82 10,6 
заступн-ик-ø, 

помічн-ик-ø 

-ств-, 

 -с'к- 
структурна 15 

2. група людей 80 10,4 
 сотн-ик-ø,  

дружинн-ик-ø 
     

3. особа 71 9,2 муж-ик-ø -ств-, -с'к- структурна 10 

4. завдання шкоди 55 7,1 
нападн-ик-ø,  

розбійн-ик-ø 
     

5. психічна сфера 52 6,7 
зрадн-ик-ø, 

 мучен-ик-ø 
-ств- структурна 25 

6. релігійна сфера 42 5,4 

гр'ішн-ик-ø, 

с'вашчен-ик-ø, 

паломн-ик-ø 

-с'к-, 

-ств- 
структурна 10 

7. 
мистецтво і 

культура 
39 5,1 

пис'менн-ик-ø, 

художн-ик-ø 

-с'к-, 

-ств- 
структурна 10 

8. суспільний стан 37 4,8 
чиновн-ик-ø, 

 невол'н-ик-ø 
     

9. рух 29 3,7 
пірнал'н-ик-ø,  

вершн-ик-ø 
     

10. вік 28 3,6 
ровесн-ик-ø,  

молод-ик-ø 
-ів- 

семантично-

структурна 
40 

11. сфера влади 26 3,4 
кер'івн-ик-ø,  

влад-ик-а 
-ств- структурна 10 

12. військова сфера 24 3,1 
прикордонн-ик-ø, 

завойовн-ик-ø,  
   

13. діяльність 18 2,3 
труд'івн-ик-ø, 

робітн-ик-ø 

-ств-, 

-с'к- 
структурна 5 

14. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

фізична дія 18 2,3 р'ізн-ик-ø      

15. внутрішня 14 1,8 
розпусн-ик-ø, 

мерзотн-ик-ø 
     

16. 
фізіологічна 

сфера 
14 1,8 покійн-ик-ø      

17. 
установа, 

організація 
12 1,5 

т'уремн-ик-ø,  

судов-ик-ø 
     

18. посесивна сфера 11 1,4 власн-ик-ø -с'к- структурна 10 

19. територія 10 1,3 
пустел'н-ик-ø, 

 двірн-ик-ø 
     

20. мовлення 9 1,2 
с'піврозмовн-ик-

ø 
     

21. 
музичний 

інструмент 
9 1,2 

л'ірн-ик-ø,  

бандурн-ик-ø 
     

22. ментальна сфера 8 1 
наставн-ик-ø, 

перец'інн-ик-ø 
     

23. 
непромислова 

сфера 
8 1 видавн-иц-тв-о -ств- структурна 90 

24. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

політика 8 1 біл'шов-иц'-к-ий -с'к- структурна 50 

25. предмет побуту 8 1 
стол'н-ик-ø,  

чашн-ик-ø 
     

26. будівництво 7 0,9 
буд'івел'н-ик-ø, 

буд'івн-иц-тв-о 
-ств- структурна 70 
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№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

27. дозвілля 7 0,9 мандр'івн-ик-ø      

28. знаряддя 7 0,9 мітел'н-ик-ø      

29. 
промислова 

сфера 
5 0,6 виробн-иц-тв-о -ств- структурна 80 

30. 
транспортний 

засіб 
4 0,5 галерн-ик-ø      

31. 
фізична 

діяльність 
4 0,5 прибирал'н-ик-ø      

32. група рослин 3 0,4 л'існ-ик-ø      

33. 
інтелектуальна 

діяльність 
3 0,4 дос'л'ідн-ик-ø      

34. існування 3 0,4 смертн-ик-ø      

35. країна 3 0,4 с'піввітчизн-ик-ø      

36. група тварин 2 0,3 стадн-ик-ø      

37. зброя 2 0,3 лучн-ик-ø      

38. наукова сфера 2 0,3 
прос'вітн-иц'-к-

ий 
-с'к- структурна 100 

39. фінансова сфера 2 0,3 митн-ик-ø      

40. час 2 0,3 сучасн-ик-ø      

41. 
абстрактне 

поняття 
1 0,1 відмінн-ик-ø      

42. їжа 1 0,1 макаронн-ик-ø      

43. початок 1 0,1 
основоположн-

ик-ø 
     

44. рослина 1 0,1 овочів-иц-тв-о      

45. тварина 1 0,1 рибн-ик-ø      

46. частина споруди 1 0,1 привратн-ик-ø      

  Усього 774 100     
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Таблиця Б.1.3.  

Науковий стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

промислова  

сфера 
115 19 

виробн-иц-тв-о, 

виробн-ич-ø-ий 
-ств-, -ø- структурна 100 

2. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

93 15,4 

противн-ик-ø, 

сойузн-ик-ø, 

представн-ик-ø 

-ств-, -с'к- структурна 9 

3. 
мистецтво і 

культура 
63 10,4 

пис'менн-ик-ø, 

образотворн-ик-ø 
    

4. діяльність 35 5,8 прац'івн-ик-ø -ств- структурна 37 

5. 
інтелектуальна 

діяльність 
34 5,6 

досл'ідн-ик-ø, 

розробн-ик-ø 
-с'к- структурна 14 

6. будівництво 25 4,1 буд'івн-иц-тв-о -ств- структурна 100 

7. психічна сфера 24 3,9 
посл'ідовн-ик-ø, 

прибічн-ик-ø 
-ств-, -с'к- структурна 17 

8. релігійна сфера 20 3,3 
самітн-ик-ø,  

гр'ішн-ик-ø 
-ø-, -с'к- структурна 20 

9. час 15 2,4 
сучасн-ик-ø,  

деншч-ик-ø 
    

10. завдання шкоди 15 2,4 
вбивн-ик-ø,  

зловмисн-ик-ø 
-с'к- структурна 35 

11. територія 15 2,4 
городн-ик-ø,  

тайгов-ик-ø 
    

12. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

початок 14 2,3 засновн-ик-ø     

13. рослина 13 2,1 
хризантемн-ик-ø, 

табачн-ик-ø 
    

14. сфера влади 13 2,1 
начал'н-ик-ø,  

урядн-ик-ø 
-ств-,  -с'к- структурна 30 

15. тварина 13 2,1 
собаківн-ик-ø, 

страус'атн-ик-ø 
    

16. посесивна сфера 8 1,3 
власн-ик-ø,  

рабовласн-иц'-к-ий 
-с'к- структурна 37 

17. 
непромислова 

сфера 
7 1,1 видавн-иц-тв-о -ств- структурна 100 

18. 
установа, 

організація 
7 1,1 

колгоспн-ик-ø, 

підприйемн-иц'-к-

ий 

-ств-, -с'к- структурна 85 

19. військова сфера 6 0,9 
войовн-ик-ø,  

соратн-ик-ø 
    

20. група людей 5 0,8 народн-иц-тв-о -ств- структурна 100 

21. політика 5 0,8 
недержавн-ик-ø, 

біл'шов-иц'-к-ий 
-с'к- структурна 60 

22. суспільний стан 5 0,8 
випускн-ик-ø,  

невіл'н-ик-ø 
-с'к- структурна 25 

23. фізичне явище 5 0,8 
хмарн-ик-ø, 

грозовинн-ик-ø 
    

24. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

наукова сфера 4 0,6 прос'вітн-ик-ø -с'к- структурна 40 

25. знаряддя 4 0,6 
сокирн-ик-ø,  

лопатн-ик-ø 
    

26. 
музичний 

інструмент 
4 0,6 

бандурн-ик-ø, 

ройал'н-ик-ø 
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№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

27. предмет побуту 4 0,6 
мебл'ов-ик-ø,  

відерн-ик-ø 
    

28. одяг 4 0,6 капел'ушн-ик-ø     

29. зброя 3 0,5 
гарматн-ик-ø, 

автоматн-ик-ø 
    

30. 
інформаційна 

сфера 
3 0,5 

газетн-ик-ø,  

звітн-ик-ø 
    

31. мовлення 3 0,5 
речн-ик-ø, 

с'піврозмовн-ик-ø 
    

32. споруда 3 0,5 
вйазничн-ик-ø, 

тепличн-ик-ø 
    

33. рух 2 0,3 
провідн-ик-ø,  

втечн-ик-ø 
    

34. захід 2 0,3 трапезн-ик-ø     

35. 
родинні 

стосунки 
2 0,3 родоначал'н-ик-ø      

36. фізична дія 2 0,3 погребн-ик-ø      

37. фінансова сфера 2 0,3 
данн-ик-ø,  

хабарн-ик-ø 
     

38. вік 1 0,2 другор'ічн-ик-ø      

39. документ 1 0,2 документн-ик-ø      

40. існування 1 0,2 пойавн-ик-ø      

41. частина споруди 1 0,2 прибрамн-ик-ø      

42. сприйняття 1 0,2 прочитн-ик-ø     

  Усього 602 100     
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Таблиця Б.1.4.  

Офіційно-діловий стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

сфера 

соціальних 

стосунків  

206 32,3 
представн-ик-ø,  

посеред-н-иц-тв-о 
-ств-, -с'к- структурна 8 

2. 
промислова 

сфера 
203 31,8 

виробн-иц-тв-о, 

гірн-ич-ø-ий 
-ø-, -ств- структурна 25 

3. сфера влади 62 9,7 
начал'н-иц'-к-ий, 

кер'івн-иц-тв-о 
-с'к-, -ств- структурна 35 

4. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і діяльність 48 7,5 

прац'івн-ик-ø, 

с'піробітн-иц-тв-

о 

-ств- структурна 20 

5. посесивна сфера 31 4,8 
власн-ик-ø, 

позичал'н-ик-ø 
    

6. 
установа, 

організація 
28 4,4 

підприйемн-иц'-к-

ий 
-с'к- структурна 100 

7. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

будівництво 16 2,5 буд'івн-иц-тв-о -ств- структурна 100 

8. документ 9 1,4 зайавн-ик-ø     

9. завдання шкоди 9 1,4 
порушн-ик-ø, 

насил'н-иц'-к-ий 
-с'к- структурна 10 

10. початок 7 1,1 с'півзасновн-ик-ø     

11. фінансова сфера 7 1,1 
платн-ик-ø, 

годувал'н-ик-ø 
    

12. 
інтелектуальна 

діяльність 
6 0,9 упор'адн-ик-ø     

13. 
мистецтво, 

культура 
4 0,6 постановн-ик-ø     

14. країна 2 0,3 с'піввітчизн-ик-ø     

15. 
непромислова 

сфера 
1 0,2 видавн-ич-ø-ий -ø- структурна 100 

16. 
абстрактне 

поняття 
1 0,2 піл'гов-ик-ø      

  Усього 640 100     
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2. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ец'- у текстах 

різних функціональних стилів.  

Таблиця Б.2.1.  

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

країна 100 20 

украйін-ец'-ø, 

албан-ец'-ø -с'к- структурна 25 

2. 

абстрактне 

поняття 61 12,2 фахів-ец'-ø       

3. 

сфера 

соціальних 

стосунків 37 7,4 

перемож-ец'-ø, 

правоохорон-ец'-ø, 

бор-ец'-ø       

4. особа 27 5,4 

хлоп-ец'-ø,  

хлоп-ч-ик-ø -ик-, -ин- 

семантично-

структурна 25 

5. суспільний стан 27 5,4 

посадов-ец'-ø, 

службов-ец'-ø       

6. наукова сфера 26 5,2 науков-ец'-ø       

7. посесивна сфера 25 5 

покуп-ец'-ø, 

спадкойем-ец'-ø       

8. 

установа, 

організація 25 5 

підприйем-ец'-ø, 

однопарт'ій-ец'-ø       

9. дозвілля 24 4,8 

мислив-ец'-ø,  

грав-ец'-ø       

10. 

непромислова 

сфера 22 4,4 

видав-ец'-ø, 

продав-ец'-ø       

11. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

діяльність 20 4 

виконав-ец'-ø, 

твор-ец'-ø       

12. існування 18 3,6 мешкан-ец'-ø       

13. територія 14 2,8 

йевропей-ец'-ø, 

інозем-ец'-ø       

14. сфера влади 11 2,2 

можновлад-ец'-ø, 

управл'ін-ец'-ø       

15. військова сфера 9 1,8 

бой-ец'-ø, 

полковод-ец'-ø       

16. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

рух 9 1,8 виход-ец'-ø       

17. населений пункт 7 1,4 

крутобалків-ец'-ø, 

будапешт-ец'-ø       

18. захід 6 1,2 повстан-ец'-ø       

19. ментальна сфера 6 1,2 

однодум-ец'-ø, 

зна-в-ец'-ø       

20. завдання шкоди 5 1 злочин-ец'-ø       

21. внутрішня якість 4 0,8 

с'мілив-ец'-ø, 

шчаслив-ч-ик-ø -ик- 

семантично-

структурна 75 

22. група людей 4 0,8 гурків-ец'-ø       

23. фізична дія 4 0,8 шв-ец'-ø, жн-ец'-ø       

24. політика 3 0,6 бйут'ів-ец'-ø       

25. психічна сфера 2 0,4 винуват-ец'-ø       
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№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

26. зброя 1 0,2 стр'іл-ец'-к-ий  -с'к- структурна 100 

27. 

інформаційна 

сфера 1 0,2 звйазків-ец'-ø       

28. 

промислова 

сфера 1 0,2 промислов-ец'-ø       

29. хвороба 1 0,2 сл'іп-ец'-ø       

  Усього 500 100     
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Таблиця Б.2.2. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

особа 186 22 хлоп-ец'-ø 
-ик-, -ач-,  

-ис'к-, -ев- 

семантично-

структурна 
34 

2. країна 131 15,5 
американ-ец'-ø, 

афган-ец'-ø 
     

3. територія 59 7 
чужин-ец'-ø, 

кубан-ец'-ø 
      

4. вік 56 6,6 
молод-ец'-ø,  

стар-ец'-ø 

-ø-, -ик-,  

-с'к-, -ат- 

семантично-

структурна, 

структурна 

5, 

25 

5. релігійна сфера 47 5,6 
жр-ец'-ø,  

черн-ец'-ø 
-ø- структурна 7 

6. 
мистецтво і 

культура 
39 4,6 

віршопис-ец'-ø, 

с'пів-ец'-ø 
-с'к- структурна 10 

7. завдання шкоди 38 4,5 
злочин-ец'-ø,  

вбив-ц'-а,  
     

8. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

36 4,2 

обран-ец'-ø, 

бор-ец'-ø, 

перемож-ец'-ø 

     

9. інтимні стосунки 24 2,8 кохан-ец'-ø      

10. рух 19 2,2 
виход-ец'-ø,  

плов-ец'-ø 
     

11. військова сфера 19 2,2 
новобран-ец-ø, 

дозор-ец'-ø 
     

12. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

фізіологічна 

сфера 
15 1,7 мр-ец'-ø      

13. існування 14 1,6 
мешкан-ец'-ø, 

жил-ец'-ø 
     

14. 
ідеологія, 

філософія 
13 1,5 

соловйов-ец'-ø, 

напередов-ец'-ø 
     

15. 
непромислова 

сфера 
13 1,5 

торгов-ец'-ø, 

видав-ец'-ø 
     

16. психічна сфера 12 1,4 
збочен-ец'-ø, 

тихол'уб-ец'-ø 
     

17. фізична дія 12 1,4 жн-ец'-ø, шв-ец'-ø      

18. діяльність 10 1,2 
виконав-ец'-ø, 

твор-ец'-ø 
     

19. ментальна сфера 9 1,1 
безум-ец'-ø,  

мудр-ец'-ø 
     

20. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

внутрішня якість 8 0,9 
поган-ец'-ø, 

шчаслив-ец'-ø 
     

21. дозвілля 8 0,9 
канатоход-ец'-ø, 

мислив-ец'-ø 
     

22. етнос 8 0,9 
полов-ец'-ø, 

дагестан-ец'-ø 
-с'к- структурна 12 

23. суспільний стан 8 0,9 
чел'адин-ец'-ø,  

бран-ец'-ø 
     

24. 
установа, 

організація 
8 0,9 

омон'ів-ец'-ø, 

вашків-ец'-ø 
      

25. зовнішня ознака 6 0,7 голодран-ец'-ø, -ик- семантично- 50 
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№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

біл'ав-ец'-ø структурна 

26. мовлення 6 0,7 промов-ец'-ø      

27. сприйняття 5 0,6 
очевид-ец'-ø, 

провид-ец'-ø 
     

28. сфера влади 5 0,6 
самодержав-ец'-ø, 

можновлад-ец'-ø 
     

28. населений пункт 4 0,5 
білоцерків-ец'-ø, 

радуйев-ец'-ø 
     

30. хвороба 3 0,4 с'л'іп-ец'-ø      

31. група людей 2 0,2 компан'ій-ец'-ø      

32. наукова сфера 2 0,2 укрмов-ец'-ø       

33. 
родинні 

стосунки 
2 0,2 первен-ец'-ø       

34. фізичне явище 1 0,1 погор'іл-ец'-ø       

  Усього 828 100     
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Таблиця Б.2.3. 

Науковий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

країна 60 21,9 украйін-ец'-ø       

2. наукова сфера 49 17,9 
науков-ец'-ø, 

мов-ец'-ø,  
      

3. рух 19 6,9 
біжен-ец'-ø, 

вигнан-ец'-ø 
      

4. ментальна сфера 18 6,5 
мудр-ец'-ø, 

л'ітопис-ец'-ø 
      

5. вік 17 6,2 стар-ец'-ø       

6. територія 16 5,8 
вал'ій-ец'-ø, 

закарпат-ец'-ø 
      

7. діяльність 16 5,8 
твор-ец'-ø,  

викон-ав-ец'-ø 
      

8. 
абстрактне 

поняття 
14 5,1 фахів-ец'-ø       

9. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

існування 9 3,3 мешкан-ец'-ø       

10. 
установа, 

організація 
7 2,5 

ур'адов-ец'-ø, 

підприйем-ец'-ø 
      

11. психічна сфера 7 2,5 
ул'ублен-ец'-ø, 

винуват-ец'-ø 
      

12. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

6 2,2 
перемож-ец'-ø, 

оборон-ец'-ø 
      

13. особа 6 2,2 хлоп-ец'-ø -ик- 
семантично-

структурна 
50 

14. 
мистецтво і 

культура 
6 2,2 

спів-ец'-ø, 

молодомуз'ів-ец'-ø 
      

15. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

фізіологічна 

сфера 
3 1,1 мр-ец'-ø       

16. 
непромислова 

сфера 
3 1,1 видав-ец'-ø       

17. фізична дія 2 0,7 шв-ец'-ø       

18. сфера влади 2 0,7 можновлад-ец'-ø       

19. суспільний стан 2 0,7 
службов-ец'-ø, 

вибор-ец'-ø 
      

20. сприйняття 2 0,7 провид-ец'-ø       

21. предмет 2 0,7 царекорон-ец'-ø       

22. завдання шкоди 2 0,7 л'удомор-ец'-ø       

23. фізичне явище 1 0,3 дошчовин-ец'-ø       

24. посесивна сфера 1 0,3 спадкойем-ец'-ø       

25. 
ідеологія, 

філософія 
1 0,3 

сковород'ійан-ец'-

ø 
      

26. зовнішня ознака 1 0,3 голодран-ец'-ø       

  Усього 272 100     
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Таблиця Б.2.4. 

Офіційно-діловий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

діяльність 159 43,2 

виконав-ец'-ø, 

твор-ец'-ø      

2. непромислова 

сфера 116 31,5 продав-ец'-ø      

3. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

фінансова сфера 27 7,3 кредитодав-ец'-ø       

4. особа 12 3,2 вд'ів-ец'-ø      

5. 

військова сфера 12 3,2 

війс'ковослужбов-

ец'-ø      

6. 

посесивна сфера 10 2,7 

спадкойем-ец'-ø, 

покуп-ец'-ø      

7. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

територія 8 2,2 інозем-ец'-ø      

8. сфера 

соціальних 

стосунків 8 2,2 

перемож-ец'-ø, 

роботодав-ец'-ø      

9. абстрактне 

поняття 5 1,3 фахів-ец'-ø      

10. установа, 

організація 4 1,1 підприйем-ец'-ø      

11. 

суспільний стан 4 1,1 

утриман-ец'-ø, 

службов-ец'-ø      

12. країна 2 0,5 украйін-ец'-ø      

13. ментальна сфера 1 0,3 вихован-ец'-ø      

  Усього 368 100     
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3. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -іст-/-ист-  у 

текстах різних функціональних стилів.  

Таблиця Б.3.1. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

абстрактне 

поняття 
29 16,3 

спец'іал'-іст-ø, 

монопол'-іст-ø 
      

2. політика 28 15,7 

комун'-іст-ø, 

сепарат-ист-ø, 

лейбор-ист-ø 

      

3. наукова сфера 22 12,3 
йур-ист-ø, 

натурал'-іст-ø 
      

4. дозвілля 21 11,8 тур-ист-ø -ичн- структурна 50 

5. 
інформаційна 

сфера 
21 11,8 журнал'-іст-ø  -с'к- структурна 15 

6. ідеологія 15 8,4 
нац-ист-ø, 

стал'ін'-іст-ø 
      

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

внутрішня якість 7 3,9 
актив-іст-ø, 

ал'труй-іст-ø 
      

8. 
установа, 

організація 
6 3,4 кадеб-іст-ø       

9. завдання шкоди 4 2,2 
терор-ист-ø, 

контрабанд-ист-ø 
      

10. 
мистецтво і 

культура 
4 2,2 арт-ист-ø       

11. фінансова сфера 4 2,2 капітал'-іст-ø       

12. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера 

соціальних 

стосунків 

3 1,6 
колаборац'іон'-

іст-ø, лоб-іст-ø 
-с'к- структурна 33 

13. частина ТЗ 3 1,6 мотор-ист-ø       

14. 
інтелектуальна 

діяльність 
2 1,1 програм-іст-ø       

15. 
транспортний 

засіб 
2 1,1 

такс-ист-ø, 

трактор-ист-ø 
      

16. хвороба 3 1,6 інфекц'іон'-іст-ø       

17. група людей 1 0,5 колектив-іст-ø       

18. особа 1 0,5 тарц'ур-ист-ø       

19. предмет 1 0,5 медал'-іст-ø       

20. спорт 1 0,5 футбол'-іст-ø       

  Усього 178 100     
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Таблиця Б.3.2. 

Художній стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

дозвілля 18 12,8 
ал'пін'-іст-ø, 

парашут-ист-ø 
-к- 

семантично-

структурна 
10 

2. 
ідеологія, 

філософія 
17 12,1 

пациф-іст-ø, 

нац'іонал'-іст-ø,  
-к- 

семантично-

структурна 
10 

3. 
музичний 

інструмент 
14 9,9 

бандур-ист-ø, 

піан'-іст-ø 
     

4. 
транспортний 

засіб 
13 9,2 

такс-ист-ø, 

машин'-іст-ø 
      

5. 
установа, 

організація 
12 8,5 

геб-іст-ø,  

гімназ-ист-к-а, 

чек-іст-ø 

-к-,  

-с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

10, 

10 

6. 
інформаційна 

сфера 
10 7,1 журнал'-іст-ø 

-к-,  

-с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

40, 

10 

7. завдання шкоди 10 7,1 
терор-ист-ø, 

рецидив-іст-ø 
     

8. релігійна сфера 8 5,6 
будд-ист-ø,  

бапт-ист-с'к-ий 
-с'к- структурна 25 

9. 
мистецтво і 

культура 
8 5,6 

імпрес'іон'-іст-ø, 

хор-ист-ø 
-ич-н- 

семантично-

структурна, 

структурна 

25, 

25 

10. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

абстрактне 

поняття 
7 4,9 

спец'іал'-іст-ø, 

карйер-ист-ø 
-к- 

семантично-

структурна 
28 

11. наукова сфера 6 4,2 
кримінал'-іст-ø, 

стил'-іст-ик-а 

-ик-а,  

-ич-н- 
структурна 50 

12. спорт 3 2,1 
кул'тур-ист-ø, 

кул'тур-ист-к-а 
-к-  

семантично-

структурна 
30 

13. політика 3 2,1 

декабр-ист-ø, 

комун'-іст-ø 

 
      

14. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

особа 3 2,1 танц'ур-ист-ø       

15. 
інтелектуальна 

діяльність 
3 2,1 програм-іст-ø -к- 

семантично-

структурна 
33 

16. психічна сфера 2 1,4 мазох-іст-ø -к- 
семантично-

структурна 
50 

17. хвороба 1 0,7 інфекціон'-іст-ø       

18. предмет 1 0,7 л'інотип-іст-ø       

19. інтимні стосунки 1 0,7 гомосексуал'-іст-ø       

20. внутрішня якість 1 0,7 актив-іст-ø       

  Усього 141 100     
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Таблиця Б.3.3. 

Науковий стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і наукова сфера 83 44,6 

л'інгв-іст-ø,  

л'інгв-іст-ич-н-ий -ик-а, -ич-н- структурна 87 

2. 

мистецтво і 

культура 32 17,2 

реал'-іст-ø, 

модерн'-іст-ø      

3. 

ідеологія, 

філософія 24 12,9 

неопозитив-іст-ø, 

концептуал'-іст-ø -с'к- структурна 8 

4. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

абстрактне 

поняття 9 4,8 

спец'іал'-іст-ø, 

монопол'-іст-ø      

5. політика 9 4,8 

соц'іал'-іст-ø, 

комун'-іст-ø      

6. 

інформаційна 

сфера 7 3,7 журнал'-іст-ø -с'к-, -ик-(а) структурна 57 

7. внутрішня якість 5 2,7 гумор-ист-ø -ич-н- структурна 80 

8. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

спорт 5 2,67 

тен'іс-ист-ø, 

хокей-іст-ø       

9. завдання шкоди 2 1,1 

афер-ист-ø, 

терор-ист-ø      

10. особа 2 1,1 тарц'ур-ист-ø       

11. 

установа, 

організація 2 1,1 канцел'ар-ист-ø       

12. захід 1 0,5 авант'ут-ист-ø       

13. дозвілля 1 0,5 серфінг-іст-ø       

14. 

музичний 

інструмент 1 0,5 бандур-ист-ø       

15. предмет 1 0,5 медал'-іст-ø       

16. фінансова сфера 1 0,5 капітал'-іст-ø       

17. мовлення 1 0,5 полем-іст-ø       

  Усього  186 100     
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4. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ер-/-ор-  у текстах 

різних функціональних стилів.  

Таблиця Б.4.1. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

*зв’язана основа 160 26,1 
провайд-ер-ø, 

менедж-ер-ø 
      

2. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

114 18,6 

л'ід-ер-ø,  

курат-ор-ø, 

мед'іат-ор-ø 

-с'к- структурна 2 

3. фінансова сфера 73 11,9 
інвест-ор-ø, 

акц'іон-ер-ø 
-с'к- структурна 10 

4. сфера влади 46 7,5 
директ-ор-ø, 

адмін'істрат-ор-ø 
   

5. 
інтелектуальна 

діяльність 
42 6,8 

конструкт-ор-ø, 

редакт-ор-ø 
-с'к- структурна 20 

6. діяльність 40 6,5 
операт-ор-ø, 

орган'ізат-ор-ø 

-ств-,  

-с'к- 
структурна 5 

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

установа, 

організація 
31 5, 

міл'іц'іон-ер-ø, 

ферм-ер-ø 
      

8. вік 26 4,2 пенс'іон-ер-ø -к- 
семантично-

структурна 
25 

9. 
непромислова 

сфера 
30 4,9 

експорт-ер-ø, 

брок-ер-ø 
      

10. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

територія 15 2,4 
губернат-ор-ø, 

імперат-ор-ø 
-с'к- структурна 20 

11. завдання шкоди 11 1,8 
рейд-ер-ø, 

агрес-ор  
-ств-,  

-с'к- 
структурна 50 

12. початок 6 0,9 ін'іц'іат-ор-ø       

13. спорт 5 0,8 бокс-ер-ø      

14. ментальна сфера 4 0,6 
новат-ор-ø, 

модерн'ізат-ор-ø 
      

15. політика 3 0,5 диктат-ор       

16. релігійна сфера 3 0,5 міс'іон-ер-ø       

17. 
мистецтво і 

культура 
2 0,3 

архітект-ор-ø, 

скул'пт-ор-ø 
      

18. предмет 2 0,3 приз-ер-ø       

19. військова сфера 1 0,2 револ'уц'іон-ер-ø       

  Усього 614 100     
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Таблиця Б.4.2. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

сфера влади 54 30 директ-ор-ø 
-ов-,  

-с'к- 

семантично-

структурна 
5 

2. *зв’язана основа 25 14 
кіл-ер-ø,  

волонт-ер-ø 
      

3. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

19 10 

л'ід-ер-ø, 

провокат-ор-ø, 

курат-ор-ø 

-к- 
семантично-

структурна 
5 

4. 
мистецтво і 

культура 
15 8,2 

л'ітерат-ор-ø, 

архітект-ор-ø 
-с'к- структурна 13 

5. 
непромислова 

сфера 
11 6 

адмін'істрат-ор-

ø, експорт-ер-ø 
-к- 

семантично-

структурна 
22 

6. 
установа, 

організація 
11 6 

міл'іц'іон-ер-ø, 

ферм-ер-ø 
     

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

територія 10 5,5 імперат-ор-ø -с'к- структурна 20 

8. вік 7 3,8 пенс'іон-ер-ø -к- 
семантично-

структурна 
14 

9. ментальна сфера 6 3,3 морал'ізат-ор-ø -ств- структурна 33 

10. 
інтелектуальна 

діяльність 
5 2,7 редакт-ор-ø       

11. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

політика 4 2,2 
диктат-ор-ø, 

колон'ізат-ор-ø 
      

12. спорт 4 2,2 
бокс-ер-ø, 

спринт-ер-ø 
      

13. релігійна сфера 2 1,1 інквізит-ор-ø -с'к- структурна 50 

14. фінансова сфера 2 1,1 міл'йон-ер-ø       

15. дозвілля 2 1,1 колекц'іон-ер-ø       

16. військова сфера 1 0,5 легіон-ер-ø       

17. діяльність 1 0,5 функц'іон-ер-ø       

18. завдання шкоди 1 0,5 руйнат-ор-ø       

19. предмет 1 0,5 приз-ер-ø       

  Усього 181 100     
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Таблиця Б.4.3. 

Науковий стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

*зв’язана 

основа 51 52 

профес-ор-ø, 

режис-ер-ø -с'к-, -н- структурна 33 

2. 

інтелектуальна 

діяльність 11 11 

редакт-ор-ø, 

інтерпретат-ор-ø       

3. сфера влади 6 6 директ-ор-ø       

4. 

сфера 

соціальних 

стосунків 5 5 л'ід-ер-ø       

5. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

діяльність 3 3 орган'ізат-ор-ø       

6. початок 3 3 ін'іц'іат-ор-ø       

7. територія 3 3 губернат-ор-ø       

8. 

фінансова 

сфера 3 3 інвест-ор-ø       

9. 

військова 

сфера 2 2 револ'уц'іон-ер-ø       

10. 

ментальна 

сфера 2 2 попул'аризат-ор-ø       

11. 

мистецтво і 

культура 2 2 л'ітерат-ор-ø       

12. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

споруда, 

приміщення 1 1 кіоск-ер-ø       

13. 

завдання 

шкоди 1 1 агрес-ор-ø       

14. 

непромислова 

сфера 1 1 інспект-ор-ø       

15. одяг 1 1 кос'т'ум-ер-ø       

16. пристрій 1 1 л'іфт-ер-ø       

17. спорт 1 1 спринт-ер-ø       

18. 

установа, 

організація 1 1 фундат-ор-ø       

  Усього 98 100     
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5. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ар-  у текстах 

різних функціональних стилів.  

Таблиця Б.5.1. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і промислова 

сфера 
144 51 

господ-ар-к-а, 

господ-ар-ств-о  
-к-, -ств-, 

 -с'к-, -ува- 

семантично-

структурна, 

структурна 

7, 

75 

2. 
непромислова 

сфера 
107 37,9 

л'ік-ар-ø,  

друк-ар-ø 
-н'-, -с'к- структурна 55 

3. 

п
р

и
я

д
р

о

в
і установа, 

організація 
12 4,2 школ'-ар-ø       

4. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

предмет 9 3,2 книг-ар-н'-а -н'- структурна   

5. 
споруда, 

приміщення 
3 1 шахт-ар-ø       

6. фізична дія 3 1 
гонч-ар-ø,  

дой-ар-ø 
      

7. 
інтелектуальна 

діяльність 
3 1 кресл'-ар-ø -с'к- структурна 66 

8. 
внутрішня 

якість 
1 0,3 лед-ар-ø       

9. речовина 1 0,3 камен'-ар-ø       

10. тварина 1 0,3 скот-ар-ø       

11. 
фізична 

діяльність 
1 0,3 сл'ус-ар-ø       

12. предмет побуту 1 0,3 бонд-ар-ø    

  Усього 286 100     
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Таблиця Б.5.2. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

*зв’язана основа 93 25,1     

2. 
музичний 

інструмент 
61 16,4 кобз-ар-ø -с'к- структурна 2 

3. 
промислова 

сфера 
56 15,1 господ-ар-ø 

-ува-, -к-, 

-ств-, -с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

30, 

20 

4. 
непромислова 

сфера 
27 7,3 

л'ік-ар-ø,  

друк-ар-ø 

-н'-, -с'к-, 

 -к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

8, 

50 

5. тварина 21 5,6 

олен'-ар-ø,  

пс-ар-ø,  

вівч-ар-ø 

-н'-, -с'к-,  

-к-,  

-ик- 

семантично-

структурна, 

структурна 

20, 

17 

6. 
установа, 

організація 
21 5,6 

шинк-ар-ø, 

школ'-ар-ø 
-к-, -ик- 

семантично-

структурна 
45 

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

сфера влади 18 4,8 
госуд-ар-ø,  

влад-ар-ø,  
-н-, -к-, 

-ств-, -ува-  

семантично-

структурна, 

структурна 

15, 

13 

8 предмет 14 3,8 
л'ал'к-ар-ø, 

перук-ар-ø 

-к-, -н'-,  

-с'к- 

семантично-

структурна 

структурна 

15, 

20 

9. предмет побуту 12 3,2 
бонд-ар-ø,  

стол'-ар-ø 
-к-  структурна 50 

10. фізична дія 11 2,9 
кос-ар-ø, 

 дой-ар-к-а 
-к-, -с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

10, 

10 

11. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

ментальна сфера 11 2,9 
пис-ар-ø,  

знах-ар-к-а  
-к- 

семантично-

структурна 
25 

12. оброблення 5 1,3 тесл'-ар-ø       

13. знаряддя 4 1,1 плуг-ат-ар-ø      

14. їжа 3 0,81 
молоч-ар-ø, 

писанк-ар-ø 
-н'- структурна 33 

15. психічна сфера 3 0,8 бунт-ар-ø       

16. фінансова сфера 3 0,8 
лихв-ар-ø,  

мит-ар-ств-о 
-ств- структурна 66 

17. 
сукупність 

предметів 
3 0,8 крам-ар-ø -к-, -с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

33, 

33 

18. внутрішня якість 1 0,3 лед-ар-ø       

19. речовина 1 0,3 камен'-ар-ø       

20. 
споруда, 

приміщення 
1 0,3 млин-ар-ø       

21. 
мистецтво і 

культура 
1 0,3 маланк-ар-ø       

22. одяг, взуття 1 0,3 чобот-ар-ø       

  Усього 371 100     

  

Таблиця Б.5.3. 



241 

 

Науковий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 
промислова 

сфера 
131 62 

господ-ар-ø, 

господ-ар-ств-о 
-ств-, -с'к- структурна 95 

2. 
установа, 

організація 
17 8,1 школ'-ар-ø      

3. предмет побуту 11 5,2 
кл'уч-ар-ø,  

стол'-ар-ø 
-н'- структурна 30 

4. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

оброблення 9 4,3 
ток-ар-ø,  

тес'л'-ар-ø 
-н'- структурна 55 

5. *зв’язана основа 8 3,8 
лим-ар-ø,  

гонч-ар-ø 
   

6. рослина 5 2,4 бавовн'-ар-ø      

7. зброя 4 1,9 
зброй-ар-ø, 

зброй-ар-н'-а 
-н'- структурна 75 

8. речовина 4 1,9 
камен'-ар-ø, 

вугл'-ар-ø 
-к- структурна 25 

9. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

астральне тіло 3 1,4 з'візд'-ар-ø      

10. 
мистецтво і 

культура 
2 1 

казк-ар-ø, 

 байк-ар-ø 
     

11. 
непромислова 

сфера 
2 1 л'ік-ар-ø -н'- структурна 50 

12. предмет 2 1 перук-ар-ø -н'- структурна 50 

13. тварина 2 1 бджол'-ар-ø       

14. фізична дія 2 1 кос-ар-ø -к- структурна 50 

15. 
інформаційна 

сфера 
1 0,5 газет'-ар-ø       

16. знаряддя 1 0,5 плугат-ар-ø       

17. їжа 1 0,5 молоч-ар-н'-а -н'- структурна 100 

18. 
музичний 

інструмент 
1 0,5 кобз-ар-ø       

19. одяг 1 0,5 кожух-ар-ø       

20. ТЗ 1 0,5 плот-ар-ø       

21. сфера влади 1 0,5 госуд-ар-ø       

22. фінансова сфера 1 0,5 лихв-ар-ø       

  Усього 210 100     
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Таблиця Б.5.4. 

Офіційно-діловий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

промислова 

сфера 
145 92,4 

господ-ар'-ува-

н'н'-а 

-ува-н'н'-, 

 -ств-, -с'к- 
структурна 100 

2. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і непромислова 

сфера 
9 5,8 л'ік-ар-н'-а -н'- структурна 100 

3. оброблення 1 0,6 лив-ар-ств-о -ств- структурна 100 

4. предмет 1 0,6 перук-ар-с'к-ий -с'к- структурна 100 

5. предмет побуту 1 0,6 стол'-ар-н-ий -н- структурна 100 

  Усього 157 100     

 

 

6. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ач- у текстах різних 

функціональних стилів.  

Таблиця Б.6.1. 

Публіцистичний стиль 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

посесивна 

сфера 
106 40,8 

користув-ач-ø, 

спожив-ач-ø 
      

2. сприйняття 56 21,5 
огл'ад-ач-ø,  

слух-ач-ø 
-с'к- структурна 15 

3. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

38 14,6 

позив-ач-ø, 

відповід-ач-ø, 

обвинув-ач-ø 

      

4. 

п
р

и
я

д
р

о

в
і інтелектуальна 

діяльність 
31 11,9 

виклад-ач-ø, 

переклад-ач-ø, 

д'ізнав-ач-ø 

      

5. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера влади 9 3,4 завідув-ач-ø       

6. діяльність 6 2,3 д'ій-ач-ø       

7. фізична дія 4 1,5 
тк-ач-ø,  

опал'ув-ач-ø 
-с'к- структурна 25 

8. мовлення 3 1,1 
прох-ач-ø, 

доповід-ач-ø 
      

9. рух 3 1,1 відвідув-ач-ø       

10. 
ментальна 

сфера 
2 0,7 дописув-ач-ø       

11. психічна сфера 2 0,7 поц'іновув-ач-ø       

  Усього 260 100     

 

Таблиця Б.6.2. 
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Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

мовлення 19 20,2 

доповід-ач-ø , 

прох-ач-ø       

2. сприйняття 15 16 

чит-ач-ø,  

гл'ад-ач-ø -с'к- структурна 6 

3. 

сфера 

соціальних 

стосунків 14 14,9 

нагл'ад-ач-ø, 

відвідув-ач-ø -к- 

семантично-

структурна 7 

4. 

інтелектуальна 

діяльність 13 13,8 

виклад-ач-ø, 

пошуковув-ач-к-

а 

-к-, 

 -с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

45, 

15 

5. фізична дія 6 6,3 тк-ач-ø, ор-ач-ø       

6. 

фінансова 

сфера 6 6,3 баг-ач-ø -с'к- структурна 16 

7. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

посесивна 

сфера 5 5,3 

спожив-ач-ø, 

збир-ач-ø -с'к- структурна 20 

8. діяльність 3 3,2 д'ій-ач-ø       

9. рух 3 3,2 ут'ік-ач-ø       

10. 

зовнішня 

ознака 3 3,2 

сил-ач-ø,  

шмарк-ач-ø       

11. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

родинні 

стосунки 3 3,2 сват-ач-ø       

12. релігійна сфера 1 1,1 богошук-ац-тв-о -ств- структурна 100 

13. психічна сфера 1 1,1 поц'інов-ув-ач-ø       

14. 

фізіологічна 

сфера 1 1,1 пожир-ач-ø       

15. 

завдання 

шкоди 1 1,1 визискув-ач-ø       

  Усього 94 100     
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Таблиця Б.6.3. 

Науковий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і сприйняття 49 41,9 
чит-ач-ø, 

спостер'іг-ач-ø 
-с'к- структурна 2 

2. 
інтелектуальна 

діяльність 
40 34,2 

виклад-ач-ø, 

здобув-ач-ø, 

переклад-ач-ø 

-с'к- структурна 15 

3. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і діяльність 12 10,2 д'ій-ач-ø       

4. 
посесивна 

сфера 
8 6,8 

користув-ач-ø, 

спожив-ач-ø 
      

5. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера 

соціальних 

стосунків 

6 5,1 завідув-ач-ø       

6. 
мистецтво і 

культура 
1 0,8 рим-ач-ø       

  Усього 116 100     

 

Таблиця Б.6.4. 

Офіційно-діловий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

о
сн

о
в

н
і 

посесивна 

сфера 471 93 

користув-ач-ø, 

спожив-ач-ø, 

одержув-ач-ø      

2. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера 

соціальних 

стосунків 27 5,3 

запитув-ач-ø, 

позив-ач-ø, 

відвідув-ач-ø      

3. 

інтелектуальна 

діяльність 7 1,4 

переклад-ач-ø, 

виклад-ац'-к-ий -с'к- структурна 45 

4. діяльність 1 0,2 

розповс'уджув-

ач-ø       

5. 

військова 

сфера 1 0,2 

головнокоманду

в-ач-ø       

6. фізична дія 1 0,2 тк-ац-тв-о       

  Усього 508 100     
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7. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ик-
2
/-ік-  

у текстах. 

Таблиця Б.7.1. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

наукова сфера 50 33,5 
хім-ік-ø, 

кібернет-ик-ø 
      

2. політика 42 28,2 пол'іт-ик-ø       

3. 
інтелектуальна 

діяльність 
14 9,4 

анал'іт-ик-ø, 

кінокрит-ик-ø 
      

4. 
установа, 

організація 
14 9,4 

академ-ік-ø, 

пол'ітехн'-ік-ø 
      

5. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і абстрактне 

поняття 
11 7,3 

теорет-ик-ø, 

практ-ик-ø 
      

6. релігійна сфера 7 4,7 катол-ик-ø -с'к- структурна 60 

7. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера 

соціальних 

стосунків 

4 2,6 крит-ик-ø       

8. 
мистецтво і 

культура 
3 2,0 

ком-ік-ø, 

романт-ик-ø 
      

9. психічна сфера 3 2,0 
скепт-ик-ø, 

симпат-ик-ø 
      

10. 
ідеологія, 

філософія 
1 0,6 прагмат-ик-ø       

  Усього 149 100     
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8. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ак-  

у текстах  

Таблиця Б.8.1. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

військова сфера 16 26,2 
мор'-ак-ø,  

вой-ак-ø 
      

2. країна 16 26,2 
пол'-ак-ø, 

слов-ак-ø 
-с'к-  структурна 55 

3. вік 8 13,1 йун-ак-ø -с'к-, -ств- структурна 30 

4. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

8 13,1 
бід'н'-ак-ø, 

жебр-ак-ø 
-с'к- структурна 12 

5. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і територія 6 9,84 земл'-ак-ø       

6. 
мистецтво і 

культура 
2 3,28 с'пів-ак-ø       

7. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і хвороба 2 3,28 ман'ій-ак-ø       

8. внутрішня якість 1 1,64 див-ак-ø       

9. особа 1 1,64 від'м-ак-ø       

10. 
родинні 

стосунки 
1 1,64 один-ач-к-а  -к- 

семантично-

структурна 

100

  

  Усього 61 100     
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9. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ант-/-ент- у 

текстах різних функціональних стилів.  

 

Таблиця Б.9.1. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

установа, 

організація 165 51 презид-ент-ø -с'к- структурна 18 

2. ментальна сфера 50 16 студ-ент-ø -с'к- структурна 20 

3. 

сфера 

соціальних 

стосунків 49 15 

конкур-ент-ø, 

опон-ент-ø, 

консул'т-ант-ø -н- структурна 18 

4. 

п
р

и
я

д
р

о

в
і 

наукова сфера 18 5,6 доктор-ант-ø -с'к- структурна 37 

5. рух 12 3,7 емігр-ант-ø       

6. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

посесивна сфера 11 3,4 абон-ент-ø       

7. 

мистецтво і 

культура 5 1,6 музик-ант-ø       

8. субморф 4 1,2 респонд-ент-ø       

9. військова сфера 3 0,9 окуп-ант-ø -с'к- структурна 33 

10. 

абстрактне 

поняття 1 0,3 практик-ант-ø       

11. захід 1 0,3 протест-ант-ø       

12. 

інформаційна 

сфера 1 0,3 інформ-ант-ø       

13. фінансова сфера 1 0,3 комерс-ант-ø       

  Усього 321 100     
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Таблиця Б.9.2. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

о
ї 

ментальна сфера 27 27 студ-ент-ø 
-к-, -с'к-, 

 -н- 

семантично-

структурна, 

структурна 

18, 

14 

2. 
мистецтво і 

культура 
24 24 

музик-ант-ø, 

дириг-ент-ø 
-к-, -с'к-  

семантично-

структурна, 

структурна 

5, 5 

3. хвороба 15 15 
депрес-ант-ø, 

мут-ант-ø 
      

4. 
установа, 

організація 
14 14 презид-ент-ø -их-, -с'к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

7, 7 

5. 

п
р

и
я

д

р
о

в
і 

військова сфера 10 9,9 

арешт-ант-ø, 

окуп-ант-ø, 

коменд-ант-ø 

      

6. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

сфера 

соціальних 

стосунків 

4 4 опон-ент-ø       

7. захід 3 3 демонстр-ант-ø -к- 
семантично-

структурна 
33 

8. *субморф 2 2 кореспонд-ент-ø       

9. фінансова сфера 2 2 спекул'-ант-ø       

10. інтимні стосунки 1 1 маструб-ант-ø       

  Усього 102 100     

 

Таблиця Б.9.3. 

Науковий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і ментальна сфера 23 35 
студ-ент-ø, 

інтел'іг-ент-ø 
-н-, -с'к- структурна 50 

2. 
установа, 

організація 
17 26 презид-ент-ø       

3. *зв’язана основа 10 15 респонд-ент-ø       

4. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і сфера 

соціальних 

стосунків 

6 9,2 репрезент-ант-ø       

5. 
мистецтво і 

культура 
3 4,6 декад-ент-ø -ств- структурна 33 

6. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

наукова сфера 2 3,1 дисерт-ант-ø       

7. військова сфера 1 1,5 окуп-ант-ø       

8. релігійна сфера 1 1,5 
протест-ант-

с'к-ий 
-с'к- структурна   

9. 
інформаційна 

сфера 
1 1,5 інформ-ант-ø       

10. рух 1 1,5 емігр-ант-ø       

  Усього 65 100     

 



249 

 

Таблиця Б.9.4. 

Офіційно-діловий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

о
сн

о
в

н
і установа, 

організація 
185 89 презид-ент-ø       

2. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

ментальна сфера 15 7,2 студ-ент-ø -с'к- структурна 16 

3. наукова сфера 4 1,9 доктор-ант-ø -ур- структурна 25 

4. 
мистецтво і 

культура 
2 1 

дириг-ент-ø, 

музик-ант-ø 
      

5. посесивна сфера 1 0,5 абон-ент-ø       

6. 

сфера 

соціальних 

стосунків 

1 0,5 опон-ент-ø       

7. *зв’язана основа 1 0,5 
кореспонд-ент-

ø 
      

  Усього 209 100     

 

10. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -ин- у текстах  

різних функціональних стилів. 

Таблиця Б.10.1. 

Офіційно-діловий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. група людей 241 100 громад'ан-ин-ø    

 Усього 241 100     

 

Таблиця Б.10.2. 

Публіцистичний стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

група людей 80 61 громад'ан-ин-ø       

2. країна 26 20 

груз-ин-ø,  

рос'ійан-ин-ø    

3. п
р

и
я

д
р

о
в

і 

населений пункт 19 14,5 

сел'ан-ин- 

кийан-ин-ø,  

сумчан-ин-ø       

4. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і 

релігійна сфера 4 3 

христийан-ин-ø, 

мир'ан-ин-ø, 

парафійан-ин-ø       

5. етнос 2 1,5 

рус-ин-ø,  

словйан-ин-ø       

  Усього 131 100     

 

Таблиця Б.10.3. 
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Художній стиль 

 

№ МСВ 

Слово

вжива

нь 

% Приклад 
Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

релігійна сфера 28 28 
прочан-ин-ø, 

христийан-ин-ø 
      

2. суспільний стан 25 25 старш-ин-а  -с'к-  структурна 40  

3. етнос 17 17 
татар-ин-ø, 

словйан-ин-ø 
      

4. країна 14 14 
рос'ійан-ин-ø, 

молдаван-ин-ø 
      

5. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і 

населений пункт 4 4 
сел'ан-ин-ø,  

кийан-ин-ø 
      

6. група людей 7 7 громад'ан-ин-ø       

7. 

п
ер

и
ф

ер
і

й
н

і 

військова сфера 3 3 претор'іан-ин-ø       

8. установа 1 1 просвіт'ан-ин-ø       

9. територія 1 1 
інопланет'ан-ин-

ø 
      

  Усього 100 100     

 

 

 

11. Функціонування морфемно-семантичних варіантів суфікса -тел'- у текстах 

різних функціональних стилів.  

Таблиця Б.11.1. 

 

Науковий стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і інтелектуальна 

діяльність 
26 52 

вчи-тел'-ø,  

вчи-тел'-с'к-ий 
-с'к-, -ств- структурна 70 

2. ментальна сфера 14 28 
мисли-тел'-ø, 

прос'віти-тел'-ø 
   

3. 

п
р

и
я

д

р
о
в

і 

релігійна сфера 4 8 
хрести-тел'-ø, 

спаси-тел'-ø 
   

4. 

п
ер

и
ф

е

р
ій

н
і існування 3 6 жи-тел'-ø    

5. сприйняття 1 2 набл'уда-тел'-ø    

6. сфера влади 1 2 прави-тел'-ø    

  Усього 49 100     
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Таблиця Б.11.2. 

Художній стиль 

 

№ МСВ 
Словов

живань 
% Приклад 

Правобічні 

контексти 
Функція % 

1. 

я
д

р
о
в

і 

інтелектуальна 

діяльність 
62 52 учи-тел'-ø 

-с'к-, -ств-, 

-к- 

семантично-

структурна, 

структурна 

30, 

20 

2. існування 17 14 жи-тел'-ø    

3. сфера влади 7 5,8 прави-тел'-ø -ств- структурна 15 

4. ментальна сфера 6 5 
р'іши-тел'-ø, 

мисли-тел'-ø 
   

5. 

п
р

и
я

д
р

о
в

і релігійна сфера 6 5 с'вати-тел'-ø    

6. 
сфера соціальних 

стосунків 
6 5 

покрови-тел'-ø, 

визволи-тел'-ø 
-к- 

семантично-

структурна 
50 

7. завдання шкоди 5 4,2 
мучи-тел'-ø, 

розпина-тел'-ø 
   

8. 

п
ер

и
ф

ер
ій

н
і психічна сфера 5 4,2 л'уби-тел'-ø -с'к- структурна 20 

9. сприйняття 4 3,3 с'віди-тел'-ø    

10. фізіологічна 1 0,8 
ц'іли-тел'-с'к-

ий 
-с'к- структурна 100 

11. посесивна сфера 1 0,8 держи-тел'-ø    

  Усього 120 100     

 


