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НАГОЛОШУВАННЯ ПОХІДНИХ СЛОВОФОРМ ІМЕННИКА ТА 

ПРИКМЕТНИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII – XVIII ст.  
(на матеріалі творів Климентія Зіновієва) 

 
Стаття присвячена визначенню акцентуаційної характеристики іменникових 

та прикметникових словотвірних суфіксальних морфем української мови кінця XVII – 
початку XVIII ст. Матеріалом для дослідження стали акцентуйовані похідні 
словоформи, що вживаються у творах староукраїнського письменника Климентія 
Зіновієва. На основі наявного матеріалу визначено маркування кожної суфіксальної 
морфеми та проаналізовано зумовлене цим маркуванням місце наголосу словоформи. 
Розглянуто також складні випадки, коли одна морфема мала одночасно кілька 
акцентних маркувань.  

Ключові слова: акцентуація, акцентна система староукраїнської мови, 
акцентне маркування, базовий компонент, базове правило, морфема, похідні 
словоформи.  

 
Даценко И. Ударение производных словоформ имени существительного и 

имени прилагательного в украинском языке XVII – XVIII вв. (на материале 
произведений Климентия Зиновиева). 

Статья посвящена определению акцентуационной характеристике 
словообразовательных суффиксальных морфем украинского языка конца XVII – 
начала XVIII в. Материалом исследования послужили акцентуированные производные 
словоформы существительных и прилагательных, употребляющиеся в произведениях 
староукраинского писателя Климентия Зиновиева. На основании имеющегося 
матерала определена маркировка каждой суффиксальной морфемы и 
проанализировано обусловленное этой маркировкой место ударения словоформы. 
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Рассматриваются также сложные случаи, когда одна морфема имела одновременно 
несколько акцентных маркировок.  

Ключевые слова: акцентуация, акцентная система староукраинского языка, 
акцентная маркировка, базовый компонент, базисное правило, морфема, 
производные словоформы.  

 
Datsenko I. The accent of the derivatives of forms of nouns and adjectives in the 

Ukrainian language of the 17 – 18th centuries (based on the works of Klymentij 
Zinovijiv). 

The article focuses on the determination of the accentuation character of the word-
formative suffixal morphemes of the Ukrainian language at the end of the 17th – early 18th 
centuries. The material of the research was accentuated derivative word forms of nouns and 
adjectives, used in the works of the old Ukrainian writer Klymentij Zinovijiv. On the basis of 
the existing material, the marking of each suffix morpheme is determined and the place of 
stress of the word form, conditioned by this marking, is analyzed. The accentuation of 
derivative words depended on the accentuation characteristic of the derivational stem and 
the derivational suffixes. In the case of a strong stem, the word-form retained the accent of 
this stem. However, if the stem was weak, the accent of the derivative word completely 
depended on the accentuation marking of the suffix. Thus, the accent could fall on the suffix 
itself, to the right of it (flexion) or to the left of it (the previous suffix or the last syllable of 
the derivational stem). Complex cases where one morpheme had several accentual 
markings at the same time were also considered. The oscillation of the accent characteristic 
of the suffix is evidently due to the destruction of the old accent system and the formation of 
new accent characteristics of the morpheme. 

Keywords: accentuation, accentual system of Old Ukrainian language, accent 
marking, basic component, basic rule, morpheme, word form derivatives. 

 
Одним із найважливіших відкриттів останніх десятиліть у царині 

слов’янської акцентології був той факт, що кожна морфема в складі 
певного слова має властиву їй акцентну характеристику. Основні 
дослідження в цьому напрямку належать перу Х. Станга [5], В. Ілліча-
Світича [4] та В. Дибо [1]. Еволюція розвитку акцентної системи, а також 
принципи визначення місця наголосу похідних слів російської мови 
докладно описані в працях А. Залізняка [2]. Важливим поняттям у 
визначенні позиції наголосу є акцентне маркування, тобто акцентна 
характеристика морфем. Сукупність акцентних маркувань усередині слова 
і «конкуренція» між ними визначають місце наголосу в цьому слові. Для 
позначення системи маркувань морфем (окрім закінчень) у сучасній 
російській мові А. Залізняк запропонував такі символи [2, с. 35–36]: 

↓ – самонаголошування (наголос падає на саму морфему); 
← – наголошування ліворуч (наголос падає ліворуч морфеми); 
→ – наголошування праворуч (наголос падає праворуч морфеми). 
Одним із понять акцентології є домінантність морфеми (символ D), 

тобто перевага певної морфеми над іншими всередині одного слова.  
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Принципи, за якими морфеми взаємодіють усередині слова в сучасній 
російській мові і за якими визначається місце наголосу, А. Залізняк 
виділяє наступні [2, с. 37]: 

1. Наголос прив’язаний до першого правого маркування, що 
містить D.  

2. Якщо маркувань із D немає, то наголос прив’язаний до 
першого лівого маркування, що містить ↓ або ←.  

3. Якщо маркувань з ↓ або ← немає, то наголос прив’язаний до 
першого лівого маркування, що містить →.  
Для визначення місця наголосу суфіксальних похідних слів важливу 

роль грають поняття сильного і слабкого базового компонента. При 
сильному базовому компоненті зберігається наголос твірної основи, а при 
слабкому базовому компоненті перевагу має акцентне маркування 
суфікса. 

Оскільки українська мова за типологічними характеристиками 
належить до групи східнослов’янських мов, то можна припустити, що 
принципи визначення місця наголосу, запропоновані А. Залізняком, діють 
і в українській мові. При цьому місце наголосу в українській та російській 
мовах не завжди буде збігатися через розбіжність у маркуванні морфем, 
зважаючи на різну фонетичну й акцентуаційну еволюцію двох мов.  

У поданій статті використовується матеріал, зібраний із творчості 
українського письменника початку ХVIII ст. Климентія Зіновієва [3]. 
Однак об’єктом дослідження стали не всі зафіксовані похідні форми, а 
лише ті, на основі яких можливо було зробити певні висновки. Метою 
дослідження є визначення маркування суфіксів та на наголосу похідних 
лексем. Оскільки зібраний матеріал, усе ж таки, не дозволяє робити 
широкі узагальнення, частково використовувався метод потенціального 
маркування: на основі акцентної поведінки суфікса в різних словах 
визначалися можливе маркування заданого суфікса, а також тип основи 
(сильна або слабка). У деяких випадках долучався матеріал із сучасної 
української мови.  

Маркування ↓ 
Похідні словоформи із суфіксами з маркуванням ↓ мали суфіксальний 

наголос. У випадку сильного базового компонента зберігався наголос 
твірної основи.  

Суфікси іменників 
Жіночий рід 
-инʼ- 
Маркування суфікса – ↓, можливо, у бік домінантності ↓D. Постійний 

наголос на суфіксі. Род. одн.: господы́нѣ (119), мл(с)ти́ны (149). Зн. одн.: 
бл̃госты́ню (71), мл(с)ты́ню (71, 72, 82). Ор. одн.: мл(с)ты́нεю (193). 
Місц. одн.: пусты́ни (77). Місц. мн.: іноки́ня(х) (97, 299). 
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-иц- / -ниц- 
Наголос на суфіксі. Наз. одн.: ладовни́ца (273), ωгнεви́ца (301), тεли́ца 

(68). Род. одн.: лѣви́цы (167), свѣтли́цы (245), трясави́цы (304). Дав. одн.: 
дв̃и́цѣ (113), плясави́цѣ (102). Зн. одн.: дв̃и́цу (290), косови́цу (273), 
о(т)рокови́цу (98). Клич. одн.: голуби́цε (283), дв̃и́цε (80, 283, 288), цр̃и́цε 
(283, 288). Наз. – зн. мн.: вдови́цы (99), гробни́цы (152), дв̃и́цы (99, 118, 
127, 268), дε(с)ни́цы (69), кра(в)ни́цы (137), лиси́цы (168), о(т)рокови́цы 
(118), стрεли́цы (137). Род. мн.: дѣви́цъ (127). Місц. мн.: дѣви́цахъ (104). 
Як суфікс-замінювач (замість -ик / -ник): наз. одн.: молоди́ца (68), род. 
одн.: помо́щницы (95), місц. мн.: шεпотни́цахъ (101). Також як суфікс-
замінювач, можливо, замість флексії -ий. Наз. одн.: пивни́ца (242) – сучасн. 
пивни́й, прося́ница (239) – сучасн. прося́на солома, ручни́ца (273) – сучасн. 
ручни́й, шовко́вица (267) – сучасн. шовко́вий. Род. одн.: скляни́цы (136) – 
сучасн. скляни́й. Ор. одн.: тупи́цεю (251) – сучасн. тупи́й. Наз. мн.: 
мясни́цы (141) – сучасн. мʼясни́й. Род. мн.: овся́ни(ц) (209) – сучасн. 
вівся́на солома, прося́ни(ц) (209). Місц. мн.: пя́ницахъ (86) – сучасн. пʼя́ний 
(хоча сучасн. пʼяни́ця). Винятки: наз. одн. ма́сница (237) – можливо, 
сучасн. ма́сляний тиждень (з усіченням основи). Можливо, із сильним 
базовим компонентом функціюють форми наз. мн. ло́жицы (143), місц. 
мн. шы́бεница(х) (295). 

Середній рід 
-ениj- 
Усі іменники, утворені від дієслів за допомогою суфікса -ениj-, 

отримують наголос на першому складі суфікса. Можливо, суфікс має 
маркування ↓D.  

Наз. – зн. одн.: бл̃годарέніε (206, 207), осу(ж)дέніε (70), поклонέніε 
(206), потоплέніε (119), поучέніε (121), прощέніε (119), сп̃сέніε (72), 
творέніε (72), удывлέніε (208), укрѣплέніε (208), xвалέніε (89, 207). 
Род. одн.: бл̃гословέніѧ (206), выцвѣчέн(ъ)ѧ (129), злополучέніѧ (85), 
іско(н)чέн(ъ)ѧ (209), нεтε(р)пέн(ъ)ѧ (129), поважέн(ъ)ѧ (78), помножέн(ъ)ѧ 
(78), прощέніѧ (206), рождέніѧ (268), сп̃сέніѧ (84, 85), строέніѧ (139), 
умилέніѧ (201), усмырέніѧ (149), утвε(р)ждέніѧ (113), чтέніѧ (302), ядέніѧ 
(86). Дав. одн.: подывέн(ъ)ю (87). Ор. одн.: мл̃έніεмъ (80). Місц. одн.: 
гонέніи (206), ω(т)падέніи (83), прошέніи (71), сотворέніи (194), 
тε(р)пέніи (100), уεдинέніи (95). Род. мн.: мучέни(и) (200). Зн. мн.: 
вдарέн(ъ)ѧ (75), гонέніѧ (94), злополучέніѧ (85), обличέніѧ (102), ωzлоблέніѧ 
(94), спс̃έніѧ (94). 

-ищ- 
Наголос на суфіксі. Наз. одн.: дѣды́щε (119). Наз. мн.: дѣды́ща (185), 

кони́ща (271). Можливе відхилення в бік ←: род. мн. жи́ли(щ) (291), 
місц. мн. і ́грыщахъ (103). 

Суфікси прикметників 
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-ив- 
Наголос у новоутвореннях падає на суфіксальний склад: ч. наз. 

бл̃гоч(с)ти́вы(и) (116), правди́вы(и) (76); ч. дав. правды́вому (154); ж. наз. 
бл̃гоч(с)ти́ваѧ (116), милостѝва (267), нεбл̃гоч(с)ти́ваѧ (116), нεчεсти́ва 
(165), правды́ваѧ (81); ж. ор. пра(в)ди́вою (128); наз. мн. бл̃гоч(с)ти́выε 
(116); род. мн. всεнεчε(с)ти́вы(x) (307), нεчεсти́вы(х) (74), правди́вы(х) 
(307); місц. мн. нεправди́вы(x) (92), рεвни́вы(х) (112). 

-лив- 
Наголос падає на суфікс: ч. наз. zлосли́вы(и) (193), нεща(ст)ли́вы(и) 

(300), ща(ст)ли́вы(и) (300); ч. дав. щасли́вому (257); с. місц. щасли́во(м) 
(78); місц. мн. zычли́вы(х) (73). 

-енн- 
Наголос падає на суфіксальний склад: ч. наз. мл̃итвέнны(и) (79); ч. ор. 

бж̃ε(ст)вέннымъ (196); ж. род. пія(н)ствέнно(и) (305); ж. зн. бу(д)дέнную 
(193); місц. мн. нεписмέнныхъ (90), смирέнны(х) (96). Прикметники з 
можливою сильною основою мають наголос твірної основи: ч. наз. 
у́трε(н)ны(и) (172), ка́мεнны(х) (281).  

-ян- 
Наголос падає на суфікс: ч. наз. вεсня́ны(и) (281); ж. зн. грε(ч)ча́ную 

(250); с. наз. дрεвя́ноε (146); наз. мн. дрεвя́ныε (142), оловя́ныε (142); 
род. мн. дεрεвя́ныхъ (142), чεрεпя́ныxъ (142). Фіксуються відхилення в 
бік →: наз. мн. скляны́ε (74, 142), род. мн. камяны́хъ (281). 

Маркування → 
Наголос новоутворень із суфіксом, що має маркування →, падає на 

наступний після суфікса склад, переважно на закінчення. Якщо фонетичне 
вираження відсутнє, то наголос автоматично переноситься на суфікс 
(умовний флексійний наголос). У випадку сильного базового компонента 
зберігається наголос твірної основи.  

Суфікси іменників 
Чоловічий рід 
-ок 
Наголос у наз. одн. на суфіксі, в інших відмінках – на флексії. 

Наз. одн.: куто́къ (234). Род. одн.: клубка́ (264). Ор. одн.: го(р)шко́мъ 
(115). Місц. одн.: кутку́ (242), мѣш(ъ)ку́. Наз. мн.: образки́ (140), сынки́ 
(220). Ор. мн.: чε(р)вячка́ми (255). З можливим сильним базовим 
компонентом похідні основи мають наголос на кореневій морфемі. Наз. 
одн.: буди́но(к) (135), доста́то(к) (286), напи́токъ (173, 209), пожи́токъ 
(139), припло́докъ (268), прыбы́токъ (155), ста́токъ (72, 223, 286), 
ужи́токъ (139). Род. одн.: дода́тку (68), напи́тку (87), поря́дку (220), 
припло́дку (118). Ор. одн.: доста́тко(м) (286), припа́дко(м) (84). Наз. мн.: 
ку́бки (69), обря́дки (144), поря́дки (144), пото́мки (190). Род. мн.: 
пожы́тко(в) (81). Місц. мн.: нεдоста́ткахъ (85, 192), припа́дка(х) (84). 
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-ец 
Новоутворення зі слабким базовим компонентом мають флексійний 

наголос. Наз. одн.: дубέцъ (241), конέцъ (290), кравέцъ (154), писέцъ (84, 
171, 192), xытрέцъ (150). Род. одн.: вдовца́ (269), голубца́ (230), ко(н)ца́ 
(77, 81, 83, 134, 201), ку(п)ца́ (213), ловца́ (237), посла(н)ца́ (243), слѣпца́ 
(124), чε(р)нца́ (230). Дав. одн.: чε(р)нцу́ (124), шεвцу́ (138, 280). Наз. мн.: 
вѣнцы́ (69). Род. мн.: моло(д)цо́въ (274), чε(р)нцо́въ (94), шε(в)цо́въ (138). 
Дав. мн.: чε(р)нца́мъ (93). Місц. мн.: грεбца́хъ (274), жεнца́хъ (274), 
кравца́хъ (154), шεвца́хъ (136).  

Похідні словоформи із сильним базовим компонентом мають наголос 
на корені: наз. одн. украи́нεцъ (116), наз. мн. хло́пцы (232). Як наслідок 
перемаркування префіксально-кореневі та двокореневі комплекси можна 
розглядати як сильний базовий елемент. Наз. одн.: вѣршопи́сεцъ (204) 
(пор. писέцъ), дозна́вεцъ (93), камε(н)носѣ́чε(ц) (281). Клич. одн.: 
бл̃готво́рчε (96). Наз. мн.: дозна́вцы (75), іконопи́сцы (301). Род. мн.: 
блготво́рцε(в) (72), прεслѣдо́вцовъ (96). Місц. мн.: иконопи́сца(х) (140), 
камεнносѣ́чцахъ (281). Як варіант суфікса -ец трапляється суфікс -ц-а: 
зн. одн. розгу́бцу (213). 

-ач 
Маркування суфікса – → або ↓.  
1) з маркуванням → похідні словоформи мають наголос на флексії: 

род. одн. товкача̀ (245), наз. мн. трε(н)бачѣ́ (277), дав. мн. трε(н)бача́мъ 
(156);  

2) з маркуванням ↓ наголос падає на суфікс: мн. наз. побрε(н)ка́чѣ 
(213), послуха́чѣ (213), род. мн. слуха́чо(в) (278). Маркування суфікса -ач у 
складі форми наз. одн. бога́чъ (76) визначити неможливо. 

Жіночий рід 
-б-а 
Наголос новоутворених форм флексійний. Наз. одн.: козба̀ (273) 

(етимол. косьба). Род. одн.: злобы̀ (84, 267), ли́чбы (203). Ор. одн.: 
стрѣлбо́ю (157), сѣвбо́ю (170). Ор. мн.: мо(л)ба́ми (72). Місц. мн.: судба́хъ 
(300). У род. мн. наголос переноситься на секундарний е перед суфіксом: 
судέбъ (195). Виняток: наз. одн. сва́т(ъ)ба (234), род. мн. слу́жε(б) (269). 

-от-а / -ет-а 
Маркування суфікса -от-а / -ет-а – →, можливо, з відхиленнями в бік 

домінантності →D. Іменники, утворені від прикметників за допомогою 
суфікса -от-а, мали наголос на флексії. У родовому відмінку множини 
внаслідок наявності нульової флексії наголос переносився на останній 
склад основи. Наз. одн.: глубота́ (146), глухота́ (129), нѣмота (130), 
нищεта́ (83), страхота̀ (146). Род. одн.: высоты́ (157), глухоты́ (130), 
красоты́ (71), наготы́ (184), нεчистоты́ (67), нѣмоты́ (130), нищεты́ 
(265, 295), срамоты́ (184). Дав. одн.: глухотѣ ́(129). Зн. одн.: высоту́ (135, 
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196), нищεтѣ ́ (81), слѣпоту́ (302). Ор. одн.: нищεто́ю (185). Род. мн.: 
высо́тъ (195), красо́тъ (98), нεчисто́тъ (98). Місц. мн.: нищεта́хъ (76).  

Суфікси прикметників  
-ов- 
Наголос падає на флексію: с. наз. бѣсово́ε (213), вѣ(р)шово́ε (131), 

поліово́ε (104); ч. – с. род. порохово́го (273); наз. мн. во(и)сковы́ε (151, 
277), восковы́ε (217), млыновы́ε (281); род. мн. млыново́го (292); місц. мн. 
грошовы́хъ (199), свѣтовы́хъ (73), урядовы́хъ (91, 199).  

Відхилення стосуються прикметників із суфіксом, що містить 
маркування ↓, відповідно до якого наголос падає на суфікс: ж. род.: 
хр(с)то́вои (206); наз. мн.: дубо́выε (86, 91), сосно́выε (86). 

У деяких прикметників маркування суфікса -ов- коливається між ↓ та 
→: ж. наз. животова́ѧ (74), але місц. мн. живото́выхъ (74); с. наз. 
домово́ε (104), але род. мн. домо́вы(х) (286). 

Словоформи з можливою сильною основою мають наголос твірної 
основи: ж. наз. я́ловаѧ (68), с. наз. ма́ково (238). 

Маркування ←  
Наголос похідних слів падає на склад, що знаходиться ліворуч від 

суфікса. Похідні основи із сильним базовим компонентом зберігають 
первісний наголос. 

Іменники 
Чоловічий рід 
-ник 
1. У багатьох випадках суфікс -ник має маркування ←. Наголос у 

похідних іменників падає на склад, що знаходиться перед суфіксом.  
Іменники, що мають однаковий наголос із твірним словом. Наз. одн.: 

бέрдникъ (277) – бе́рдо, мέчни(к) (70) – меч. Дав. одн.: трясавы́чнику (304) 
– сучасн. трясави́ця. Наз. мн.: бу́дники – заст. бу́да. Місц. мн.: zво́нника(х) 
(142) – звон, клю́чника(х) (170) – сучасн. ключ, ωлѣи́никахъ (142) – олѣѣй́ 
(ч. р.), папѣ́рникахъ (276) – сучасн. папір, ста́дникахъ (277) – совр. 
ста́дний. Відповідно до маркування наголос перед суфіксом зафіксований 
у слові наз. одн. помо́щни(к) (304) – рос. по́мощь, помо́чь. Наголос на 
першому складі кореня мають словоформи род. одн. я́бε(д)ника (213) – 
сучасн. я́беда, наз. мн. по́ташники (172) – сучасн. по́таш. У цьому 
випадку, можливо, йдеться про сильний базовий компонент. 

У багатьох випадках новотвори співвідносяться з прикметниками. 
Можливо, суфікс -ник має характеристики суфікса-замінювача замість 
флексії прикметника. Наз. одн.: нεво́лникъ (93, 212) // сучасн. неві ́льний, 
сапо́жни(к) (150) // сучасн. сапо́жний, сщέ̃нникъ (180) // сучасн. 
свяще́нний. Наз. мн.: пεрεво́зники (149) // сучасн. перево́зний, па(р)тέсники 
(294) // сучасн. парте́сний, сага(и)да́чники (163) / сучасн. сагайда́чний, 
шабέлники (156) (наголос падає на секундарний е) // сучасн. шабля. 
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Род мн.: наέмниковъ (285) // сучасн. нає ́мний. Дав. мн.: мы́лника(мъ) (156) 
// сучасн. ми́льний. Місц. мн.: ви́нника(х) (145) // сучасн. ви́нний, 
кала́чникахъ (148) // сучасн. калачний, ру́дника(х) (272) // сучасн. ру́дний, 
цεгέлникахъ (279) // сучасн. цеге́льний.  

Наголос перед суфіксом спостерігається також у віддієслівних 
іменниках: наз. одн.: zмоло́тники (274) – сучасн. змолоти́ти, а також у 
зв’язаних коренях: місц. мн. мέлникахъ (139), мѣро́чника(х) (139), 
пло́тника(х) (135), скры́пникахь (136).  

2. Окрему групу похідних іменників утворює суфікс -ник з 
маркуванням →. У формах з фонетичним вираженням флексії наголос 
падає на флексію, а в інших випадках – на суфікс. Наз. одн.: бу(н)товни́къ 
(75), рεзни́къ (141), рεмεсни́къ (133, 141, 273), роговни́къ (273). Род. одн.: 
вапε(н)ника́ (279), колεсника́ (277), рεзника́ (141, 266), рεмεсника́ (67), 
солодовника́ (166). Дав. одн.: порохо(в)нику́ (158), рεзнику́ (141). Наз. мн.: 
грεбε(н)ники́ (160), плавники́ (282), рεмε(с)ники́ (67, 148). Род. мн.: 
колѣснико́въ (277), рεзнико́въ (141). Ор. мн.: рε(з)ника́ми (141). Місц. мн.: 
грεбεнника́хъ (160), колεсника́хъ (277), рεмεсника́хъ (271), роговника́хъ 
(273), соляника́хъ (162), торяника́хъ (162). 

-тель  
Новоутворення мають наголос на складі, що знаходиться перед 

суфіксом. Наз. одн.: вла́стε(л) (282), из(ъ)ложи́тел(ъ) (206), писа́тε(л) 
(185), прія́тε(л) (126, 166), сожи́тε(л) (299), созда́тεл(ъ) (131), списа́тε(л) 
(209), сп ̃си́тε(л) (204), тру(ж)да́тε(л) (131). Род. одн.: сп ̃си́тεлѧ (76). 
Ор. одн.: сожы́тεлεмъ (299). Клич. одн.: сп̃си́тεлю (84, 201, 204). Наз. мн.: 
нεпрія́тεли (125), роди́тεли (113, 127), свѣди́тεли (92), сожи́тεли (77). 
Род. мн.: да́тεлε(и) (285), роды́тεлε(и) (70), сожи́тεлε(и) (299), 
стяжа́тεлε(и) (285), храни́тεлε(и) (299). Дав. мн.: жы́тεлε(м) (75), 
прія́тεлε(мъ) (303), роды́тεлε(мъ) (118). Місц. мн.: вла́стεлε(х) (286), 
роди́тεлε(х) (118). Ситуація ускладнюється тим, що суфікс -и- у складі 
поданих віддієслівних іменників має імовірне маркування ↓D, анулюючи, 
таким чином, дію маркування ← наступного суфікса -тель.  

Подібний тип наголосу спостерігаємо й у слові ж. зн. роды́тε(л)ку, 
ускладненому ще одним суфіксом -к-а. У цьому випадку місце наголосу 
визначається за формулою «ы́ (етимол. и) ↓ D тель ← к ←». 

Жіночий рід 
-к-а 
Слова із суфіксом -к-а мають у формах однини, як правило, наголос 

зліва від суфікса. Множинні форми мали флексійний наголос. 
Іменники з можливим маркуванням вихідної основи ←: наз. одн. 

гу́бка (218) – сучасн. губа́ (→); род. одн. гу́ски (243) – сучасн. гуса́к (→), 
калы́тки (102) – сучасн. калита́ (→); місц. одн. ковба́сцѣ (230) – сучасн. 
ковбаса́ (→).  
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В інших випадках немає можливості визначити маркування твірної 
основи. Наз. одн.: ка́зка (215), кля́мка (226), колю́чка (74) – можл. сучасн. 
колю́чий (D↓), ма́мка (245), пта́шка (224, 241). Род. одн.: колы́ски (123). 
Зн. одн.: ду́мку (220). Ор. одн.: клεса́чкою (138), мы́шкою (208). Місц. одн.: 
сва́сцѣ (230).  

У формах множини наголос падає на флексію. Таким чином, суфікс, 
можливо, змінює маркування в бік →. Наз. мн.: горѣлки́ (145), гря(д)ки́ 
(170), жо(н)ки́ (152, 203), кошки́ (237), ни(т)ки́ (152). Род. мн.: свѣчо́къ 
(264) (умовний флексійний наголос). Дав. мн.: жонка́мъ (134). Ор. мн.: 
свѣчка́ми (308). Відхилення: наз. мн. ма́мки (110), но́жки (243), стрѣ́лки 
(152); місц. мн.: тру́бка(х) (308). Окремо виділимо іменник дочка, у якому 
спостерігається суфікс -к- з відхиленням у бік →: наз. одн. дочка́ (68), 
род. одн. дочки́ (127), зн. одн. дочку́ (68, 128).  

-ость 
Наголос на складі, що передує суфіксу. Наз. одн.: бл̃гополу́чно(ст) 

(85), го́дно(ст) (85), горя́чо(ст) (304), до́бро(ст) (223), доброчи́нно(ст) 
(284), дово́лно(ст) (139), злополу́чно(ст) (84), ка́рно(ст) (177, 307), 
му́дро(ст) (140), нεзло́бно(ст) (303), нεчи́сто(ст) (160), наду́то(ст) (302), 
околи́чно(ст) (139), омы́лно(ст) (204), остро́жно(ст) (110), ώстро(ст) 
(74), ωбжы́рно(ст) (303), па́ко(ст) (98), памятозло́бно(ст) (303), 
пови́нно(ст) (284), ра́до(ст) (84, 85), розду́то(ст) (302), ростро́пно(ст) 
(174), сваво́лно(ст) (139), ста́ро(ст) (171, 283), статέчно(ст) (224), 
студέно(ст) (303), тру́дно(ст) (78, 171), хы́тро(ст) (123), чи́сто(ст) (99), 
чудотво́рно(ст) (150), щы́ро(ст) (186). Род. одн.: вεсέлости (143, 145), 
ва́жности (270), жа́лости (118), ра́вно(с)ти (115), студέности(и) (100), 
сы́то(с)ти (177). Ор. одн.: ка́рно(ст)ю (104, 268), ωпа́трно(ст)ю (160), 
працови́то(ст)ю (147), ску́до(ст)ю (271), студέно(ст)ю (305), щы́ро(ст)ю 
(267, 294). Місц. одн.: бг̃омы́слности (298). Наз. мн.: па́кости (97, 153). 
Род. мн.: вло́мно(с)тε(и) (304), доброчи́нно(с)тε(и) (85), 
нεостро́жно(с)тε(и) (110), прили́чностε(и) (204), студέности(и) (100). 
Місц. мн.: бл̃гополу́чностя(х) (85), нεра́вностяхъ (300), ра́достε(х) (200). 
Наголос на суфіксі має односкладова основа злость, пор.: род. одн. зло́сти 
(79, 226). Відхилення: род. одн. мо́лодости (83). Наголос у формі наз. одн. 
оудиви́тεлно(ст) (109), можливо, зумовлений маркуванням ← суфікса 
-тель або домінантністю (↓D) дієслівного суфікса -и. 

Середній рід 
-ств-о 
Наголос похідних слів падає на останній кореневий склад перед 

суфіксом. Наз. одн.: конова́лство (134), крывоприся́зство (302) 
(двокореневий комплекс), окая́нство (112), потво́рство (133), 
пу(д)да́нство (177) (префіксально-кореневий комплекс), шалέнство (103, 
104, 119), шапова́лство (134). Род. одн.: бεзчи́нства (120), 
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нεбл̃гословέнства (124), прощέнства (76), ст̃окра́дство (302) 
(двокореневий комплекс), старѣ(и)ши́нства (300), убо́зства (110). 
Дав. одн.: набожέнству (75) (префіксально-кореневий комплекс). 
Місц. одн.: бога́тствѣ (81), дово́лствѣ (285), пя́нствѣ (89). Місц. мн.: 
бога́тства(х) (76), xудо́зства(x) (203). З можливим сильним 
багатоскладовим базовим компонентом наголос ідентичний твірній 
основі: наз. одн. чε(р)нέчεство (86), стра(н)нопріέмничε(ст)во (207) 
(двокореневий комплекс).  

Окрему групу утворюють словоформи з наголошеною флексією. 
Можливо, у цьому випадку суфікс -ств-о набуває маркування →. 
Наз. одн.: дѣвство́ (126), катовство́ (67), ста(р)шынство́ (115). Род. одн.: 
множε(ст)ва́ (144), удовства́ (120). Місц. одн.: кумо(в)ствѣ́ (127). 

-иj-е 
Іменники із суфіксом -иj-е мають наголошений склад перед суфіксом. 

Наз. одн.: жи́тіε (86, 299), здоро́в(ъ)ε (108), zдра́віε (209). Род. одн.: 
да́н(ъ)ѧ (215), жи́тіѧ (299), здоро́в(ъ)ѧ (193), поня́т(ъ)ѧ (100). Ор. одн.: 
ко́піεмъ (74). Місц. одн.: жи́тіи (77, 78, 96, 107), здра́віи (207). Наз. мн.: 
zбо́ж(ъ)ѧ (275), камѣн́(ъ)ѧ (281). Род. мн.: зέли(и) (99). Місц. мн.: 
вεсέл(ъ)я(х) (103, 200). Така властивість суфікса спостерігається й у 
випадку префіксально-кореневих та двокореневих комплексів. Наз. одн.: 
трудолю́біε (298), срεбролю́біε (298). Род. одн.: бεздѣл́(ъ)ѧ (140), 
рукодѣл́(ъ)ѧ (140). Ор. одн.: насы́лствіεмъ (127). Наз. мн.: присло́віѧ (211), 
сожи́тіѧ (299). Місц. мн.: zлополу́чія(х) (85), нεпамятозло́бія(х) (129).  

-ниj- 
Наголос падає на передсуфіксальний склад (як правило, на 

попередній суфікс а). Наз. одн.: ω(т)чая́ніε (83), писа́ніε (108), пляса́ніε 
(102), покая́ніε (284), послуша́ніε (96), прεслуша́ніε. Род. одн.: воздыха́ніѧ 
(201), пляса́н(ъ)ѧ (103), покая́ніѧ (201), удε(р)жа́н(ъ)ѧ (81). Ор. одн.: 
послуша́ніεмъ (298), прεслуша́ніεмъ (298). Місц. одн.: по(д)ража́ніи (82), 
покая́ніи (283), тружда́ніи (193), чита́ніи (302). Род. мн.: стяжа́ни(и) 
(93). Зн. мн.: дарова́ніѧ (99), оклεвεта́ніѧ (94).  

Від дієслівної основи теперішнього часу утворений іменник дая́ніε 
(71) за допомогою суфікса -аниj- з наголосом на першому складі суфікса. 
У цьому разі маркування суфікса змінюється на ←.  

-л-о 
Суфікс -л-о в засвідчених формах показує два маркування.  
1. Маркування суфікса ←. Наголос падає на склад, що знаходиться 

перед суфіксом. Наз. одн.: пεрεвέсло (247). Род. одн.: пέкла (229). Дав. 
одн.: пέклу (249). З можливим сильним базовим компонентом: наз. одн. 
шы́ло (235) (ы (етимол. и) D↓).  

2. Маркування суфікса →. Наголос на флексії. Наз. одн.: жи(т)ло́ 
(112, 119), помело́ (227). Род. одн.: жи(т)ла́ (116). 
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Прикметники 
-ий- 
Наголос ліворуч від суфікса: ч. род. ώвчаго (167), пты́чо(г)[о] (243); 

с. наз. во́вчоε (218); мн. наз. о́вчіε (154), бара́нѣи (218); мн. дав. о́вчи(м) 
(153). 

-н- 
Більшість похідних прикметників із суфіксом -н- мають наголос на 

передсуфіксальному складі. Ч. наз.: ва́жны(и) (75), грѣ́шны(и) (83), 
ди́вны(и) (191), жи́тны(и) (92), зи́мны(и) (178), мо́вны(и) (230), 
нεзави́стны(и) (175), нεра(з)су́дны(и) (269), нεскоро́мны(и) (141), 
нб̃оро́дны(и) (290), но́щ(ъ)ны(и) (271), пи́шны(и) (219, 253), чέстны(и) 
(209); ч. род.: вѣр́ного (70), хр(с)толю́бного (206); ч. ор.: правосла́внымъ 
(116); ч. місц.: дш ̃έвно(мъ) (301). Ж. наз.: бεзпотрέбна (78), ва́жна (89), 
вну́трнаѧ (74), го́дна (267), ди́внаѧ (300, 303), кра́сна (283), лаго́дна (113), 
могоры́чна (285), нεва́жна (89), пεкέлнаѧ (100), сла́вна (137), сла́внаѧ (68, 
209), уго́дна (267), я́вна (100); ж. род.: бε(з)гла́сно(и) (130), дрέвно(и) (102), 
zу́бно(и) (304), напра́сно(и) (84); ж. зн.: боло́тную (164), zапа́сную (66), 
стра́шну (284); ж. місц.: дш ̃έвно(и) (116), иновѣ́рнои (116). С. наз.: 
бε(з)пу́тноε (140), взаέмъноε (207), zы́мноε (176, 225), мл(с)ты́нноε (72), 
пова́жноε (137), похва́лноε (131, 157), танέчноε (103); с. род.: zέмнаго 
(124), дарέмно(г)[о] (86); с. дав.: zа́ко(н)номъ (207), шлю́бно(мъ) (207); 
с. ор.: бл̃гости́ннымъ (80); с. місц.: кни́жномъ (302), нεбεзпέчно(мъ) (96). 
Мн. наз.: високопова́жныε (159), выго́дны (272), га(р)ма́тныε (143), 
ди́вныε (110), zбытέчныε (67), зέмныε (208), запа́сныε (94), злосла́вныε 
(155), зы́мныε (154), крέвныε (112), нεо(т)мо́вны (69), никчέмныε (140), 
ωста́тныε (284), позвѣ(р)хо́вныε (74), посты́дны (284), похва́лныε (96), 
правосла́вныε (155, 211), сага(и)да́чныε (69), свобо́дны (93), уго́дны (103), 
цε(р)ко́вніи (69), щоро́чныε (309). Мн. род.: вла́сны(x) (129), дома́шны(x) 
(280), живо́тны(х) (75), за́дны(х) (127), нεви́нныхъ (286), нεува́жны(х) (75), 
но́жны(х) (306), но́чны(х) (309), побо́жныxъ (278), побо́чны(х) (208), 
про́жны(х) (209), сла́вны(х) (202), слу́шны(х) (286). Мн. дав.: 
бл̃гомо́щны(м) (98), вѣ́рнымъ (283), домо́вны(мъ) (75), інозέмны(мъ) (143), 
лаго́дны(м) (75), побо́жны(мъ) (120). Мн. ор.: зέмными (195). Мн. місц.: 
бε(з)словέсны(x) (153), бεз(ъ)пло́дны(х) (98), бεзра(з)су́дныхъ (120), 
валέчныхъ (109), воέнныхъ (286), всεно́щны(х) (143), грѣ́шны(х) (200), 
диты́нныхъ (129), днέвны(х) (270), зи́мны(х) (176), zлоязы́чны(х) (105), 
zу́бныхъ (304), корчέмны(х) (196), лѣ́тны(х) (176), му́жны(х) (111), 
нεωсторо́жны(х) (110), нεблг̃ода́рны(х) (176), нεпло́дны(х) (98), 
нεстатέчны(х) (177), нεува́жны(х) (113), но́щны(х) (270), побо́жны(х) (70), 
повсεднέвныхъ (126), пого́дны(х) (177), свояво́лны(х) (103), словέсны(x) 
(153), слу́шны(х) (211), сму́тны(х) (85), стра(н)нопріέмны(х) (70), 
страннолю́бны(х) (70), трясави́чныхъ (303), тыхоми́рныхъ (286), 
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уло́мны(х) (190), цр̃ко́вны(х) (307). Короткі форми чоловічого роду 
прикметників із фонетичним варіантом суфікса -ен- мають наголос на 
передостанньому складі основи: бεзпотрέбε(н) (131), во́лεнъ (92), 
ωкая́нε(н) (86), стра́шенъ (219), сы́лε(н) (84). У прикметників із сильним 
базовим компонентом (маркування ↓) наголос має однакову позицію з 
твірною основою і може посуватися на кілька складів ліворуч: ч. ор. 
пла́мεнны(м) (147), ж. наз. го́ло(д)на (192), ж. род. іс́ти(н)но(и) (286), 
ма́тε(р)нε(и) (267), мн. наз. о́вощныε (281), мн. род. пара́лѣжны(х) (304). 
На другому складі зліва від суфікса мають наголос прикметники, що 
утворені від іменників із суфіксом -тель. Такий наголос відповідає 
маркуванню новоутворених слів ← ←: ч. наз. сп̃си́тεлны(и) (297), мн. наз. 
наказа́тεлныε (111), мн. род. дшε̃сп̃си́тεлны(х) (207), утѣши́тεлны(х) 
(207). 

У деяких прикметників спостерігається відхилення від основного 
маркування в бік →: ж. наз. голо(в)на́ѧ (74), ду(р)на̀ (248), ж. зн. 
голо(в)ну́ю (304), с. наз. трудно́ε (181), мн. місц. сѣнны́хъ (274). Короткі 
форми прикметників мають наголос на останньому складі: голодέнъ (160), 
клопотέнъ (160). 

Певна група прикметників має коливання між сильним і слабким 
маркуванням твірного кореня: с. наз. полέзноε (66), с. род. по́лεзного (182), 
мн. наз. тра́пε(з)ны(и) (173), мн. дав. тра́пεзнымъ (173), мн. місц. 
трапέзны(х) (173). Форма про́мы(с)лъ із сильною основою в утвореннях із 
суфіксом -н- поводиться як слабка основа: ч. наз. промы́слны(и) (160, 175), 
мн. місц. проми́слныхъ (175).  

-ск- 
Наголос падає праворуч від суфікса. Ч. наз.: коза́цки(и) (268), 

нищέнски(и) (68); дав. одн.: коза́цкому (268); місц. одн.: замѣс́(ъ)ко(м) 
(75). Наз. мн.: богома́зкіε (140), коза́цкіε (152), мо́рскіε (281), шата́нскіε 
(115). Род. мн.: ко́нски(х) (145), мн(с)ты́рски(х) (96), фра(н)цу́зки(х) (304), 
xр(с)тія́нскиxъ (160). Дав. мн.: вра́зки(м) (102). Місц. мн.: ко́нски(х) (277), 
лю́дзскихъ (300), мн(с)ты́рскихъ (173), общы́нски(х) (95), свѣ́тски(х) (120, 
298), ско́тски(х) (152), ту́рски(х) (133). При маркуванні ← ← наголос 
падає на другий від суфікса склад ліворуч: наз. мн. роды́тε(л)скіε (190). 
Виняток: наз. мн. вла(с)тέлскіи (69). Похідні утворення від сильних основ 
мають спільний наголос із твірним словом: ч. одн. і ́ночεски(и) (107), 
дав. одн. і ́ночεско(мъ) (96), місц. мн. дія́волски(х) (190).  

Як свідчать наведені приклади, акцентуація похідних слів залежала 
від акцентуаційної характеристики твірної основи і твірних суфіксів. У 
випадку із сильною основою словоформа зберігала наголос цієї основи. 
Однак у випадку, якщо основа була слабкою, наголос похідного слова 
повністю залежав від акцентуаційного маркування суфікса. Таким чином, 
наголос міг падати на сам суфікс, праворуч від нього (флексію) або 
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ліворуч від нього (попередній суфікс або останній склад твірної основи). 
Проте і в цьому разі система наголошування не була однозначною. Багато 
суфіксів одночасно могли мати кілька маркувань, що породжувало 
численні винятки із загальних правил. Така поведінка суфіксів, очевидно, 
пояснюється руйнуванням старої акцентної системи й формуванням нових 
акцентних характеристик морфем. У цьому зв’язку творчість Климентія 
Зіновієва є цінним джерелом для вивчення акцентної системи 
староукраїнської народнорозмовної мови.  
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СПЕЦИФІКА СЛОВОТВІРНОЇ МОРФОНОЛОГІЇ НОВИХ 
ДЕВЕРБАТИВІВ 

 
У статті розглянуто, як своєрідні особливості українського віддієслівного 

словотвору виявляються на матеріалі нових девербативів, не засвідчених словниками 
літературної мови. Установлено, що новотвори-девербативи субстантивної та 
ад’єктивної зон утворюються за типовими морфонологічними моделями і роблять 
можливим творення похідних будь-якої дериваційної структури, збагативши 
інноваційні ресурси лексичного фонду сучасної української мови.  

Виявлено, що для морфонологічної характеристики девербативів-неолексем 
необхідним є врахування фонологічної бази на морфемному шві, що прогнозує 
морфонологічні явища в похідних. Прості і складні віддієслівні новотвори в 
українській мові творяться за певними словотвірними і морфонологічними моделями, 
типами.  

Ключові слова: словотвірна морфонологія, новотвори-девербативи, 
морфонологічні засоби, словотвірні гнізда з вершинними дієсловами.  
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