стилістичними функціями оніма Україна його варіантам і контекстуальним
відапелятивним онімам властива прагматична функція, яка проявляється у
використанні ідентифікуючих знаків у ролі засобів вираження емоційно-оцінних
значень [7:159]. Завдяки розвитку вторинних емоційно-експресивних і
смислових нашарувань на власне топонімічне значення стилістичний потенціал
макротопоніма Україна у поетичних творах О.Олеся невичерпний.
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Л.І. Гуцул
Наголошення суфіксальних ойконімів
Звернення до проблеми наголошення українських назв населених пунктів
викликане перш за все потребою пізнання акцентології ономастичної лексики. У
сучасному мовознавстві вивчення українського наголосу проводиться в
різнопланових аспектах [1:5-6], але у центрі уваги лінгвістів перебуває
акцентуація слів апелятивної лексики. А наголос ойконімів, гідронімів,
антропонімів та інших шарів ономастичної лексики ще майже не описаний, тому
спостерігаємо так багато труднощів, помилок, вагань у їх наголошенні.
У пропонованій статті робиться спроба проаналізувати акцентуацію
суфіксальних ойконімів, дослідити співвідношення наголосу з їх

морфемною структурою. Матеріалом дослідження послугували дані «Словника
відтопонімних прикметників і назв жителів України» В.О.Горпинича [2].
Акцентно-морфемний аналіз ойконімів з'ясовує, на яку морфему падає
наголос. Тому виділяємо протиставлення: наголос на префіксі - наголос на
корені - наголос на суфіксі - наголос на флексії. Наголос зумовлює фонологічну
коваріацію морфемних компонентів ойконімів, «чим досягається єдність
морфологічного контура слова» [4:17]. Наша мета - дослідити, як морфемна
структура ойконімів впливає на місце наголосу. На думку В. А. Редькіна, місце
наголосу визначається тільки стосовно морфем словоформи [3:6].
Суфіксальні ойконіми є найчисленнішим класом назв населених пунктів
української мови (83,8% ойконімів). Аналізу підлягають ойконіми з
поширеними ойконімічними суфіксами (напр., -івк-а, -иц-я, -ець, -ич-і, -ськ
тощо) та непоширеними, рідковживаними (напр., -их-а, -ах-а, -ун, -ук- тощо).
Розглядатимуться як суфіксальні ойконіми, так і префіксально-суфіксальні та
складні композитні деривати - з метою визначення відношення словотворчого
суфікса до наголосу в акцентологічній системі ойконімів.
Суфіксальних ойконімів зафіксовано 5340 (83,8 %), серед них 10 (0,1%)
мають акцентований префікс, 3623 (68%) - акцентований корінь, 1381 (26%) акцентований суфікс, 326 (6%) - акцентовану флексію. Характерною
акцентологічною особливістю суфіксальних ойконімів, як бачимо, є переважне
наголошення кореня (68%).
Зафіксовано суфіксальних ойконімів з акцентуацією: наголос на префіксі корені - суфіксі - флексії:
1. -івк-а (1727): наголос на корені - 1287 (74%) Роза́нівка Мк, Ви́тязівка
Крв, на суфіксі - 439 (25,5%) Чубі́ вка Чрк , Лебеді́ вка Хрк , на флексії - 1
(0,5%) (Звізді́ вка Рв). Переважає кореневе наголошення;
2. -инк-а, -інк-а (-їнк-а), -анк-//-янк-а), -енк-а (308): наголос на корені - 48
(16%) Жме́ринка Вн , Голо́венка Жт, на суфіксі - 260 (84%) Довжа́нка Мк,
Городе́нка ІФ. Переважає суфіксальне наголошення;
3. -к-а (60): наголос на префіксі - 2 (2%) По́димка Крв, За́вадка ІФ, корені 58 (96%) Гру́шка Вн, Ру́дка Рв. Переважає кореневе наголошення;
4. -ок (37): наголос на префіксі - 1 (3%) Пере́лісок См, корені - 11
(30%) (Вувчок Чрг, Переши́йок Трн), на суфіксі - 25 (67%) Бужо́кЛв,

Городо́к Хм. Переважає суфіксальне наголошення;
5. -к-и (187): наголос на префіксі -2(1 %) Пі́ дставки Чрк, По́чати Рв, корені 111 (59%) Ске́льки Зп, Каро́лішки Рв), на флексії - 74 (40%) Сташки́ Жт, Бабенки́
Хрк. Переважає кореневе наголошення;
6. -ик (14): наголос на корені - 10 (71%) (Бо́брик Од, Хреща́тик См, на суфіксі
- 4 (29%) Трудови́к Зп, Дубови́к Жт). Переважає кореневе наголошення;
7. -ик-и (42): наголос на корені - 32 (76%) Бі́ лики Пл , О́рлики Пл, на
флексії-10 (24°%) Лісовики́ Лв, Рв. Переважає кореневе наголошення;
8. -ак-//-як-и (31): наголос на корені - 2 (6%) Пі́ зняки См , Ху́дяки Чрк, на
суфіксі - 10 (33%) Журбки́ ІФ, Кобелжи́ Пл, на флексії - 19 (61%) Вишняки́ Пл,
Ходаки́ Вн. Переважає флективне наголошення;
9.
-ів//-їв, -ов (291): наголос на префіксі -1 (1%) По́сухів Трн, корені
- 236 (81%) Глу́хів См , Ора́тів Вн, на суфіксі -54(18%) Цибулі́ в Крв , Сосне́в
Трн. Переважає кореневе наголошення;
10. -ов-//-ев-е (488): наголос на префіксі - 1 (0,4%) За́болотове См, корені 293 (60%) Вну́кове Крм , Люби́тове См, на суфіксі -140 (28,6%) Бобо́ве Зп ,
Кияно́ве Лг), на флексії- 54 (11 %) Ділове́ Зк, Терехове́ Жт. Переважає кореневе
наголошення;
11. -ов-//-ев-а, -ов-о (40): наголос на корені - 2 (5%) Ду́бова Рв, Гре́кова Од, на
суфіксі - 15 (31%) Дерешо́ва Вн , Ясе́ва Лг, на флексії - 23 (58%) Дягова́ Чрг,
Межова́ Днп. Переважає флективне наголошення;
- -івц-//-ївц-і (180): наголос на корені - 110(61%) Ти́шківці ІФ, Дуна́ївціХм, на
суфіксі - 45 (25%) Жукі́ вці Трн, Віншкі́ вці Вн, на флексії - 5 (14%) (Чернівці́ Чрв,
Морохівці́ Хрк. Переважає кореневе наголошення;
12. -инц-і, -анц-//-янц-і (126): наголос на корені -103 (82%) Ба́бчинці Вн,
Ки́данці Трн, на суфіксі -17(13%) Ярмоли́нці См , Роги́нці См, на флексії - 6
(5%) Писанці́ Днп, Мартинці́ См. Переважає кореневе наголошення;
13. -ц-і (66): наголос на префіксі - 1 (1%) За́гінці Хм), корені - 47 (72%) Ку́тці
Лв, Кобза́рці Мк, на флексії - 18 (27%) Сухоставці́ См, Карпці́ См. Переважає
кореневе наголошення;
14. -ець (83): наголос на корені - 28 (33 %) Бо́бринець Крв, Орі́ ховець Трн, на
суфіксі - 55 (67%) Тростяне́ць См , Ржаве́ць Хрк. Переважає суфіксальне
наголошення;
15. -иц-я (57): наголос на корені - 34 (59 %) Лу́ковиця Чрв,

Горна́тиця Рв, на суфіксі - 23 (41%) Води́ця Зк , Хотови́ця Трн). Переважає
кореневе наголошення;
17. -ниц-я (46): наголос на корені - 31 (67%) Бере́жниця ІФ , Оля́ниця
Вн, Наголос на суфіксі - 15 (33%) Городни́ця ІФ , Студени́ця Хм. Переважає
кореневе наголошення;
18. -н-е(283): наголос на префіксі - 1 (0,5%) До́слідне Хрс, корені - 262
(92,5%) Ба́ловне Мк , Цві́ тне Крв, на флексії - 20 (7%) (Тальне́ Чрк, Попасне́
Хрк). Переважає кореневе наголошення;
19. -н-а//-я (63): наголос на корені - 61 (97%) Лопу́шна Чрв, Чере́мошна Лв, на
флексії - 2 (3%) Дремезна́ Кв, Черемушне́ Хрк. Переважає кореневе наголошення;
20. -ин (122): наголос на корені - 83 (68%) Жабо́тин Чрк , Ба́бин ІФ, на
суфіксі - 39 (32%) Чуди́н Жт,Лапши́н Тр. Переважає кореневе наголошення;
21. -ин-а//-я (30): наголос на корені - 7 (23%) Іскриня Вн , Соло́твина Зк,на
суфіксі - 19 (64%) Вікни́на Крв, Корчани́на ІФ, на флексії - 4 (13%) Бачина́ Лв,
Завосина́ Зк. Переважає суфіксальне наголошення;
22. -ин-е (104): наголос на корені - 101 (97%) Рома́шкине Крм, Аркушине
Хрк, на суфіксі - 3 (3%) Тополи́не Днц, Круши́не Рв. В основному наголошений
корінь;
23. -ин-и (8): наголос на корені - 4 (50%) Но́вини Жт, Ли́пини Вл, на суфіксі 2 (25%) Печи́ни См , Щерби́ни Жт, на флексії - 2 (25%) Сухини́ Хрк, Грицини́
См). Переважає кореневе наголошення;
24. -ан-//-ян-е (31): наголос на корені - 19 (62%) Зо́ряне Зп, Сере́бряне Крв, на
суфіксі - 6 (19%) Конопля́не Од, на флексії - 6 (19%) Льодяне́ Крв, Берестяне́
Вл). Переважає кореневе наголошення;
25. -ан-//-ян-и (39): наголос на суфіксі - 34 (88%) Вербля́ни Лв, Шелестя́ни
Хм, на флексії - 5 (12%) Кошлани́ Вн, Шияни́ См. Переважає суфіксальне
наголошен
26. -чан-и (13): наголос на суфіксі - 13 (100%) Богородча́ни ІФ, Іванча́ни
Трн. Завжди наголошений суфікс;
27. -щин-а (40): наголос на корені - 34 (85%) Сидорівщина Пл, Осе́щина
Од, на суфіксі - 6 (15%) Московщина Рв, Ліствщина Жт. Переважає кореневе
наголошення;
28. -ськ (-зьк, -цьк) (63): наголос на корені - 63 (100%) Гені́ чеськ Хрс,
Іллічі́ вськ Од. Завжди наголошений корінь;
29. -ськ-е, -ськ-а, -ськ-і, -ськ-ий (235): наголос на префіксі -1 (0,3%)

Пере́гінське ІФ, корені - 225 (95,7%) Уманське Днц, Спа́ське Чрг, на флексії -10 (4
%) Кам'янське́ Зп, Донське́ Днц. Переважає кореневе наголошення;
30. -цьк-е, -зьк-е (49): наголос на корені - 43 (88%) Бузьке Мк, Ворунізьке
Днп, на флексії - 6 (12%) Грузьке́ Крв. Переважає кореневе наголошення;
31. -ич (13): наголос на корені- 12 (93%) Коро́тич Хрк, Дрого́бич Лв, на суфіксі
-1 (7%) Сопи́ч См. В основному кореневе наголошення;
32. -ич-і (199): наголос на корені -194 (97,5%) Ба́бичі Зк, Яструбичі Лв, на
суфіксі - 4 (2%) Курови́чі Лв, Солови́чі Вл, на флексії - 1 (0,5%) Мариничі́ Чрв. В
основному кореневе наголошення;
33. -ищ-е (58): наголос на корені - 26 (45%) Хре́стище Хрк, Новосе́лище Зп, на
суфіксі - 32 (55%) Монастири́ще Чрк, Погреби́ще Вн. Наголос однаковою мірою
може падати і на корінь, і на суфікс;
34. [-й-а], [-й-е] (22): наголос на корені - 22 (100%) Семигі́ р 'яКрв, Оста́п′є
Пл. Наголошений завжди корінь;
35. -уват-//-юват-е, -уват-а (28): наголос на суфіксі - 28 (100%) Тернува́те Од,
Ясинува́та Днц. Наголошений завжди суфікс;
36. -ук-//-юк-и (9): наголос на флексії - 9 (100%) Овсюки́ Пл , Антонюки́
Од. Наголошена завжди флексія;
37. –ух//-юх-и (5): наголошений корінь -1 (20%) Ма́чухи Пл, суфікс - З
(60%) Конюхи́ Трн, флексія - 1 (20%) Борухи́ Трн. Переважно наголошений суфікс;
38 . -их-а, -ах-а (13): наголошений корінь — 4 (31 %) Шау́лиха Чрк, Зала́тиха
См, суфікс - 9 (69%) Волнова́ха Днц , Дрозди́ха Чрк. Переважно наголошений
суфікс;
39. -ав-//-яв-а(17): наголошений корінь -1 (5%) Ку́чава Зк, суфікс -16
(95%) Кудря́ва Рв, Колоча́ва Зк. Майже завжди наголошений суфікс;
40. -ак (-як) (13): наголошений корінь - 4 (30%) На́длак Крв, Ба́йрак См, суфікс
- 9 (70%) Каланча́к Хрс, Борща́к Мк. Переважно наголошений суфікс;
41. -ач (9): наголошений корінь - 7 (78%) Бу́чач Трн , Ба́хмач Чрг, суфікс -2
(22%) Біга́ч Чрг. Переважно наголошений корінь;
42. -енк-о (12): наголошений корінь -1 (8%) Пархо́менко Лг, суфікс - 11
(92%) Руде́нко Зп, Горбате́нкоДнц. Переважно наголошений суфікс;
43. -ечк-о (2): наголошений суфікс - 2 (100%) Усте́чко Трн, Бересте́чко
Вл);

44.
-ечк-и, -ачк-и, -еньк-и, -енк-и (27): наголошений корінь -1
(3%) Іщенки См, суфікс -17 (63%) Хоме́нки Вн , Семере́ньки См, флексія - 9
(34%) Петренки́ Пл, Терещенки́ См. Переважно наголошений суфікс;
45. -к-о (2): наголошена флексія - 2 (100%) Полько́ Рв, Олесько́ Лв.
46. -ар//-яр (3): наголошений суфікс - 3 ( 1 0 0 %) Любе́р Жт, Вугля́р Днц.
47.
-ан-і (11): наголошений суфікс - 2 (18%) Щербе́ні Пл, Муке́ні Лв, флексія
- 9 (82 %) Горбані́ Хрк, Копані́ Зп. Переважно наголошена флексія;
48.
-инь//-інь (16): наголошений корінь - 5 (31%) Гу́линь ІФ , Пи́стинь
ІФ, суфікс - 11 (69%) Волосі́ нь Кв, Гори́нь Жт. Переважно наголошений суфікс;
49. -ин-і (3): наголошений суфікс - 3(100%) Части́ні Лв, Тверди́ні Вл.
50. -ун (3): наголошений лише суфікс - 3 (100%) Лусту́н Чрв, Тягу́н Вн.
51. -еч (1): наголошений лише суфікс — 1 (100%) Любе́ч Чрг.
52.
-ач-і, -аш-і (10): завжди наголошена флексія -10 (100 %) (Горбачі́
Лв, Петраші́ Чрв.)
Заналізувавши наголошення суфіксальних ойконімів, виділимо їх
акцентуаційні типи з оглядом на позицію словотворчого суфікса щодо
словесного наголосу.
Акцентуаційні типи суфіксальних ойконімів:
1)
завжди наголошені або в основному наголошені суфікси : -а́н-/ -и́н-и,
-ча́н-и, -ува́т-/-юва́т-е, -ува́т-а, -а́в-/-я́в-а, -е́нк-о, -е́чк-о, -а́р/ -я́р, -и́н-і, -у́н,
-е́ч: Озеря́ни Хрс, Монастирча́ни ІФ, Парнува́те Хрк, Кудрява Рв, Осипе́нко Зп,
Усте́чко Трн, Люба́р Жт, Частині Лв, Тягун Вн, Любе́ч Чрг.
2)
переважно наголошені суфікси: -инк-а, -інк-/-їнк-а, -анк-/янк-а, -енк-а,
-ок, -ець, -ин-/-ин-я, -ух-/-юх-и, -их-а, -ах-а, -ак/-як, -ечк-и, -ачк-и, -еньк-и,
-енк-и, -инь, -інь: Бережинка Крв, Степо́к Жт, Двіре́ць Рв, Гординя Лв,
Свинюхи Вл, Дроздиха Чрк, Борща́к Мк, Баште́чки Чрк, Волосі́ нь Кв.
3)
однаковою мірою наголошені суфікс і корінь: -ищ-е: Хлівище Чрв Жо́рнище Вн.
4)
завжди ненаголошені або в основному ненаголошені суфікси: -ик-и,
-ин-е, -ич, -ич-і, -ук-//-юк-и, -ач-і, -аш-і: Орлики Пл, Сухине Од, Коро́тич Хрк,
Ді́ дичі Вл, Правдюки́ См, Головачі́ См, Петраші́ Чрв);
5)
переважно ненаголошені суфікси: -івк-а, -ик, -ак-/-як-и, -ів/-їв, -ов,
-ов-/-ев-е, -ов-/-ев-а, -івці/-ївці, -инц-і, -анц-//-янц-і, -иц-я, -ниц-я,

-ин, -ин-и, -ан-/-ян-е, -щин-а, -ач, -ан-і: Августинівка Зп, Бистрик Жт, Худяки Чрк,
Во́вків Мк, Гло́дове Зп, Богда́нівці Хм, Хижинці Вн, Го́лиця Од, Бере́жниця ІФ,
Миха́йлин Вн, Сухини Хрк, Малово́дяне Крв, Покро́вщина Пл, Бучач Трн, Горбані́
Пл.
Розглянувши наголошення суфіксальних ойконімів, можна стверджувати, що у
переважній більшості вони мають акцентований корінь, і, отже, провідною у них є
коренева акцентуація. Завжди ж наголошеними або в основному наголошеними в
ойконімах виступають суфікси: -ан-/-ян-и, -чан-и, -уват-/-юват-/-уват-а, -ав-/-яв-а,
-енк-о, -ечк-о, -ар/-яр, -ин-і, -ун, -еч.
1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові.-К., 1984.
2. Горпинич В.О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України: В 2
т.-Кіровоград, 1994-Т. 1; К., 1994.-Т.2
3. Редькин В.А. О понятии продуктивности в акцентологии//Рус. яз. в нац. шк.-1965.-№ 2.
4. Федянина Н. А. Ударение в современном русском языке.-М., 1982.

Огляд ономастичних праць, одержаних редакцією

(4-6)
4. Ономастика України та етногенез східних слов'ян/Відп. ред.
І.М.Желсзняк.-К.,1998.-227 с. [Інститут української мови НАНУ].
Колективна монографія шістьох авторів «ставить за мету довести важливе
значення ономастики для вивчення східнослов'янського глотто- й етногенезу )
(с.4), шукаючи «чисту» східнослов'янську онімну лексику. Практично вся книга
складається з різнопланових етимологічних розвідок високої вартості. Пошуки
власне східнослов'янських топонімів дали загалом непевні результати. Ці пошуки
найпомітніші й найрезультативніші у першому розділі «Роль і місце ономастичних
досліджень у студіях з східнослов'янського етногенезу» (І.М.Желєзняк).
Особливий інтерес тут становить розгляд східнослов'янських словотвірних типів у
гідронімії України порівняно з Балканами. Розділ «Із Птолемеєвого
етнотопонімікону Східної Європи» (гевр. Славі'О»

