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ВСТУП 

 

Для української мови, як і всіх слов’янських, характерні зміни 

фонемного складу морфем. Ці модифікації, виникнувши на фонемному рівні, 

функціонують у формо- та словотвірній системах. Подібні явища є об’єктом 

вивчення морфонології. 

В українському мовознавстві основи морфонологічних досліджень 

заклав П. Коструба, який створив і власну фонологічну концепцію. На 

його думку, морфонологія досліджує явища, що стоять на межі фонології і 

морфології, насамперед чергування фонем1.  

На фонологічній концепції П. Коструби ґрунтуються дослідження 

І. Савченко2, яка звернула увагу на особливості фонемної структури морфем у 

сучасній українській мові.   

Найбільше ґрунтовних розвідок зі словотвірної морфонології сучасної 

української мови належать  М. Кравченко3, М. Федурко4, І. Демешко5. 

Л. Кондакова зосередила увагу на дослідження морфонологічних  

явищ у  системі словозміни іменників6. І. Козленко вивчала зміни 

                                                   
1 Коструба П.П. Фонетика, фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про мову). 
Методологічні питання мовознавства. К., 1966. С. 93 – 104. 
2 Савченко И.Ф. Типологія фонемной структуры морфем (на материале префиксальных 
прилагательных украинского языка ): Автореф. дис.канд.филол.наук. К., 1990. 
3 Кравченко М.В. Морфонологічні явища і словотвірна структура слова. Українська мова і 
література в школі. 1984. № 6. С. 51 – 55; Семантична і морфонологічна валентність 
словотворчих одиниць у системі віддієслівних дериватів. Мовознавство. 1988. № 1. С. 32 – 37; 
Словотвірна структура дериватів, утворених за допомогою суфіксів –ськ (ий), -ств(о). Українська 
мова і література в школі. 1989. № 2. С. 24 – 31; Явище усічення у системі віддієслівних 
іменників. Мовознавство. 1984. № 3. С. 32 – 36. 
4 Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. Київ-Дрогобич: Вимір, 2003.  271 с. 
5 Демешко,  І. М. Морфонологічна характеристика неолексем - девербативів у сучасній українській 
літературній мові. Вісник  Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2013. Вип. 
21/19(3). С. 44–52; Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології 
девербативів. Мова: класичне – модерне  - постмодерне: збірник наукових праць. Вип. 3.  Київ: 
Дух і літера, 2017. С. 140–148. 
6 Кондакова Л.А. Морфонологические процессы в системе украинского имени существительного: 
Автореф. дис. канд. филол. наук. – К., 1992. 
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фонемного складу морфем у системі парадигматичного формотворення 

дієслів1.  

В. Горпинич плідно працював над різноаспектним аналізом 

відтопонімних  дериватів2, основи морфонології виклав у підручнику 

“Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. 

Морфонологія”3. Л. Асіїв у низці статей висвітлила особливості різних  

типів морфонологічних  явищ4, звернула увагу  і на морфонологічні 

особливості творення слів від топонімів5.  

Актуальність дослідження. Морфонологічні модифікації — складне 

явище, яке допомагає розкрити глибинні процеси словотворення, відбиває 

специфіку української мови, тісно пов'язане з історією її формування та 

розвитку. Тому морфонологічні явища вимагають подальших досліджень. 

Це стосується і досліджень фонемних модифікацій, які відбуваються при 

творенні відтопонімних  прикметників. Важливо описати ці явища з 

позицій Львівської фонологічної школи і “виявити активні власне 

українські морфонологічні моделі, аргументовано оцінити нормативність 

дериватів, що функціонують у сучасній мові”6. 

                                                   
1 Козленко І.В. Морфонологічні явища в системі словозміни дієслів.  Українське мовознавство.  К., 1990  
Вип. 17.  С. 54 – 63; Козленко І.В. Морфонологія словозміни дієслова у сучасній українській літературній 
мові: Автореф. дис. канд. наук.  К., 1992.  20 с. 
2 Горпинич В.О. Теоретичні питання відтопонімічного словотвору східнослов’янських мов. К.: Вища школа, 
1973. С.82 – 106; Горпинич В. О. Унормувати написання прикметників від географічних назв. 
Мовознавство. 1995. № 1. С. 26–29. 
3 Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія.  К, 
1999. 207 с. 
4 Асіїв Л. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. 2006. Вип. 38. Львів, 2006. С. 10-15; Асіїв Л. В.  Морфонологічні альтернації в гуцульських 
говірках. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2009.  Вип. 46. Ч.ІІ. Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 92 – 96.; Асіїв Л. В.  Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках 
сучасної української літературної мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57 
–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  С. 18-25; Асіїв Л. В.  Морфонологічні 
альтернаційні ряди у прикметниках сучасної української літературної мови. Вісник Львівського 
університету. Серія філологічна. 2016. Вип. 63.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016.  С. 
3–11. 
5 Асіїв Л. Морфонологічні особливості творення відтопонімних  дериватів у сучасній українській мові. 
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3.Opis, konfrontacja, przekład, Slavica Wratislaviensia CXVII (AUW No 
2378). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2002. S. 9-14; Асіїв Л. Морфонологічні явища 
при творенні відойконімних прикметників в українській мові. Вісник  Львівського університету. Серія 
філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 222-232. 
6 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 229. 
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Новизна роботи полягає  у визначенні активних морфонологічних  

моделей творення відтопонімних прикметників у сучасній мові і виявленні 

чинників,  які впливають на функціювання різних  морфонологічних  явищ.  

Мета роботи – з’ясувати особливості функціювання морфонологічних  

явищ при творенні відтопонімних  прикметників у сучасній українській  мові. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання низки конкретних 

завдань: 

- окреслити особливості дослідження морфонологічних явищ у 

сучасній лінгвістиці; 

- укласти картотеку прикметників, утворених  від топонімів; 

- з’ясувати типи та види морфонологічних явищ, визначити 

морфонологічні моделі творення відтопонімних прикметників; 

- установити умови функціювання морфонологічних змін у 

відтопонімних дериватах;  

- виявити порушення у функціюванні морфонологічних явищ і 

з’ясувати причини появи морфонологічних  девіативних форм.  

Об’єктом дослідження є морфонологічні явища у відтопонімних 

прикметниках. 

Предмет дослідження – структурно-дериваційні особливості 

відтопонімних  прикметників,  типи та види морфонологічних змін, умов їх 

функціювання у відойконімних прикметниках. 

Методи дослідження: описовий, структурно-функціональний, метод 

дистрибутивного аналізу, метод спостереження, елементи кількісного 

аналізу. Методи лінгвістичного опису мовних фактів і структурно-

функціональний дали змогу інвентаризувати та систематизувати 

відтопонімні прикметники за їхніми морфонологічними особливостями. 

Метод дистрибутивного аналізу застосований з метою з’ясувати специфіку 

сполучуваности основи топоніма з дериваційними засобами.  Для виявлення  

морфонологічних варіантів використано метод спостереження.  
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Матеріалом для дослідження послужили прикметники, утворені від 

топонімів.  

Джерельною базою дослідження є “Словник географічних назв 

України”1,  “Український правопис”2, а також   вебсайт  Рада.інфо3, який дав 

змогу виявити відтопонімні прикметники в офіційних назвах територіальних 

рад на теренах України.  

Структура роботи. Відповідно до мети і завдань робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури та джерел. 

 

 

                                                   
1 Горпинич В. О. Словник географічних назв України: топоніми та відтопонімні прикметники. 
Київ: Довіра, 2001. 526 с. 
2 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. 391 с. 
3  Рада.інфо. URL: https://rada.info/  
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОНОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ  

В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ  

 

1.1. Основні етапи морфонологічних   

досліджень  в українській лінгвістиці 

 

Чергування звуків  (за сучасною термінологією – фонем) здавна 

привертали увагу вчених, які досліджували особливості словозміни чи 

словотвору української  мови.  У кожній науковій розвідці стосовно 

відмінювання іменників чи формотворення дієслів, а також утворення нових  

слів можемо побачити зауваги стосовно зміни звуків (фонем) при додаванні 

певного закінчення чи суфікса. Проте про суто морфонологічні дослідження 

в українській лінгвістиці можемо говорити тільки з 60-х років ХХ століття. 

Саме в цей час з’являються праці Петра Коструби,  у яких  він і закладає 

основи морфонологічних  досліджень. На думку лінгвіста, морфонологія 

досліджує явища, що стоять на межі фонології і морфології, насамперед 

чергування фонем1. Цим терміном П. Коструба позначав "незалежні від 

фонетичних умов зміни в фонемному складі морфем, що полягають у 

заміні однієї фонеми іншою, а також сполукою фонем або фонемним нулем 

і служать як один із морфологічних засобів мови в галузі формотворення та 

словотвору"2. Учений наголошував на граматичних функціях 

морфонологічних модифікацій в українській мові. Цю думку видатного 

мовознавця розвинули інші вчені (зокрема,  М. Кравченко, Л. Кондакова), 

які досліджували морфонологічні явища у функційному аспекті з 

елементами діахронного аналізу. Такий підхід до вивчення фонемних змін 

дозволяє з'ясувати їх особливості, пов'язані з історичними причинами 

                                                   
1 Коструба П.П. Фонетика, фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про мову). 
Методологічні питання мовознавства. К., 1966.  
2 Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За заг. ред І.К.Білодіда.  К.,1969.  С. 264. 
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виникнення, а також встановити місце та роль фонемних модифікацій у 

сучасній мовній системі. 

Важливе місце в розвитку української морфонології займає  

монографія Марії Федурко “Морфонологія відіменникового словотворення”1. 

У цій праці вчена виклала теоретичні основи морфонологічних  досліджень,  

окреслила свої погляди на проблемні питання морфонології, зокрема щодо 

існування окремих  одиниць морфонології  та окремого морфонологічного 

рівня мови.  

На сучасному етапі дослідження морфонологічних  змін спрямовані на 

з’ясуванні специфіки функціювання різних типів модифікацій,  виявлення 

активних  морфонологічних  моделей. Зокрема, І. Демешко у статті 

“Морфонологічна характеристика неолексем - девербативів у сучасній 

українській літературній мові”2 охарактеризувала особливості функціювання 

різних  типів змін фонемного складу морфем  у процесі утворення нових 

лексем у сучасній українській мові.  

Значну увагу сучасні дослідники приділяють з’ясуванню умов 

функціювання морфонологічних явищ,  виявленню не тільки 

внутрішньомовних,  а й екстралінгвальних чинників,  які перешкоджають 

реалізації  типових  для української  мови моделей3.  

 

1.2.  Аспекти дослідження морфонологічних явищ 

Хоч основи морфонології як окремої лінгвістичної науки були 

закладені ще в 30-их роках XX ст., проте і сьогодні вчені по-різному 

визначають предмет, завдання та місце морфонології серед інших 

                                                   
1 Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. Київ-Дрогобич: Вимір, 2003.  271 с. 
2 Демешко,  І. М. Морфонологічна характеристика неолексем - девербативів у сучасній 
українській літературній мові. Вісник  Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 
2013. Вип. 21/19(3). С. 44–52 
3 Асіїв Л. Соціолінгвістичний аспект морфонології. Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. Вип. 70. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 98–109;  
Демешко  І. Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів. 
Мова: класичне – модерне  - постмодерне: збірник наукових праць. Вип. 3.  Київ: Дух і літера, 
2017. С. 140–148. 
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лінгвістичних дисциплін. В українському мовознавстві низку 

морфонологічних досліджень здійснено з позицій різних фонологічних шкіл.  

Більшість мовознавців дотримується думки, що морфонологія 

повинна вирішувати такі завдання: 

1) описувати фонологічну структуру морфем; 

2) вивчати комбінаторні фонемні зміни, яких зазнають окремі 

морфеми в морфемних сполученнях; 

3) досліджувати фонемні зміни, які виконують морфологічні функції. 

Названі аспекти цієї галузі мовознавства розвиваються з різною 

інтенсивністю. Українські вчені найбільше уваги приділяють вивченню 

фонемних модифікацій морфем у процесі формо- та словотворення, що 

пов’язане з активністю в українській мові морфонологічних явищ. 

Ядро  морфонології,  що, власне, і дозволяє виділити її як окрему 

мовознавчу дисципліну, становлять фонемні модифікації морфем (основ) у 

процесі формо- та словотворення. Проте у морфонологічних теоріях по-

різному трактуються фонемні зміни та їх роль у мовній системі, що залежить 

також і від фонологічних поглядів мовознавців.  

Морфонологічними вважають такі зміни фонемного складу морфем та 

основ, які, не порушуючи тотожності останніх, виступають формо- та 

словотворчим засобом у системі сучасної мови. Такі явища хоч і пов'язані 

завжди з певною фонемною субстанцією, проте своїм існуванням 

зобов'язані взаємодії одиниць вищого рівня — морфем (під час 

словотворення — твірної основи та дериваційного афікса). Фонемні зміни 

з'явилися у різні періоди розвитку мови, є результатом різноманітних 

процесів, в основному фонетичних закономірностей. Місце цих 

модифікацій у сучасній мовній системі визначається не тим, як, коли і чому 

вони виникли, — важливою є функціональна характеристика фонемних змін, 

їх регулярність, сфера дії. 

Серед розмаїття морфонологічних поглядів різко протиставлені два 

підходи до модифікацій фонемного складу морфем (і основ). Згідно з 
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першим, зміни фонем  (насамперед альтернації) належать лише історії мови, 

їм не властива регулярність, вони існують в силу тільки традиції. Тому їх 

можна характеризувати тільки з точки зору норми. Інший підхід полягає в 

розумінні модифікацій фонемного складу морфем як певної системи, якій 

властиві свої закономірності. Прихильники такого трактування 

морфонологічних явищ особливо підкреслюють регулярність змін фонем, що і 

дає підставу говорити про існування морфонологічних закономірностей. Це 

суттєво для виділення морфонології як науки, адже, якщо б ніяких 

морфонологічних закономірностей не було, морфонологія перестала б 

існувати як особливий розділ лінгвістики. 

Дослідження, здійснені на широкому матеріалі, довели, що 

морфонологічні явища у переважній більшості випадків є регулярними, вони 

охоплюють цілі групи слів, взаємодіючи з певними афіксами. Під регулярністю 

якогось морфонологічного явища розуміють його обов’язкову участь в 

утворенні певної форми чи нової лексеми за допомогою однакових афіксальних 

засобів від слів, кінець основи яких складають однотипні фонемні сполуки. 

 Тому не відповідає мовній реальності твердження, що морфонологічні 

явища стосуються тільки окремих слів, є асистемними, хоч і нормативними. 

Звичайно, модифікації фонемного складу морфем можна (і треба) 

характеризувати з точки зору норми сучасної мови, адже вміння будувати 

морфонологічно правильні форми входить у мовну компетенцію мовця. Однак 

системний підхід до аналізу морфонологічних змін передбачає також 

з'ясування ролі модифікацій у формо- та словотворчому процесах. Залежно від 

того, як розв'язують це питання морфонологи, вони поділяються на дві групи. 

Частина мовознавців (зокрема, Л. Комарова) вважає морфонологічні явища 

одним із формо- та словотворчих засобів у сучасній мові. Інші 

морфонологічними називають такі модифікації, які тільки супроводжують 

формо- чи словотворчі процеси, проте не виражають ніяких значень. 

Петро Коструба наголошував на граматичних функціях 

морфонологічних модифікацій в українській мові. Цю думку видатного 
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мовознавця розвивають і сучасні українські вчені (зокрема,  М. Кравченко, 

Л. Кондакова), які досліджують морфонологічні явища у функційному 

аспекті з елементами діахронного аналізу. Такий підхід до вивчення 

фонемних змін дозволяє з'ясувати їх особливості, пов'язані з 

історичними причинами виникнення, а також встановити місце та роль 

фонемних модифікацій у сучасній мовній системі. 

Відстоюючи  функціональний підхід до характеристики 

морфонологічних явищ, мовознавці розходяться щодо визначення функцій 

цих змін у системі мови. Деякі вчені вважають, що модифікації служать тільки 

для усунення невластивих мові сполук фонем на стику морфем, 

підпорядковуючись законам комбінаторики фонем чи закономірностям 

морфотактики1. Інші (П. Коструба, Л. Комарова, Л. Асіїв)  визнають за ними 

властивість передавати ті чи інші значення.  

У дериваційній морфонології переважає твердження, що фонемні 

зміни є тільки додатковим засобом, який супроводжує афіксацію. Проте Марія 

Кравченко, яка загалом поділяє цей погляд, наголошує на словотвірній функції 

деяких альтернацій (зокрема, /т/ - /т´/ при утворенні таких віддієслівних 

іменників, як тертя).  

Так само низка дослідників парадигматичної морфонології вважає 

фонемні модифікації додатковим, звичайно надлишковим, засобом 

вираження граматичних значень при основному, флективному. Тільки т. зв. 

"внутрішню флексію" (чергування, яке маркує протиставлення форм, не 

підтримане спеціальними афіксами) вони визнають єдиним засобом 

вираження  значень.  

Деякі вчені вилучають з числа морфонологічних ті зміни фонемного 

складу морфем (і основ), які виступають в ролі морфологічних, дериваційних 

засобів, пов'язані із змістовою стороною мови. Вони зводять роль 

морфонологічних явищ до підвищення надлишковості тексту, наголошуючи, 

                                                   
1 Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати).  Київ, 
1981. С.68. 
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що морфонологія відволікається від змістової сторони мови, від відношення 

її до плану змісту.  

Роль морфонологічних модифікацій у мові не зводиться до 

"надлишковості" тексту — вони виражають граматичні, лексико-граматичні 

значення, маркують парадигми частин мови, підкреслюють, а в деяких 

випадках і зберігають граматичні опозиції та словотвірні типи.  

Учені вважають, що морфонологічні явища можуть виконувати такі 

функції:  

• усувають невластиві  мові сполуки фонем на стику морфем;  

• беруть участь у розрізненні словоформ одного слова;  

• є носіями цілком визначеної граматичної інформації; 

• є додатковим словотворчим засобом; 

• маркують парадигми частин мови; 

• підкреслюють, а в деяких випадках зберігають граматичні опозиції  та 

словотвірні типи. 

Для опису морфонологічних модифікацій важлива характеристика тих 

фонемних сполук, які перебувають у зоні поєднання морфем під час формо- та 

словотворення (т. зв. "контактній зоні"). Досліджуючи словотвірну 

морфонологію, необхідно враховувати морфонологічну сполучуваність 

твірної основи та словотворчого афікса. При цьому вирішальне значення 

мають кінцева фонемна сполука твірної основи ("фіналь") і початкова фонема 

чи сполука фонем словотворчого суфікса ("ініціаль"). Установлення фонемної 

структури морфем (основ) у контактній зоні є першим етапом опису 

морфонологічних явищ, які функціонують у системі формо- та 

словотворення сучасної мови. 

Дискусійним залишається питання і вживання таких термінів,  як 

морфонема та субморф. 

Термін морфонема ввів у науковий обіг польський мовознавець Г. 

Улашин,   розуміючи    під   ним    звуки    мовлення,   які    виконують 
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семасіолого-розрізнювальну функцію. Термін звук він залишив за 

природними звуками, фонемами назвав звуки мовлення. М. Трубецькой також 

використовував термін морфонема, але вкладав у нього зовсім інший зміст. 

Морфонему він трактував як "комплексний образ" двох і більше фонем, 

здатних залежно від морфологічної структури слова заміщати один одного 

всередині однієї і тієї ж морфеми. У сучасному мовознавстві цей термін 

використовують американські дескриптивісти та морфонологи, які прагнуть 

об'єднати в одне ціле елементи варіантів морфем, що чергуються. 

Деякі мовознавці, які визнають існування окремого морфонологічного 

рівня, трактують морфонему як основну його одиницю. Вони 

протиставляють чотири одиниці: фонема - морф, морфонема - морфема. 

Марія Федурко виділяє такі одиниці морфонології  

(морфонологічного рівня мови): морфонема – нижча одиниця морфонології, 

“результат узагальнення фонем”, “складовий елемент морфеми”1; 

субморфема, яка  зовнішньо збігається з морфемою, але відрізняється 

асемантичністю, – це “вища  одиниця морфонології, що має  властиву 

морфемам певної мови морфонемну будову”2. Субморфеми “підпорядковані 

морфемам, у складі яких виступають і тільки через які беруть участь у 

вираженні певного значення”. Cубморф – формальне вираження субморфеми, 

“вичленовуються на площині реальних слів (непохідних і похідних) як 

особливі складові їхніх мінімальних значущих частин – кореневих і 

афіксальних морфем”3.  

 Петро Коструба і його послідовники, учені Львівської  фонологічної  

школи, вважають, що таке протиставлення суперечить мовній реальності. 

Фонема — це одиниця фонологічного рівня. У мовленні вона реалізується у 

звуках. Одиниці вищого рівня — морфеми і морфи — складаються з фонем 

(щодо співвідношення морфеми і морфа, то морфема — певна сукупність 

морфів, як слово — це сукупність словоформ). Отож усі названі одиниці (крім 

                                                   
1 Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. Київ-Дрогобич: Вимір, 2003. С. 244. 
2 Там само. С. 244. 
3 Там само. С. 245. 



 15 

звука) є одиницями мовної системи, яка реалізується у мовленні (потік 

звуків). Отож у морфонологічних концепціях, що використовують поняття 

морфонема, нечітко розрізняються мова і мовлення як два аспекти лінгвальної 

дійсності. 

Термін морфонема є  багатозначним, що створює  додаткові 

труднощі у коректності його вживання. Представники Львівської  

фонологічної  школи для позначення фонем, які чергуються у складі одної і 

тієї ж фонеми, вживають термін альтернаційний ряд. 

Значно меншого поширення набув термін субморф. Модифікації, що 

відбуваються у процесі формо- та словотворення, стосуються однотипного 

фонемного складу морфем (і основ). Це зумовлює прагнення об'єднати такі 

частини, які зазнають однакових змін, в одну одиницю — субморф, для 

компактнішого опису. Однак  у разі використання терміна субморф при описі 

морфонологічних явищ як одного із формо- та словотворчих засобів мови є 

ризик затуманити їхній  зв'язок з одиницями вищого, морфологічного, рівня. 

Морфонологічні модифікації виникають у результаті взаємодії морфем 

(твірної основи та афікса). Вони утворюють морфонологічні варіанти 

основного морфа, служать для вираження низки граматичних значень. 

Морфонологічні явища досліджують також в діахронічному аспекті, 

який полягає в з’ясуванні  “історичних причин появи фонемних модифікацій”1, 

а також в описі “етапів формування  їхньої системи в мові”2. Цей аспект 

доповнює функціональний, тому що “особливості сучасних морфонологічних 

модифікацій тісно пов’язані з історичними причинами їхнього виникнення”3.  

Наприклад, особливістю альтернацій голосних фонем є те, що вони 

відбуваються не на міжморфемному шві, а в складі перед ним. Однак такі 

чергування завжди викликані взаємодією морфем у процесі формотворення. 

У сучасній українській мові умовами існування чергувань /о/ - /і /, /е/ -  /і/ є 

                                                   
1 Асіїв Л. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної  української  
літературної  мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57. С. 18. 
2 Там само. С. 18. 
3 Там само. С. 18. 
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відкритість/закритість складу. Якщо у процесі формотворення змінюється 

складоподіл в основі і відкритий склад закривається, то наявна в ньому 

голосна фонема /о/ або /е/ чергується з /і//. Історичною причиною 

виникнення цієї зміни є занепад зредукованих голосних [ъ],  [ь], що 

спричинило подовження [о], [е] в попередньому складі. Ці голосні через 

стадію дифтонгів перейшли в [і]. Історичними причинами виникнення 

альтернацій /е/, /о/ з /Ø/ або навпаки є занепад зредукованих голосних у 

слабкій позиції та вокалізація їх у голосні повного творення [о], [е] у 

сильній. Якщо у морфах однієї морфеми голосні були в різних позиціях, то в 

сучасній мові у їхньому фонемному складі закріпилися результати розвитку 

зредукованих –  названий вид чергування. 

Чергування приголосних фонем, як правило відбуваються на 

міжморфемному шві при поєднанні основи і словозмінного афікса.  

Наприклад, зміна задньоязикових твердих приголосних /к/, /х/ та горлового 

/ч/ на передньоязиково-ясенні, шиплячі /ч/, /ш/, /ж/. Історично ці альтернації 

виникли як результат першої перехідної палаталізації задньоязикових 

приголосних перед голосними переднього ряду. У сучасній українській мові 

основною умовою, необхідною для функціонування цих чергувань, є фіналь 

основи на /г/, /к/, /х/.   

 

1.3. Типи морфонологічних  явищ 
 

Морфонологічні модифікації  поділяють на типи за формальними 

ознаками, тобто залежно від того, яких саме змін зазнає фонемна структура 

морфем чи основ. Зокрема,  виділяють такі типи морфонологічних явищ:  

1) чергування (альтернацію) фонем; 

2) усічення (елізію) фонем; 

3) нарощення (аугментацію) фонем; 

4) накладання (інтерференцію) фонем. 
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Найпоширенішим морфонологічним явищем в українській мові, як і у 

всіх слов'янських, є чергування (альтернація) фонем, під яким розуміють  

заміну однієї фонеми іншою (в тому числі нульовою) або сполукою фонем у 

межах однієї і тієї ж морфеми під час формо- чи словотворення1. 

 Чергування фонем треба чітко розмежовувати із звуковими 

альтернаціями, які не порушують тотожності фонеми. На цьому у свій час 

особливо наголошував Петро Коструба. Причини виникнення фонемних 

(морфонологічних,  історичних) чергувань криються в історії нашої мови, а 

звукові (фонетичні,  позиційні) альтернації пояснюється сучасними 

фонетичними закономірностями,  орфоепічними нормами. Чергування звуків 

не стосуються фонемного складу морфем,  не пов’язані з передачею 

граматичної інформації. 

Усічення, нарощення та накладання, на відміну від чергування, 

належать по суті до морфонології слова.  Їх трактують як засіб організації 

морфемної послідовності у рамках основи похідного слова. Одиницею, у 

межах якої діють ці морфонологічні явища, є не морфема, а основа 

похідного слова, що утворюється поєднанням твірної основи та суфікса. 

Саме на словотвірному шві відбуваються морфонологічні модифікації, які 

часом виходять за межі морфеми, можуть торкатися фонемного складу двох 

морфів.  

Накладання (інтерференція) фонем - це морфонологічне явище, яке 

полягає у суміщенні кінцевої фонеми (чи фонем) попередньої морфеми з 

початковою наступної на словотвірному шві2. Найпоширенішим 

терміном на означення цієї морфонологічної модифікації є інтерференція 

(накладання) морфів, Суть цього явища полягає в суміщенні кінця одного і 

початку іншого морфа. 

Інтерференція є одним з найскладніших морфонологічних явищ, саме 

існування якого заперечують деякі мовознавці. Серед тих учених, які все ж 
                                                   
1Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За заг. ред І. К.БІлодіда. Київ: Наукова 
думка,1969.  С. 264. 
2 Словотвір сучасної української літературної мови. Київ, 1979.  С. 24–25. 
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визнають такий вид модифікації, також немає одностайності щодо 

трактування певних фонемних змін як накладання. В українському 

мовознавстві інтерференцією вважають зміни, що відбуваються при 

утворенні дієприкметників (напр. розливаний), іменників з суфіксом -ств-, 

таких прикметників, як донецький, луцький, дериватів з суфіксом -іст- від 

основ незмінних іменників з кінцевою/і/1. 

Основним аргументом, який висувається проти такого типу змін, як 

інтерференція, є те, що накладання нібито змушує відступати від лінійного 

членування основи. Проте спільна частина у двох морфем, на думку низки 

вчених, не заважає їх чітко виділяти. Перевагою накладання є цілковите 

збереження твірної основи, що допомагає не затуманити співвідношення між 

твірним і похідним словами. Накладання цілком відповідає типовій для 

української мови фузії  (від лат. fusio «злиття») на словотвірному шві. 

На думку вчених, функціонування інтерференції  як морфонологічного 

явища підтримують такі чинники: 

- особлива для української  мови фонемна будова дериватора (дві та три 

приголосні фонеми). Це утруднює поєднання такого суфікса з іменниковими 

основами, що мають закриту фонемну структуру (закінчуються на приголосну 

фонему); 

- потреба утворювати від іменників  –  назв осіб, народів, географічних 

назв відносні  прикметники  з  відповідною семантикою (за наявности одного 

тільки дериватора такого типу); 

- потреба утворювати від іменників  та прикметників збірні та 

абстрактні іменники. 

Виділяють повну і часткову інтерференцію. Повне накладання є 

одним із видів гаплології, яка спрощує структуру слова, пропускаючи один 

з двох однакових сусідніх складів або фонемних сполук. Повне накладання 

спричиняє появу морфа, що репрезентує дві морфеми.  

                                                   
1 Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати). К., 1981.  
С. 15. 
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У результаті дії часткової інтерференції формуються два морфи, що 

мають спільну фонему.  

Накладання здебільшого взаємодіє з альтернаціями. 

Елізія — це морфонологічне явище, “яке полягає в усіченні однієї або 

кількох фонем в кінці основи слова під час формо- та словотворення”1.  

У сучасній українській мові усічення характерне для дериваційної 

системи, у той час, як у формотворенні воно зустрічається значно рідше і 

тільки у тих випадках, коли формотворчим засобом виступає суфікс. Це 

зближує слово- та формотворення у формальному плані. 

Для усічення як типу морфонологічного явища характерні певні 

особливості. Одиницею мови, яка зазнає дії усічення, є основа, а не окрема 

морфема. Елізувати можуть і окремі фонеми, і сполуки фонем, що 

становлять певні форманти. Порівняно з чергуванням усічення не таке 

регулярне, охоплює меншу кількість лексем.  

Однак йому також властиві певні закономірності функціонування, 

встановити які покликане морфонологічне дослідження. Марія Кравченко 

підкреслює важливість елізії для словотворення: "Усічення - це явище 

морфо- і фонотактичного характеру, зумовлене надлишковою структурою 

мотивуючої основи, без усічення якої неможливий сам дериваційний процес"2. 

Змінюючи основу мотивуючого слова, елізія виконує одне із 

формальних завдань:  

а) усуває скупчення приголосних на міжморфемному шві, тобто 

полегшує суфіксу, який починається приголосною, приєднатися до основи;  

б) приводить    фонемну    структуру    слів    (основ)    у    

відповідність із закономірностями фонемної будови основ певних частин 

мови; 

                                                   
1 Асіїв Л.В. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна. 2006.  Вип. 38. Львів, 2006.  С. 10-15. 
2 Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати). К., 1981. С. 
183. 
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в) скорочує довжину слова (особливо кількість суфіксальних 

морфем), якщо вона перевищує оптимальні для сучасної української мови 

межі1. 

Усічення виступає одним із словотворчих засобів в українській мові. 

Однак його дію стримує семантичний фактор: якщо через елізію може 

затуманитися семантика слова, то усічення не відбувається. Тому 

обов'язковою умовою усічення основ є збереження в похідній лексемі тієї 

частини основи, яка несе семантичну інформацію про слово. Як відзначають 

дослідники, усічення “типове для деривації українських ад’єктивів від дієслів 

та незмінних іменників іншомовного походження з голосною фінальною 

фонемою”2. 

Нарощення (аугментація) — морфонологічне явище, за своєю дією 

протилежне усіченню. Суть його – у “додаванні однієї фонеми або сполуки 

фонем під час формо- чи словотворення”3. М. Федурко кваліфікує нарощення 

як “субморфи- розширювачі”4, стверджуючи, що “субморфи вичленовуються 

на площині реальних слів (непохідних і похідних) як особливі складові їхніх 

мінімальних значущих частин – кореневих і афіксальних морфів”5. Більшість 

лінгвістів функції  нарощення як морфонологічного явища зводить до 

взаємного пристосування твірних  основ і словотворчих  суфіксів. Однак Л. 

Асіїв зауважує, що “у деяких випадках аугменти розрізняють похідні 

прикметники від власних і загальних назв, отже, їхнє вживання ґрунтується 

на семантичному принципі”6. На думку І. Ковалика, „усі подібні елементи є 

                                                   
1 Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові (Питання теорії і історії 
словотвору). К, 1976. С. 101–102. 
2 Асіїв Л.В. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна. 2006.  Вип. 38.  С. 10-15. 
3 Асіїв Л. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної  української  
літературної  мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57. С. 19. 
4 Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення. Київ-Дрогобич: Вимір, 2003. С. 238.  
5 Там само. С. 245. 
6 Асіїв Л. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної  української  
літературної  мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57. С. 19. 
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складовими і невід’ємними частинами поліморфемних суфіксів, що постали 

внаслідок перерозкладу морфем”1. 

 

           Висновки до розділу 1 

В українському мовознавстві дослідження змін фонемного складу 

морфем (і основ) відбувається у межах морфологічних  і словотвірних 

розвідок, а також суто морфонологічних. Є різні погляди на місце та роль 

фонемних модифікацій в системі мови. У сучасній морфонології  є два 

підходи до трактування морфонології, її предмета та об’єкта дослідження. 

Згідно з першим, морфонологія вивчає явища перехідні між фонологією і 

морфологією або дериватологією і немає ніякої  окремої  мовної  одиниці. 

Інше трактування передбачає наявність окремого морфонологічного рівня 

мови і, відповідно, окремої мовної одиниці - морфонеми. На якій би позиції 

не стояв би вчений-морфонолог, свої розвідки він спрямовує на дослідження 

змін фонемного складу морфем (або основ), які відбуваються під час 

словозміни чи словотворення.  Морфонологічні явища (альтернації, елізія, 

аугментація, інтерференція) становлять систему, у центрі якої є альтернації 

фонем.

                                                   
1 Словотвір сучасної української літературної мови / Відп. ред.  М. А. Жовтобрюх. Київ: Наукова 
думка, 1979. С. 20. 
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РОЗДІЛ 2 

МОРФОНОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ  

ВІДТОПОНІМНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 

 

Відносні прикметники від топонімів утворюються за допомогою 

суфікса -ськ-. При творенні відтопонімних  прикметників відбуваються певні 

зміни фонемного складу морфем, що залежить від особливості фіналя основи 

і ініціалі суфікса. Особливістю суфікса є його консонантна будова 

(складається з двох приголосних фонем), що створює труднощі 

фонотактичного характеру при поєднанні з основами певного типу фіналі. 

Усі морфонологічні зміни об’єднані у певні морфонологічні моделі. Вибір 

морфонологічної моделі здебільшого залежить від структури фіналі основи 

та характеру приголосних фонем у її кінці.  

Виділено такі основні структурні типи фіналей основ топонімів: 

1)  основи з фіналлю at (кінцевій приголосній фонемі передує голосна 

фонема): Львів, Самбір, Снятин, Париж, Лондон; 

2) основи з фіналлю att (дві приголосні фонеми у кінці основи): 

Моринці, Рівне, Кодня, Сапетня, Бельце, Дамаск; 

3) основи з фіналлю attt (три приголосні фонеми в кінці основи): 

Вербка, Борзна, Сульське, , Мінськ; 

4) основи з фіналлю ata (або atta): Батумі, Амхара, Улан-Уде. Це  

незмінні іменники – іншомовні топоніми.  

Однак Л. Грицаєнко зазначає, що є ще радянізми - назви населених  

пунктів в Україні „у формі родового відмінка, для яких характерна 

синтаксично-позиційна невідмінюваність”1. Наприклад: с. Шевченка, с. 

Шмідта, с. Голобородька, с. Франка, с. Володарського. Учена на основі 

                                                   
1 Грицаєнко Л. Невідмінювані географічні назви України (на матеріалі "Словника географічних 
назв України" В. О. Горпинича). Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Філологія. Ужгород, 2007. 
Вип. 15. С. 105.  
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“Словника географічних назв України” В. Горпинича  зафіксовала 84 такі 

ойконіми. 

 

2.1. Морфонологічні моделі творення прикметників  

від топонімів з фіналлю at 

 

Як зазначають дослідники, функціювання морфонологічних явищ при 

утворенні відтопонімних прикметників з суфіксом -ськ- залежить “від 

характеру кінцевої приголосної фонеми основи топоніма.  

Якщо такою приголосною є будь-яка, крім /г/, /к/, /х/, /з/, /с/, /ц/, /зˊ/, 

/сˊ/, /цˊ/, /ж/, /ч/, /ш/, переважно ніяких морфонологічних змін не 

відбувається”1. Наприклад: Пришиб (Зп) – пришибський (с. 338)2, Львів (Лв) 

– львівський (с. 238), Самбір (Лв) – самбірський (с. 370), Суми (См) – 

сумський (с. 424), Снятин (ІФ) – снятинський (с. 394), Радехів (Вл) і Радехів 

(Лв) – радехівський (с. 345) тощо.  

Особливо послідовно можна говорити про вільну сполучуваність 

суфікса -ськ- з основою ойконімів на -город (-град), -уват-е (-оват-е, - еват-е), 

-поль, -ів3.  

Однак зафіксовано і певні морфонологічні зміни при творенні 

прикметників від топонімів зі структурою at.  

Привертає  увагу закономірне  для української  морфонологічної  

системи чергування голосних фонем /о/, /е/ з /і/,  умовами функціювання 

якого є відкритість/закритість складу. Особливо активним є це 

морфонологічне явище  при творенні прикметників від топонімів на -ове, -

еве, -єве:  

Вересаєве (Крм) – вересаївський (с. 67); 

                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 223. 
2 Тут і далі приклади подаємо за словником: Горпинич В. О. Словник географічних назв України: 
топоніми та відтопонімні прикметники. Київ: Довіра, 2001. 526 с. У дужках указуємо сторінку. 
3 Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові. Київ: Вища школа, 1976. С. 6. 
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Вербове (Од) – вербівський (с. 66); 

Верхівцеве – верхівцівський (с. 67); 

Генове (Хрк) – генівський (с. 94); 

Карайкове (Днп) – карайківський (с. 190); 

Овочеве (Хрс) – овочівський (с. 288); 

Сасове (Зк) – сасівський (с. 372).  

Прикметники від ойконімів, фіналі яких належать до структурного 

типу  at, утворюються за такими морфонологічними моделями: 

 

- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковою 

інтерференцією з ініціаллю дериватора. 

Така модель функціює у тому випадку, якщо основа топоніма 

закінчується на шиплячу, свистячу, задньоязикову чи горлову фонеми. 

Утворюється т.зв. „морфемний вузол”1 (-ськ-, -зьк-, -цьк-). Зокрема фіксуємо 

такі різновиди: 

• /г/ + /с´к/ = /з´к/:  

Андруга (Тр) – андрузький (с. 21),  

Устилуг (Вн) – устилузький (с. 459), 

• /з/+ /с´к/ =  /з´к/:  

Арциз (Од) – арцизький (с. 22) 

• /з´/+ /с´к/ =  /з´к/:  

Абхазія – абхазький2  

• /ж/+/с´к/ =  /з´к/:   

Збараж (Вн) – збаразький (с. 168),  

Неморож (Чрк) – неморозький (с. 268),  

Смоляж (Чрг) – смолязький (с. 393),  

Лебеже (Хрк) – лебезький (з паралельним лебежанський) (с. 227); 

 

                                                   
1 Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові. Київ: Вища школа, 1976. С. 15. 

2 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 191. 
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• /к/+ /с´к/ =  /ц´к/: 

Потік (ІФ) – потіцький (с. 333),  

Прилуки (Чрг) – прилуцький (с. 337), 

Ржавчик (Хрк) – ржавчицький (с. 350); 

• /ч/+ /с´к/ = /ц´к/: 

 Гадяч (Пл) – гадяцький (с. 90),  

Біличі (Лв) – білицький (с. 35),  

Сокиричі (Вл) – сокирицький (с. 395),  

Дрогобич (Лв) – дрогобицький (с. 140),  

Заяче (Днп) – заяцький (с. 168),  

Бреч (Чрг) – брецький (с. 45); 

• /ц´/+ /с´к/ =  /ц´к/: 

 Вижниця ( Чрв) – вижницький (с. 73),  

Лівчиці (Лв) – лівчицький (с. 230),  

Бербениці (Пл) – бербеницький (с. 30) 

• /ц/+ /с´к/ =  /ц´к/: 

 Галац –  галацький  

Суец –  суецький1  

• /х/+ /с´к/ = /с´к/:  

Чорнухи (Пл) – чорнуський (с. 489),  

Санжариха (Чрв) – санжариський (с. 371),  

Потопиха (См) – потописький (с. 333);  

• /ш/+ /с´к/ = /с´к/:   

Бариш (Тр) – бариський (с. 28), 

Золотоноша (Чрк) – золотоніський (с.176), 

Омбиш (Чрг) – омбиський (с. 290); 

• /с/+ /с´к/ =  /с´к/: 

 Чаус (Днп ) – чауський (с. 479),  

Пінькас (Кв) – пінькаський (с. 320); 

                                                   
1 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 191-192. 
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• /ӡ´/+/с´к/ =  /ӡ´к/ 

Цей різновид зафіксований тільки при творенні прикметника від 

ойконіма Лодзь (Польща): Ло/ӡ´/–  ло/ӡ´к/ий1. Обмежений обсяг 

функціювання цього різновиду морфонологічних змін пов’язаний з 

фонотактичнми особливостями української  мови.  

Дослідники наголошують на типовості названих  різновидів цієї 

морфонологічної моделі. Зокрема, В. Шульгач у статті “Творення 

прикметників від назв поселень на -ичі (на матеріалі ойконімів Волинської 

області)” доводить закономірність творення прикметників від топонімів на -

ич-і за участю морфонологічного чергування /ч/ – /цˊ/, не тільки спираючись 

на сучасні усні форми, а й на історичні джерела2.  

Важливо, що названа морфонологічна модель охоплює різні за 

походженням топоніми, є активною і при творенні прикметників від 

іноземних географічних  назв з відповідною структурою кінця основи: Гаага 

– гаазький, Рига – ризький, Сиракузи – сиракузький, Париж – паризький, 

Карабах – карабаський, Мальгаш – мальгаський, Арзамас – арзамаський, 

Гринвіч – гринвіцький, Суец – суецький3 тощо; 

 

- часткове накладання фіналі та ініціалі 

Ця морфонологічна модель стосується основ, у кінці яких є  фонема 

/с´/: /с´/+  /с´к/ =  /с´к/.  

Наприклад: 

Ру/с´/ –  ру/с´к/ий,   

Хака/с´/ія –  хака/с´к/ий; 

 

                                                   
1 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 191. 
2 Шульгач В. Творення прикметників від назв поселень на -ичі (на матеріалі ойконімів Волинської 
області). Тенденції розвитку української лексики та граматики. Варшава − Івано-Франківськ, 
2015. Ч. ІІ.  С. 279 - 288. 
3 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 191-192. 
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- нарощення /ів/ 

Така морфонологічна модель є менш активна,  не простежуємо 

залежності застосування цієї моделі від характеру кінцевої  приголосної 

основи топоніма. Можна припустити, що здебільшого нарощення як 

морфонологічне явище функціює при творенні прикметників від іменників з 

односкладовою основою: 

Роги (Жт) – рогівський (с. 354),  

Брани (Вл) – бранівський (с. 44). 

Однак фіксуємо низку випадків творення і від багатоскладових основ: 

 Мельники (Вл) – мельниківський (с. 256),  

Береги (Зк)  – берегівський (с. 31). 

Спостерігається певна залежність появи нарощення /ів/ при творенні 

від топонімів з наголошеним закінченням: 

Вовчухѝ (Лв) – вовчухівський (с. 82); 

Лемеш՝ і (Чрг) і Лемеші (Жт) – лемешівський (с. 227).  

В. Горпинич звернув увагу, що це може бути пов’язане з акцентними 

особливостями, з інтонаційним малюнком слова, з необхідністю "зберегти 

незмінною першу частину інтонації (висхідну) і перетворити її у висхідно-

спадну в ад'єктонімах"1.  

Якщо при додаванні нарощеного форманта, склад основи стає 

закритим,  то відбувається закономірне чергування /о/, /е/ з /і/. Також 

фіксуємо чергування твердої передньоязикової  фонеми з парною м’якою 

перед ініціальною голосною фонемою /і/:  

 

Бра/н/и (Вл) – бра/нʹі/вський (с. 44); 

Ла/з/и (Зк) – ла/зʹі/вський (с. 226); 

Ла/н/и (Вн) – ла/нʹі/вський (с. 226). 

 

 

                                                   
1 Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові. Київ: Вища школа, 1976. С. 56. 
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- нарощення /ан/ 

Ця морфонологічна модель зафіксована при творенні прикметників 

від гідронімів та ойконімів, від іноземних географічних  назв:  

Сміла (Вн) – смілянський (с. 392),  

Дністер – дністрянський,  

Бабче (Хрн) – бабчанський (с. 23),  

Африка – африканський,  

Америка – американський. 

Тверді передньоязикові приголосні перед /а/ інтерфікса змінюються 

на парні м’які: Смі/л/а – смі/лʹан/ський, Дністе/р/ – дніст/рʹан/ський.  

Якщо у кінці твірної  основи є  горлова фонема /г/, то вона чергується 

з /ж/: Ва/г/а (Тр) – ва/жан/ський (с. 52); 

 

-нарощення /ій/ 

Інтерфікс /ій/ зафіксований під час утворення прикметників від 

іменників – іноземних географічних назв:  

Камбоджа – камбоджійський, 

 Альпи – альпійський.  

“На функціонування нарощеного форманта -ійськ- впливають 

прикметники з /ій/ у кінці твірної основи: індійський, англійський, 

австрійський”1; 

 

- нарощення /ин/ 

Зафіксовано при утворенні прикметників від декількох топонімів. у 

тому числі  іншомовного походження:  

Оляне (Чрк) – олянинський (с. 289) 

Куба – кубинський,  

Гагра – гагринський, 

                                                   
1 Асіїв Л. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної  української  
літературної  мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57. С. 23. 
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Чита – читинський1.  

 

2.2. Морфонологічні моделі творення прикметників  

від топонімів з фіналлю att 

 

Прикметники від топонімів, фіналі яких належать до структурного 

типу  att, утворюються за такими морфонологічними моделями: 

- елізія кінцевої  фонеми основи топоніма 

Це морфонологічне явище досить послідовно відбувається при 

творенні прикметників від топонімів, у яких кінцевою приголосною основи є 

задньоязикова /к/, а попередня приголосна найчастіше є сонорною або /д/, /т/. 

Таке явище характерне для дериватів від ойконімів, які мають у кінці 

основи фонемосполуку /івк/ (топоформант -івк-а).  

Наприклад:  

Авдіївка (Днц) – авдіївський (с. 19),  

Безсалівка (См) − безсалівський (с. 30),  

Березівки (Вн) − березівський (с. 31),  

Вазлуївка (Вн)− вазлуївський (с. 52),  

Давидівка (Пл) і Давидівка (Чрв) − давидівський (с. 120),  

Усівка (Пл) і Усівка (Кв) − усівський (с. 458).  

Однак таке морфонологічне явище спостерігаємо і при творенні від 

лексем з іншими фонемосполуками, зокрема: 

/дк/: Слобідка (Чрв) – слобідський (с. 389), 

 /тк/: П’ятихатки (Пл) − п’ятихатський (с. 344),  

Семихатка (Хрс) − семихатський (с. 378),  

Семисотка (Од) − семисотський (с. 377), 

 Решітка (Лв) − решітський (с. 350), 

/нк/: Жмеринка (Вн) − жмеринський (с. 151), 

                                                   
1 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 190. 
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/мк/: Аджамка (Крв) − аджамський (с. 19),  

Виїмка (Днц) – виїмський (с. 73), 

/йк/: Санжарійка (Од) – санжарійський (с. 371), 

/рк/: Сантарка (Жт) – сантарський (с. 371), 

/лˊк/: Тухолька (Лв) – тухольський (с. 452).  

Зафіксована також така елізія і при творенні прикметників від 

топонімів зі сполуками у фіналі 

 /чк/ (одночасно відбувається чергування /ч/ – /цˊ/):  

Любовичка (Крв) – любовицький (с. 236),  

П’ятирічка (Жт), П’ятирічка (Кв) і П’ятирічка (Хрк) − п’ятиріцький (с. 

344),  

Поповичка (Чрг) − поповицький (с. 332),  

Баштечки (Чрн) – баштецький (с. 29),  

Шаровечка (Хм) – шаровецький (с. 492); 

/жк/ (одночасно відбувається чергування /ж/ – /зˊ/):  

Верблюжка (Крв) – верблюзький (с. 66).  

У багатьох офіційних назвах сільрад спостерігаємо порушення цієї 

морфонологічної закономірності, намагання уникнути будь-яких змін в 

основі ойконіма. Наприклад:  

Хмелівківська сільська рада (с. Хмелівка (Рв)),  

Бережанківська сільська рада (с. Бережанка (Вл)),  

Скобелківська сільська рада (с. Скобелка (Вл))1; 

 

- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковим 

накладанням її на початкову приголосну словотворчого суфікса   

Такі морфонологічні зміни відбуваються при творенні деяких 

прикметників від топонімів зі структурою фіналі аtt, у якій остання 

приголосна фонема є шиплячою чи задньоязиковою.  

Наприклад: Посвірж (ІФ) – посвірзький (с. 332). 
                                                   
1 Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
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Також спостерігаємо ці модифікації в прикметниках від іншомовних 

назв: Кандалакша (Мурманська обл., Росія) – кандалакський1; 

 

- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковою 

інтерференцією з початковою приголосною словотворчого суфікса  (/ц´/+  

/с´к/ =  /ц´к/) та чергування фонемного нуля з /е/ 

Такі морфонологічні зміни зафіксовані при творенні прикметників від 

топонімів, у фіналі яких є сполучення будь-якої приголосної із /цˊ/ (топоніми 

на -ц-і).  

Наприклад:  

Володимирці (Лв) − володимирецький (с. 84),  

Підгайці (Вл) і Підгайці (Лв) – підгаєцький (с. 317),  

Півці (Чрг) − півецький (с. 316),  

Вишнівці (Крв)– вишнівецький (с. 76).  

Разом з тим можлива альтернація /і/ з /о/ або /е/, що пов’язане зі 

зміною складоподілу:  

Дубівці (Тр) – дубовецький (с. 142),  

Ланівці (Тр) – лановецький (с. 226),  

Ремезівці (Лв) – ремезовецький (с. 350),  

Ільківці (Хм) – ільковецький (с. 182),  

Рудківці (Хм)– рудковецький (с. 364) тощо.  

Проте від ойконімів з такою структурою фіналі існує й інша 

морфонологічна модель творення прикметників – з елізією /цˊ/ (подібно до 

усічення /к/):  

Великі Сорочинці (Пл) – великосорочинський (с. 64),  

Моринці (Чрк) – моринський (с. 263),  

Ремезівці (Лв) − ремезівський (функціонує паралельно з 

ремезовецький) (с. 350),  

                                                   
1 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 192. 
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Репужинці (Чрв) − репужинський (з паралельним репужинецький) (с. 

350),  

Ржавинці (Чрв) − ржавинський (з паралельним ржавинецький) (с. 

350),  

Вовчківці (ІФ) і Вовчківці (Тр) − вовчківський (с. 82),  

Жовтанці (Лв)− жовтанський (однак в офіційному мовленні віддають 

перевагу формі жовтанецький) (с. 151),  

Дубівці (Чернівецька область) – дубівський (місцевий варіант, 

водночас офіційний – дубовецький, так само прикметник дубовецький 

утворений від назв населених пунктів Дубівці в Івано-Франківській та 

Тернопільській областях) (с. 142),  

Просівці (Тр) – просівський (місцевий варіант, офіційний – 

просовецький) (с. 340),  

Суботці (Крв) − суботський (с. 423); 

 

 - чергування фонемного нуля з /е/ 

Умовою функціювання цієї морфонологічної моделі є кінцева 

приголосна /н/ або /нˊ/ в основі топоніма:  

Дубно (Рв) − дубенський (с. 143),  

Коросне (Лв) – коросенський (с. 208),  

Роздоріжне (Лв) – роздоріженський (с. 357),  

Ромни (См) – роменський (с. 361),  

Ягідне (Зп) – ягоденський (с. 510).  

Рідше цю альтернацію фіксуємо при творенні прикметників від 

ойконімів з іншими приголосними в кінці основи.  

Наприклад: Бедевля (Зп) –бедевельський (с. 29).  
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Така морфонологічна модель творення відойконімних прикметників 

засвідчена історичними джерелами, була поширена в староукраїнській мові 

XVI –XVII ст.1  

У сучасній мові від топонімів зі структурою приголосна + /н/ або /нˊ/ 

частіше утворюються прикметники за допомогою нарощеного суфікса -

анськ- (ортографічно - янськ-).  

Наприклад:  

Кодня (Жт) – коднянський (с. 201),  

Роздільне (Лв) – роздільнянський (с. 357); 

 

- повна інтерференція кінцевої фонемосполуки твірної основи із 

словотворчим суфіксом 

Така морфонологічна модель функціює у тих випадках, якщо у фіналі 

основи топоніма є  сполуки фонем /сˊк/, /ск/, /цˊк/. 

Виявлено  такі різновиди: 

• /с´к/ +  /с´к/ =  /с´к/:  

Береськ (Вл) – береський (с. 32),  

Суськ (Вл) – суський (с. 425),  

Курськ – курський,  

Мінськ – мінський,  

Дольськ – дольський,  

Куряжанське (Хрк) – куряжанський (с. 223); 

• /ск/ +  /с´к/ =  /с´к/ (ускладнена чергуванням):  

Сутиски (См) – сутиський (с. 425),  

Дамаск (Сирія)− дамаський2; 

• /ц´к/ +  /с´к/ =  /ц´к/ (ускладнена чергуванням):  

Донецьк (Днц)− донецький (с. 138),  

Луцьк (Вл) − луцький (с. 235),  
                                                   
1 Ожоган В. М. Відтопонімічні прикметники в староукраїнській мові XVI– XVII ст. Давньоруська 
ономастична спадщина в східнослов’янських мовах. Київ: Наукова думка, 1986. С. 98. 
2 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 192. 
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Жеребецьке (Чрг) − жеребецький (с. 150),  

Вертелецьке (Пл) – вертелецький (с. 67),  

Шацьк (Вл) – шацький (с. 493). 

Особливу активність виявляє саме останній різновид цієї 

морфонологічної  моделі, що зумовлене великою кількістю топонімів з 

фіналлю /ц´к/; 

 

- нарощення /ів/  

Наприклад: Давидки (Жт) − давидківський (с. 120),  

Дамаски (Пл) − дамасківський (с. 120),  

Зимне (Вл) – зимнівський (с. 174), 

Овадне (Вл) – оваднівський (с. 288), 

Світле (Зп) – світлівський (с. 374),  

Ярешки (Жт) – ярешківський (с. 513).  

Чітко окреслити умови функціювання морфонологічної моделі із 

аугментом /ів/ не вдалося. Як уже зазначалося до структурного типу at, 

спостерігається певна залежність появи нарощення /ів/ при творенні від 

топонімів з наголошеним закінченням: Бабенкѝ–  бабенківський (с. 23). 

Можна також простежити тенденцію до використання нарощення /ів/ 

при творенні прикметників від топонімів із структурою att, що пов’язане із 

позамовними чинниками; 

 

- нарощення /ан/ 

Спостерігаємо при утворенні прикметників від топонімів зі 

структурою фіналі основи «приголосна + /н/ або /нˊ/».  

Наприклад: Кодня (Жт) – коднянський (с. 201).  

Активною стає форма ічнянський (від ойконіма Ічня (Чрг)) (с. 183) на 

відміну від прикметника іченський, “утвореного за давньою 
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морфонологічною моделлю, що усувала нагромадження приголосних на 

міжморфемному шві, а отже, більше відповідала українській фонотактиці”1. 

Якщо кінцева фонема /н/, то відбувається також морфонологічне  

чергування твердої фонеми з парною їй м’якою. 

Наприклад: Роздільне (Лв) – роздільнянський (с. 357),  

Житне (См) – житнянський (с. 151),  

Лючне (ІФ) – лючнянський (с. 237),  

Тинне (Рв) і Тинна (Хм) – тинянський (с. 439) (з усіченням /н/).  

Якщо  кінцева фонема /к/, то відбувається також альтернація /к/ - /ч/: 

Зірка (Жт), Зірка (Пл), Зірка (Хрс) –  зірчанський (с. 174).  

Аналогічна морфонологічна модель функціює при утворенні 

прикметників від ойконімів з кінцевою консонантною сполукою  

 /др/: Кодра (Кв) − кодрянський (с. 201); 

/глˊ/: Угля (Зк) – углянський (с. 454),  

Тухля (Лв) – тухлянський (с. 452); 

/кш/: . Бакша (Од) – бакшанський (с. 26); 

/гв/: Багва (Чрк) – багв’янський (с. 24);  

/бч/: Бабче (ІФ) – бабчанський (с. 24);  

 

- нарощення /ин/ 

Таке нарощення не характерне для української морфонологічної  

системи, зафіксовано в декількох  прикметниках, утворених від географічних  

назв інших країн: Аляска – аляскинський, Кабарда – кабардинський2;  

 

- нарощення /ен/ 

                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 226. 
2 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 190. 
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При творенні прикметників від деяких топонімів з фіналлю att 

спостерігаємо нарощення /ен/. У фіналі основ топонімів є такі консонантні 

групи: 

/зн/: Грозний – грозн/ен/ський,  

/рн/: Брно – брн/ен/ський,  

/рч/: Керч – керч/ен/ський,  

/вн/: Рівне – рівн/ен/ський.  

Як уже зазначалося, зафіксовано функціювання іншої  

морфонологічної  моделі при творенні прикметників від топонімів такого 

типу – без нарощення, але з альтернаційним рядом /ø/ - /е/:  

Рівне – рів/е/нський (ров/е/нський), Вільно – віл/е/нський, Гродно – 

грод/е/нський, Дубно – дуб/е/нський.  

“Унаслідок перерозкладу основ саме таких прикметників утворився 

нарощений формант -енськ-“1. 

 

 

2.3. Морфонологічні моделі творення прикметників  

від топонімів з фіналлю attt 

Топоніми, у яких основа має фіналь attt, загалом не характерні для 

української мови. Більшість з них мають фіналь ськ.  Проте ця група 

поповнюється іноземними географічними назвами.  

При творенні прикметників від топонімів зі структурою фіналі attt 

зафіксовані такі морфонологічні моделі: 

 

- повна інтерференція кінцевої фонемосполуки твірної основи із 

словотворчим суфіксом 

                                                   
1 Асіїв Л. Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної  української  
літературної  мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57. С. 23. 
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Така морфонологічна модель функціює у тих випадках, якщо у фіналі 

основи топоніма є  сполука фонем /сˊк/, якій передує  приголосна фонема, 

здебільшого сонорна: 

 

/с´к/ +  /с´к/ =  /с´к/:  

Бабське (ІФ) – бабський (с. 24),  

Володарськ (Лг) – володарський (с. 84),  

Волинське (Лв) − волинський (с. 83),  

Нововолинськ (Вл) − нововолинський (с. 279),  

Сульське (См) – сульський (с. 424),  

Равське (Лв) – равський (с. 345),  

Мінськ (Білорусь)− мінський; 

 

- нарощення 

Ця морфонологічна модель функціює при творенні прикметників від 

топонімів,  у фіналі основи яких є збіг  трьох  приголосних фонем,  за 

винятком тих  випадків,  якщо кінцевими є  фонемосполуки /сˊк/, /цˊк/. 

Зафіксовано додавання таких аугментів: 

/ів/: Вербка (Вн) – вербківський (с. 66), 

/ан/: Борзна (Чрг) − борзнянський (с. 42), 

/ен/: Брно – брненський, 

/ин/: Шостка (См) – шосткинський (с. 501). 

Привертає увагу той факт, що /ин/ є тільки в одиничних випадках,  а 

/ен/ здебільшого при утворенні від чужих географічних назв.  

 

2.4. Морфонологічні моделі творення прикметників  

від топонімів з фіналлю ata (atta) 

Морфонологічні моделі, які функціюють при творенні прикметників 

від  іншомовних незмінних топонімів,  здебільшого спрямовані на адаптацію 

лексем з нетиповою  структурою до української дериваційної  системи.  
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Зафіксовані такі морфонологічні моделі: 

 

- елізія кінцевої  голосної  фонеми  

При утворенні прикметників від незмінних  іншомовних  топонімів 

елізує фінальна голосна фонема /о/, /у/, /а/, /е/, /і/.  

Наприклад: Колорад/о/ – колорадський, Локарн/о/ – локарнський, 

Урарт/у/ – урартський, Амхар/а/ – амхарський, Батум/і/ – батумський. 

Іменникові основи в українській мові є закритого типу,  тобто 

закінчуються на приголосну фонему. Усічення відповідно “модифікує 

фонемну будову незмінних іменників з голосною у фіналі, роблячи 

можливим дериваційний акт”1. Однак елізія є нерегулярною. Порівняймо: 

Борд/о/ – борд/о/ський, Пер/у/ – пер/у/анський, Тарт/у/ – тарт/у/сʹкий/. 

Дослідники припускають, що  дії елізії  може перешкоджати “наголошеність 

кінцевого голосного в мотивуючих іменниках: Бордó, Перý, Тартý. Усікатися 

такі акцентовані фіналі можуть тільки з обов’язковим нарощенням групи 

фонем, першою з яких є голосна, що приймає на себе наголос усіченого 

елемента. Наприклад: /баку/ ([баку']) – /бакинсʹкий/ ([баки'н’сʹкиĭ]), /улан-

уде/ ([улан˛уде']) – /уланудинсʹкий/ ([улануди'н’сʹкиĭ])”2. 

 

- нарощення  

Нарощення /й/ відбувається  під час утворення прикметників від 

незмінних ойконімів іншомовного походження з кінцевою голосною 

фонемою.  

Наприклад:  

Мари – мари/й/ський,  

Сомалі – сомалі/й/ський,  

Ханти – ханти/й/ський,  

Делі – делі/й/ський.  

                                                   
1 Асіїв Л.В. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна. 2006.  Вип. 38.  С. 10. 
2 Там само. С. 12.  
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Таке нарощення, як і елізія в інших випадках, пристосовує іншомовні 

слова до українського словотворення, “для якого характерне поєднання 

закритої структури твірної основи з дериваційним суфіксом”1. 

 

- елізія кінцевої  голосної  фонеми і нарощення  

Разом з аугментацією /ан/ відбувається усічення голосної фонеми (/і/, 

/о/, /у/) фіналі незмінних іменників:  

Таї/тʹі/ – таї/тʹан/ський, 

 Марокк/о/ – марокк/ан/ський. 

Бак/у/ - бак/ин/ський. 

 

Висновки до розділу 2 

Під час творення відтопонімних  прикметників активними є різні 

морфонологічні моделі, які передбачають застосування одного 

морфонологічного явища (чергування, нарощення,  накладання,  усічення) 

або поєднання декількох модифікацій (зокрема, чергування і накладання, 

нарощення і чергування,  нарощення і елізія, усічення і чергування). Вибір 

морфонологічної  моделі залежить насамперед від фонемної структури фіналі 

основи топоніма, характеру кінцевої  консонантної фонеми.  Однак 

впливають і інші чинники (наголос, інтонаційний малюнок слова, прагнення 

зберегти незмінною топонімну основу).  В. Горпинич наголошував, що 

"внутрішньою значеннєвою межею морфематичної модифікації топонімної  

основи є затемнення семантики топонімного етимона і розпад топоніма як 

структурно-значущої мовної одиниці"2.  Дедалі більше прикметників від 

топонімних основ з фіналлю at і особливо att творяться за участю нарощення 

фонемосполук /ів/, /ан/, /ин/, /ен/, результатом чого є поява морфонологічних 

варіантів -івськ-, -анськ-, -инськ-, -енськ- суфікса -ськ-. Особливо значним є 

                                                   
1 Асіїв Л.В. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник Львівського університету. 
Серія філологічна. 2006.  Вип. 38.   С. 21. 
2 Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові. Київ: Вища школа, 1976. С. 64. 
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поширення прикметників з нарощеним суфіксом -івськ. Така активізація 

моделей з  нарощеннями насамперед  пов’язана з позамовними чинниками.  
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РОЗДІЛ 3 

 ДЕФОРМАЦІЇ У ФУНКЦІЮВАННІ 

 МОРФОНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Учені відзначають, що в офіційних назвах  можемо спостерігати 

прикметники, утворені з порушенням морфонологічних закономірностей 

української  мови1. У сучасному онімному просторі функціонує значна 

кількість ненормативних відтопонімних прикметників. 

Зокрема, йдеться про деривати з нарощенням /ів/: 

сокиричівський від Сокиричі (с. 395), 

 менчичівський від Менчичі (Вл) (с. 257). 

Сутисківський від  Сутиски (См) (с. 425).  

Особливо значним є поширення ненормативних прикметників з 

нарощеним суфіксом -івськ- у назвах сільських та селищних рад, районів, 

громад тощо. Наприклад:  

Ківерцівський міська рада (м. Ківерці (Вл) – правильно ківерецький 

(с. 196), відповідно до морфонологічної моделі «чергування кінцевої  

приголосної  фонеми з частковою інтерференцією з початковою 

приголосною словотворчого суфікса  (/ц´/+  /с´к/ =  /ц´к/) та чергування 

фонемного нуля з /е/»; 

Беризовичівська сільська рада2 від с. Березовичі (Вл)) – правильно 

березовицький (с. 32),  відповідно до морфонологічної  моделі  «чергування 

кінцевої  приголосної  фонеми з частковою інтерференцією з ініціаллю 

дериватора (/ч/+ /с´к/ = /ц´к/)». 

В. Горпинич цілком слушно вважає неправильними всі випадки 

творення прикметників від назв на -их-а за допомогою нарощеного суфікса - 

                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. Вісник  
Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. С. 222-232. 
2 Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
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івськ-1 (такі як ненадихівський (від Ненадиха (Кв)) (с. 268), матвіїхівський 

(від Матвіїха (Кв) (с. 254)).  

Спостерігаємо навіть випадки додавання інтерфікса /ів/ до основ з 

вільною сполучуваністю із  суфіксом -ськ-: Клепалівська сільська рада2 . Від 

топоніма Клепали (См) нормативним є прикметник  клепальський (с. 197), 

який утворюється тільки за участю чергування твердої  приголосної /л/ з 

парною їй м’якою.  

Неправильною є і форма Колодеженська сільська рада. Від назви села 

Колодеже (Вл) має утворюватися прикметник  колодезький (с. 203) 

відповідно до морфонологічної  моделі «чергування кінцевої  приголосної  

фонеми з частковою інтерференцією з ініціаллю дериватора». 

Невиправдано віддається перевага нарощенню /ів/ порівняно з іншими 

аугментами. Наприклад, неправильною є форма Скірченська сільська рада.  

Від с. Скірче (Вл) прикметник утворюється з нарощенням /ан/ – скірчанський 

(с. 386).  

Деякі прикметники з нарощенням рекомендують як нормативні. 

Наприклад, від міста Броди (Лв) утворено прикметник бродівський (с. 46). 

Однак зафіксований місцевий варіант брідський, який, проте, витісняється з 

мовлення офіційним ад’єктонімом, у пам’ятках XVI–XVII ст. засвідчена 

форма бродський3.  

В. Горпинич подає як нормативний прикметник атаківський від  

топоніма Атаки (Чрв), водночас зазначаючи, що існує місцевий варіант з 

чергуванням /к/ - /цʹ/ – атацький (с. 23). Варто відмітити, що саме цей варіант 

тепер увійшов в офіційну назву Атацька сільська рада4.  

Як допустимий варіант В. Горпинич подає прикметник суботцівський 

(с. 423) від топоніма Суботці (Крв) (основна рекомендована форма – 

                                                   
1 Горпинич В. О. Словник географічних назв України: топоніми та відтопонімні прикметники. 
Київ: Довіра, 2001. С.16. 
2 Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
3 Ожоган В. М. Відтопонімічні прикметники в староукраїнській мові XVI– XVII ст. Давньоруська 
ономастична спадщина в східнослов’янських мовах. Київ: Наукова думка, 1986. С. 98. 
4 Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
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суботський).  Проте варіант суботцівський “не відповідає морфонологічній 

моделі творення прикметників від ойконімів на -ц-і, що підтверджують 

численні деривати з елізією /цˊ/ або відповідним чергуванням”1. 

Спостерігаємо і таке явище, як витіснення нарощення -ан- іншими 

аугментами, зокрема -ен-: гірненський (від Гірне (Лв)) (с. 95), більченський 

(від Більче (Лв)) (с. 37) (на відміну від давніх форм гірнянський (с. 95), 

більчанський (с. 37)). 

В офіційних документах від багатьох ойконімів з типом фіналі att 

узаконені форми (наприклад, Рівненська область, Тинне (Рв) – тинненський 

(с. 439), Горішненська сільська рада (с. Горішнє (Вл)), що суперечать не 

тільки морфонологічним закономірностям, а й фонетичним особливостям 

української мови.  

Застарілими вважаються прикметники борзенський, шостенський2 (с. 

4), однак “такі форми більш відповідають особливостям української 

морфонології та фонотактики, сприяють уникненню збігу приголосних на 

міжморфемному шві, а отже, підтримують характерну рису української мови 

−милозвучність”3. 

Творення ад’єктивів з нарощенням /ен/ (наприклад, Зарічне – 

зарічненський (с. 165), Розкішне – розкішненський (с. 357), Рудне – 

Рудненський (с. 364)) суперечить особливостям морфонології української 

мови. В. Горпинич зазначав, що утворені за такою морфонологічною 

моделлю прикметники з’явилися “з 1947 р. з суфіксом російського 

походження -енськ-ий, введені всупереч існуючій правописній традиції та 

                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. Вісник  
Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. С. 225. 
2 Горпинич В. О. Словник географічних назв України: топоніми та відтопонімні прикметники. 
Київ: Довіра, 2001. С.4. 
3 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 227. 
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усного живого мовлення адміністративно-територіальним поділом (АТП, 

1947)”1.  

Зафіксовано варіантність творення відтопонімних прикметників, які 

входять у назви організацій, установ, від омонімних назв населених  пунктів. 

Наприклад,  від оніма Рівне спостерігаємо назви рівненський (с. 352) (від 

назви обласного центру Рівне, від назви села Рівне Очаківського району 

Миколаївської області), рівнянський (с. 352) (від назви села Рівне 

Новоукраїнського району Кіровоградської області). В. Горпинич зазначав: 

“Нині існує близько 25 поселень з назвою Рівне. Від більшості, крім назви 

обласного центру, утворюються прикметники з суфіксом -янськ-ий у 

відповідності з живою усномовною традицією (пор. Рівне Крв – 

рівнянський). Назва обласного центру дуже давня і від неї сформувався за 

давніми українськими усномовними і книжними традиціями прикметник 

рівенський. Водночас поширюється тенденція зберігати в прикметниках 

звукову будову топоніма. Тому треба писати Рівне – Рівенська область, 

Рівенщина” 2.  С. Караванський також  відстоював форму рівенський,  

вважаючи форму рівненський “неоковирною”3. О. Пономарів, намагаючись 

пояснити появу невластивого українській мові прикметника, припускав, що 

„у твірному слові Рівне та похідному від нього відбулося вирівнювання 

основ, унаслідок чого маємо словосполучення Рівненська область” 

(Пономарів, 2013, с. 153). 

Мовознавці відзначають, що офіційні назви справляють значний 

вплив на формування мовної свідомості носіїв української мови, на 

розрізнення ними  морфонологічних  варіантів як правильних  чи 

неправильних. Чужа модель творення прикметника з нарощенням -енськ- від  

топоніма Рівне стала витісняти і модель з нарощенням -янськ-.  

                                                   
1 Горпинич В. О. Словник географічних назв України: топоніми та відтопонімні прикметники. 
Київ: Довіра, 2001. С.15. 
2 Там само. С. 14-15.  
3 Караванський С. Секрети української мови. К.: УКСП «Кобза», 1994. С. 25. 
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Дослідники наголошують на тому, що аугментація загалом не  

властива українській мові та значне поширення нарощених варіантів 

пов’язане здебільшого з позамовними  чинниками. Тому у тому разі, якщо 

існують паралельні  варіанти прикметників без  нарощень, варто віддавати їм 

перевагу. “Аугментовані варіанти суфікса -ськ- доречно використовувати під 

час творення ад’єктивів від географічних назв іншомовного походження в 

тих випадках, коли потреба зберегти фонемну структуру мотивуючого слова 

є особливо гострою”1. Однак важливо також вивчити і питання вибору 

нарощення серед різних  варіантів аугментів.  

Окремим питанням є функціонування при творенні відтопонімних 

прикметників чергування голосних /о/, /е/ з /і/, яке становить характерну 

морфонологічну рису української мови. У низці випадків відсутність такої 

альтернації пов’язане з позамовними чинниками, а саме з бажанням 

розмежувати прикметники від різних географічних назв – українських та 

іноземних. Яскравим прикладом цього є прикметники косівський (від Косів 

на Івано-Франківщині) (с. 209) та косовський (від Косово в Сербії), 

воронізький (від Вороніж на Сумщині) (с. 87) і воронезький (від Воронеж у 

Росії)2.  

У прикметниках, утворених від назв населених пунктів України, 

чергування  /о/, /е/ з /і/ також є нерегулярним.  Попри те, що особливо 

активним є морфонологічне чергування /о/, /е/ з /і/  при творенні 

прикметників від топонімів на -ове, -еве, -єве, позамовні чинники 

спричиняють появу в офіційному вжитку дериватів без такої  зміни. 

У низці випадків бачимо явне намагання вилучити топоніми зі сфери 

дії названого морфонологічного чергування, зберегти незмінною топонімну 

основу в складі похідного іменника. Зокрема, порушення дії цієї альтернації 

                                                   
1 Асіїв Л. В.  Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної української 
літературної мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57 –Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  С. 23. 
2 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 227. 
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часто спостерігаємо в офіційно-діловому мовленні, особливо в дериватах, 

утворених від назв нових або перейменованих за часів СРСР населених 

пунктів Наприклад: с. Дністрове (Тр) – дністровський (с. 132) (село Дністрове 

до 1961 року мало назву Вовківці1, селище Дніпрове (колишнє німецьке 

поселення Ямбург, перейменоване в 1950-х роках) – дніпровський (с. 131). 

Як нормативні такі деривати подає й В. Горпинич, який у “Словнику 

географічних назв України” наводить також прикметник  шкловський від 

топоніма Шкло (Лв) (с. 499),  проте Л. Асіїв зазначає, що такі прикметники 

“творяться за участю нарощення, яке взагалі не властиве сучасній 

українській словотвірній системі”. Учена наголошує, що не можна пояснити 

внутрішньомовними чинниками і відсутність чергування /о/ чи /е/ з /і/ у 

таких випадках: Шолоховська сільська рада2 (В. Горпинич подає цілком 

закономірний прикметник шолохівський (Шолохове (Днп) (с. 501), 

соловйовський (Соловйове (Днц) (с. 397), шавровський (Шаврове (Днц) (с. 

491), беєвський (Беєве (См) (с. 29), смирновський (Смирнове (Зп) (с. 392). 

Поширення прикметників від назв на -ове без чергування /о/ з /і/, а 

також значна кількість назв населених пунктів – радянізмів на -овськ- 

(наприклад, м. Новомосковськ (Днп), м. Новоазовськ (Днц), смт. Дніпровське 

(Днп), с. Покровське (Пл) тощо) призводить також і до формування в 

свідомості мовців чужого українській мові нарощення -ов-. Дослідники як 

приклад наводять історію творення прикметника від міста Дніпро. Назву 

області, оскільки вона закріплена в Конституції України, ще не змінено. 

Однак назву району, за Постановою Верховної Ради України „Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів” від 19.05.2016 року 

перейменовано з Дніпропетровського на Дніпровський. Отже, “утворено 

відтопонімний прикметник за допомогою нарощеного суфікса -овськ-, що 

                                                   
1 Тернопільський енциклопедичний словник. У 4-х томах.  Тернопіль: ВАТ ТВПК „Збруч”, 2004.  Т. I. А – Й. 
С 505. 
2 Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
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суперечить морфонологічним та фонетичним особливостям української 

мови”1.  

Однак треба зазначити, що значно переважають деривати, утворені за 

участю морфонологічної альтернації /о/. /е/ з /і/: Артюхове (См) – 

артюхівський (с. 22), Бабакове (См) – бабаківський (с. 23), Бацеве (Жт) – 

бацівський (с. 29), Грозове (Зп)– грозівський (с. 113), Лісове (Вн) – лісівський 

(с. 232), Делієве (ІФ) – деліївський (с. 123), Демидове (Од) – демидівський (с. 

123) тощо. Відповідні нормативні форми прикметників є і в назвах сільрад2.  

Можна простежити тенденцію до уніфікації морфонологічних 

моделей  у назвах із однаковою фонемною структурою, часом  ігнорування  

місцевих та історичних форм.  

Яскравим прикладом є морфонологічні варіанти  прикметника від 

топоніма Перемишль. У чинному правописі зроблена спроба уникнути 

проблеми морфонологічної моделі творення відповідного прикметника 

(перемиський чи перемишльський). Однак у всіх  офіційних  назвах 

пропагується форма перемишльський, з чим не погоджується українська 

громада міста жителі Перемишля. Про це яскраво свідчить допис К. Комар-

Мацинської3, у якому, зокрема, зазначено: “Перші арґументи, які чую, коли 

починаю розпитувати «тутешніх» (місцевих – ред.), чому не погодитись на 

«перемишльський», це: «Ніхто в Перемишлі так не скаже. Тут завжди 

говорили „перемиський”, так вже є і все. „Перемишльський” – це ані не 

звучить, ані не виглядає”4. Прикметник перемишльський суперечить 

фонотактичним особливостям української  мови (збіг чотирьох приголосних). 

Як досить емоційно зазаначає Кася Комар-Мацинська, “сполучення букв 

«шльсь» у правильному «перемишльському» – це просто знущання над 

мовою, так неймовірно кострубате і неприроднє, що, за словами Ярини 
                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 228. 
2  Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 
3 Комар-Мацинська К.  Битва за «переми(шль)ський». Наше слово, 2018. № 5. URL:   https://nasze-
slowo.pl/bitva-za-peremishlskij/   
4 Там само. URL:   https://nasze-slowo.pl/bitva-za-peremishlskij/   
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Брилинської-Трояновської, «кудись пропадає славнозвісна милозвучність»”1. 

Саме такий варіант деривата був насаджений за радянської доби, правопис 

незалежної України також закріпив цю девіацію як норму.  Водночас 

історична (Перемиське князівство) і місцева назва (перемиський)  із  

закономірним усіченням та чергуванням дає змогу уникнути збігу 

приголосних на міжморфемному шві.  У словнику Г. Голоскевича  

зафіксовано прикметник перемиський2, утворений із усіченням кінцевої  

приголосної  фонеми /лʹ/ та чергуванням із частковим накладанням /ш/+/сʹк/ 

= /сʹк/.  Зауважимо, що в цій же лексикографічній праці можемо спостерігати 

аналогічну морфонологічну модель творення прикметника радомиський від 

топоніма Радомишель3. Відмінність стосується тільки ще додаткового 

чергування фонеми /е/ з нуль-фонемою. Отож варто звернути увагу на ці 

морфонологічні особливості творення прикметників від топонімів 

Перемишль і Радомиш(е)ль і віддати перевагу формам,  утвореним за такими 

морфонологічними моделями, що зберігають фонотактичні особливості 

української мови.  

В Українському правописі винятки із  морфонологічних моделей 

творення прикметників від топонімів сформульовано у примітці: “Для 

збереження звукового складу твірних основ (переважно іншомовних) у 

деяких прикметниках зазначені приголосні перед суфіксом -ськ- не 

чергуються і передаються відповідно на письмі: Небíт-Дáг — небíт-дáгський, 

Клуж — клýжський, Бангкóк — бангкóкський, бáски — бáскський, казáх — 

казáхський, Печ — Пéчський та ін.”4. Однак для обґрунтування доцільності 

таких  винятків необхідні окремі  морфонологічні (і не тільки) дослідження.  

Учені зауважують: “Ураховуючи великий вплив офіційних назв на 

усне мовлення, поширення невластивих українській мові відтопонімних 

                                                   
1 Комар-Мацинська К.  Битва за «переми(шль)ський». Наше слово, 2018. № 5. URL:   https://nasze-
slowo.pl/bitva-za-peremishlskij/   
2 Голоскевич, Г. Правописний словник. Лондон: Видавництво Союзу українців у Великій Британії, 
1977. С. 278.    
3 Там само. С. 333. 
4 Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. С. 192. 
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прикметників з офіційно-ділового на інші стилі негативно впливає на мову, 

спричиняючи нівеляцію її специфічних рис, таким чином, продовжуючи 

розпочату за радянського часу внутрішню русифікацію”1. Для протидії таким 

негативним явищам “необхідні злагоджені зусилля як українських 

мовознавців, так і національно свідомої культурної еліти, відповідальних 

чиновників. Така співпраця фахівців і просто небайдужих громадян [...] 

убезпечить український онімікон від різних негативних процесів, 

радикальних перетворень і стимулюватиме його розвиток відповідно до 

внутрішніх закономірностей еволюції онімної системи згідно з нормами 

сучасної української літературної мови”2. 

 

Висновки до розділу 3 

Відтопонімні прикметники,  які  поширені у різних сферах  

функціонування української  мови, утворені за різними морфонологічними 

моделями –  і давніми,  і новими.  Важливо, щоб ці моделі відповідали 

особливостям української  мови. Особливе завдання дослідників –  виявити  

такі форми,  які не відповідають морфонології і фонотактиці української  

мови і запропонувати моделі,  які б зберігали  специфічні риси української  

мови. У цьому процесі важливо вивчати історичні  форми,  не нехтувати 

місцевими варіантами,  здійснювати комплексний підхід до розв’язання 

проблемних  питань. Важливо також  пропагувати правильні форми в 

офіційному мовленні,  що дасть змогу  витіснити із вживання штучно 

насаджені за радянського часу форми (наприклад,  із нарощенням /ів/, /ен/).  

  

                                                   
1 Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові. 
Вісник  Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. С. 229. 
2 Вербич, С. О. Трансформація українського онімного простору: внутрішньо- та позамовні 
чинники. Мовознавство. 2014. № 2. С. 23.   
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ВИСНОВКИ 

 

Проаналізувавши морфонологічні явища, які відбуваються при 

творенні прикметників від топонімів,  ми дійшли таких висновків: 

1. Прикметники від ойконімів, фіналі яких належать до структурного 

типу  at, утворюються за такими морфонологічними моделями: 

- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковою 

інтерференцією з ініціаллю дериватора;  

- часткове накладання фіналі та ініціалі; 

- нарощення /ів/; 

- нарощення /ан/; 

-нарощення /ій/; 

- нарощення /ин/. 

2. Морфонологічна модель чергування кінцевої  приголосної  фонеми 

з частковою інтерференцією з ініціаллю дериватора функціює у тому 

випадку, якщо основа топоніма закінчується на шиплячу, свистячу, 

задньоязикову чи горлову фонеми.  

Зафіксовані такі різновиди: /г/ + /с´к/ = /з´к/, /з/+  /с´к/ =  /з´к/, /з´/+  

/с´к/ =  /з´к/, /ж/+  /с´к/ =  /з´к/, /к/+  /с´к/ =  /ц´к/, /ч/+  /с´к/ =  /ц´к/, /ц´/+  /с´к/ 

=  /ц´к/, /ц/+  /с´к/, /х/+  /с´к/ =  /с´к/, /ш/+  /с´к/ = /с´к/, /с/+  /с´к/ =  /с´к/. 

Різновид /ӡ´/+/с´к/ =  /ӡ´к/ виявлено тільки при творенні прикметника від 

іноземного ойконіма Лодзь, що пов’язано з фонотактичнми особливостями 

української  мови. Названа морфонологічна модель охоплює різні за 

походженням топоніми, є активною і при творенні прикметників від 

іноземних географічних  назв з відповідною структурою кінця основи.  

3. Прикметники від топонімів, фіналі яких належать до структурного 

типу  att, утворюються за такими морфонологічними моделями: 

- елізія кінцевої  фонеми основи топоніма; 

- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковим накладанням 

її на початкову приголосну словотворчого суфікса;   
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- чергування кінцевої  приголосної  фонеми з частковою 

інтерференцією з початковою приголосною словотворчого суфікса  (/ц´/+  

/с´к/ =  /ц´к/) та чергування фонемного нуля з /е/; 

- чергування фонемного нуля з /е/; 

- повна інтерференція кінцевої фонемосполуки твірної основи із 

словотворчим суфіксом; 

- нарощення /ів/ ; 

- нарощення /ан/; 

- нарощення /ин/; 

- нарощення /ен/. 

4. Дедалі більше прикметників від топонімних основ з фіналлю att 

творяться за участю нарощення фонемосполук /ів/, /ан/, /ин/, /ен/, 

результатом чого є поява морфонологічних варіантів -івськ-, -анськ-, -инськ-, 

-енськ- суфікса -ськ-. Особливо значним є поширення прикметників з 

нарощеним суфіксом -івськ 

5. Морфонологічна модель повна інтерференція кінцевої 

фонемосполуки твірної основи із словотворчим суфіксом функціює у тих 

випадках, якщо у фіналі основи топоніма є  сполуки фонем /сˊк/, /ск/, /цˊк/. 

Виявлено  такі різновиди: /с´к/ +  /с´к/ =  /с´к/, /ск/ +  /с´к/ =  /с´к/, /ц´к/ +  /с´к/ 

=  /ц´к/ (ускладнена чергуванням). Особливу активність виявляє саме 

останній різновид  цієї морфонологічної  моделі, що зумовлене великою 

кількістю топонімів з фіналлю /ц´к/.  

6. При творенні прикметників від топонімів, у фіналі яких є 

сполучення будь-якої приголосної із /цˊ/ (топоніми на -ц-і) діють дві 

морфонологічні моделі: 1) чергування кінцевої  приголосної  фонеми з 

частковою інтерференцією з початковою приголосною словотворчого 

суфікса  (/ц´/+  /с´к/ =  /ц´к/) та чергування фонемного нуля з /е/  і  2) елізія 

/цˊ/. Зафіксовано утворення від деяких топонімів прикметників за двома 

морфонологічними моделями (ремезівський і ремезовецький, репужинський і 

репужинецький).  
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Існують дві морфонологічні моделі творення прикметників від 

топонімів з кінцевою приголосною основи /н/, /нˊ/: 1) чергування фонемного 

нуля з /е/ і 2) нарощення /ан/. Друга модель виявляє більшу активність у 

сучасній мові.  В офіційних документах від багатьох ойконімів з названим 

типом фіналі узаконені неправильні форми з нарощенням /ен/, що суперечать 

не тільки морфонологічним закономірностям, а й фонетичним особливостям 

української мови.  

7. При творенні прикметників від топонімів із загалом 

нехарактерною для української мови структурою фіналі attt зафіксовані такі 

морфонологічні моделі: - повна інтерференція кінцевої фонемосполуки 

твірної основи із словотворчим суфіксом; - нарощення /ів/, /ан/, /ен/, /ин/.  

8. Нарощення функціює при творенні прикметників від топонімів,  у 

фіналі основи яких є збіг  трьох  приголосних фонем,  за винятком тих  

випадків,  якщо кінцевими є  фонемосполуки /сˊк/, /цˊк/.  

Якщо ж у фіналі основи топоніма є  сполуки фонем /сˊк/, /ск/, /цˊк/, 

то відбувається повна інтерференція кінцевої фонемосполуки твірної основи 

із словотворчим суфіксом (/с´к/ +  /с´к/ =  /с´к/, /ск/ +  /с´к/ =  /с´к/, /ц´к/ +  

/с´к/ =  /ц´к/). Особливу активність виявляє саме останній різновид  цієї 

морфонологічної  моделі, що зумовлене великою кількістю топонімів з 

фіналлю /ц´к/. 

9. Морфонологічні моделі, які функціюють при творенні 

прикметників від  іншомовних незмінних топонімів з фіналлю ata (atta),  

здебільшого спрямовані на адаптацію лексем з нетиповою  структурою до 

української дериваційної  системи. Зафіксовані такі морфонологічні моделі:  

- елізія кінцевої  голосної  фонеми /о/, /у/, /а/, /е/, /і/;  

- нарощення /й/, /ин/, /ан/;  

- елізія кінцевої  голосної  фонеми і нарощення.   

10. Чергування голосних /о/, /е/ з /і/, яке становить характерну 

морфонологічну  рису української мови, є нерегулярним при творенні 

відтопонімних прикметників.  У низці випадків відсутність такої альтернації 
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пов’язане з позамовними чинниками (бажання зберегти незмінною основу 

топоніма,  розмежувати прикметники від різних  географічних назв).  

Отже,  морфонологічні явища  активно функціонують при творенні 

відтопонімних прикметників, тому їх вивчення є важливим для  практичного 

володіння українською мовою та розуміння її особливостей.  Перспективним 

є комплексне дослідження із  залученням історичних  матеріалів та польових  

досліджень (місцевих  варіантів,  діалектних форм), що дасть змогу не тільки 

виявити активні морфонологічні моделі,  а й запропонувати найкращі 

варіанти у складних з фонологічного погляду  дериватах.  



 54 

 

СПИСОК  

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ  

 

1. Асіїв Л. В.  Комплексне дослідження морфонології відіменникового 

словотворення. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 

Вип. 38. Львів, 2006. С.309 -312.  

2. Асіїв Л. В.  Львівська фонологічна школа і проблеми сучасної 

української морфонології. Україноцентризм наукового сумління: 

Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. Львів: 

Ліга-Прес, 2014.  С. 75 – 90. 

3. Асіїв Л. В.  Морфонологічні альтернації в гуцульських говірках. Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. 2009.  Вип. 46. Ч.ІІ. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 92 – 96.  

4. Асіїв Л. В.  Морфонологічні альтернаційні ряди у прикметниках 

сучасної української літературної мови. Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. 2016. Вип. 63.  Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016.  С. 3–11.  

5. Асіїв Л. В.  Морфонологія: проблеми і перспективи дослідження. 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Вип. 52. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 296-305.  

6. Асіїв Л. В.  Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках 

сучасної української літературної мови. Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна.  2012.  Вип. 57 Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  С. 18-25.  

7. Асіїв Л. Вплив позамовних чинників на функціонування 

морфонологічних явищ. Вісник Львівського університету. Серія 

філологічна. Львів, 2004. Вип. 34.  Ч.І.  С. 48 – 56. 



 55 

8. Асіїв Л. Елізія фонем у прикметниках української мови. Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. 2006. Вип. 38. Львів, 

2006. С. 10-15.  

9. Асіїв Л. Морфонологічні особливості творення відтопонімних  

дериватів у сучасній українській мові. Wyraz i zdanie w językach 

słowiańskich. 3.Opis, konfrontacja, przekład, Slavica Wratislaviensia 

CXVII (AUW No 2378). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 2002. S. 9-14. 

10. Асіїв Л. Морфонологічні явища при творенні відойконімних 

прикметників в українській мові. Вісник  Львівського університету. 

Серія філологічна. Вип. 64. Ч. І. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. С. 222-232. 

11. Асіїв Л. Соціолінгвістичний аспект морфонології. Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. Вип. 70. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 98–109.   

12. Вербич, С. О. Трансформація українського онімного простору: 

внутрішньо- та позамовні чинники. Мовознавство. 2014. № 2. С. 15-23.   

13. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові.  К., 1984. 160 с. 

14. Воробйова Т.М. Морфонологічні засоби словотворення в українській 

мові.  Питання словотвору.  К., 1979.  С. 113 – 120. 

15. Голоскевич, Г. Правописний словник. Лондон: Видавництво Союзу 

українців у Великій Британії, 1977. 451 с.    

16. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова 

(Відіменні деривати).  К., 1981.  498 с. 

17. Горпинич В. О. Нариси з пропріальної та апелятивної словотвірної 

дериватології. Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2012. 210 с.  

18. Горпинич В. О. Унормувати написання прикметників від географічних 

назв. Мовознавство. 1995. № 1. С. 26–29. 

19. Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в українській мові. Київ: 

Вища школа, 1976. 144 с. 



 56 

20. Горпинич В. О. Словник географічних назв України: топоніми та 

відтопонімні прикметники. Київ: Довіра, 2001. 526 с. 

21. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. 

Словотвір. Морфонологія.  К, 1999.  207 с. 

22. Горпинич В.О. Теоретичні питання відтопонімічного словотвору 

східнослов’янських мов. К.: Вища школа, 1973. С.82 - 106. 

23. Грицаєнко Л. Невідмінювані географічні назви України (на матеріалі 

"Словника географічних назв України" В. О. Горпинича). Наук. вісник 

Ужгород. ун-ту. Серія: Філологія.  Ужгород, 2007.  Вип. 15.  С. 105-

107. 

24. Демешко  І. Утвердження національної ідентичності в словотвірній 

морфонології девербативів. Мова: класичне – модерне  - постмодерне: 

збірник наукових праць. Вип. 3.  Київ: Дух і літера, 2017. С. 140–148. 

25. Демешко І. М. Структура віддієслівних словотвірних гнізд: 

морфонологічний аспект. Філологічні студії. Науковий вісник 

Криворізького державного педагогічного університету. 2013. - Вип. 9. 

С. 150-161.  

26. Демешко,  І. М. Морфонологічна характеристика неолексем - 

девербативів у сучасній українській літературній мові. Вісник  

Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. 2013. Вип. 

21/19(3). С. 44–52 

27. Караванський С. Секрети української мови. К.: УКСП «Кобза», 1994. 

152 с. 

28. Клименко Н. Ф. Аглютинативність в українському словотворенні. 

Українське мовознавство: міжвід. наук. зб.  Київ, 1990. Вип. 17.  С. 96–

104. 

29. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної 

української літературної мови.  К., 1998.  161 с. 

30. Козленко І.В. Морфонологічні явища в системі словозміни дієслів.  

Українське мовознавство.  К., 1990  Вип. 17.  С. 54 – 63. 



 57 

31. Козленко І.В. Морфонологія словозміни дієслова у сучасній 

українській літературній мові: Автореф. дис. канд. наук.  К., 1992.  20 с. 

32. Комар-Мацинська К.  Битва за «переми(шль)ський». Наше слово. 2018. 

№ 5. URL:  https://nasze-slowo.pl/bitva-za-peremishlskij/   

33. Комарова Л.І. Функціональна характеристика морфонологічних 

альтернацій у системі парадигм іменників. Українське мовознавство.  

К., 1990.  Вип. 17.  С. 105 – 111. 

34. Кондакова Л.А. Морфонологические процессы в системе украинского 

имени существительного: Автореф. дис. канд. наук.  К., 1992.  20 с. 

35. Коструба П.П. Основні поняття фонології. Українська мова і 

література в школі.  1965.  № 7.  С. 21–25. 

36. Коструба П.П. Фонетика,  фонологія і морфонологія (їх предмет і місце 

в науці про мову). Методологічні питання мовознавства. К., 1966. С. 

93–104. 

37. Кравченко М.В. Морфонологічні явища і словотвірна структура слова. 

Українська мова і література в школі.  1984.  № 6. С. 51 – 55. 

38. Кравченко М.В. Семантична і морфонологічна валентність 

словотворчих одиниць у системі віддієслівних дериватів. 

Мовознавство. 1988. № 1. С. 32–37. 

39. Кравченко М.В. Словотвірна структура дериватів, утворених за 

допомогою суфіксів –ськ(ий) і –ств(о). Українська мова і література в 

школі. 1989.  № 2.  С. 57 – 61. 

40. Кравченко М.В. Словотвірний аналіз дериватів із суфіксом –ин(а) і 

його похідними формантами. Українська мова і література в школі. 

1987. № 9. С. 24 – 31. 

41. Кравченко М.В. Явище усічення у системі віддієслівних іменників // 

Мовознавство. 1984.  № 3.  С. 32–36. 

42. Ожоган В. М. Відтопонімічні прикметники в староукраїнській мові 

XVI– XVII ст. Давньоруська ономастична спадщина в 

східнослов’янських мовах. Київ: Наукова думка, 1986. С. 96 - 100. 



 58 

43. Пономарів, О. Українське слово для всіх  і кожного. Київ: Либідь, 2013. 

359 с. 

44. Рада.інфо. URL: https://rada.info/ 

45. Русаченко Н. П. Морфонологічні особливості словотворчих моделей 

іменника староукраїнської мови другої половини XVI–XVIII ст. Studia 

philologica. 2012. № 1. С. 123–128. 

46. Словотвір сучасної української літературної мови / Відп. ред.  М. А. 

Жовтобрюх. Київ: Наукова думка, 1979. 408 с. 

47. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За заг. ред 

І.К.Білодіда. – К., 1969. – 436 с. 

48. Тернопільський енциклопедичний словник. У 4-х томах.  Тернопіль: 

ВАТ ТВПК „Збруч”, 2004.  Т. I. А – Й. 696 с. 

49. Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови.  

Хмельницький : Авіст, 2008. 548 с. URL: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4383 

50. Українська мова : Енциклопедія. – 2-е вид. К. : Українська 

енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2006. 820 с. 

51. Український правопис. Київ: Наукова думка, 2019. 391 с. 

52. Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення.  Київ-

Дрогобич, 2003. 271 с.   

53. Федурко М.Ю. Морфонологічні моделі відсубстантивних прикметників 

із суфіксом –сн-. Мовознавство.  1993.  № 5.  С. 43–49. 

54. Шульгач В. П. До проблеми творення відтопонімних прикметників в 

українській мові. Мовознавство. 2000. №2-3. С. 24 - 32. 

55. Шульгач В. Творення прикметників від назв поселень на -ичі (на 

матеріалі ойконімів Волинської області). Тенденції розвитку 

української лексики та граматики. Варшава – Івано-Франківськ, 2015. 

Ч. ІІ.  С. 279 - 288. 

 

     


