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Слово в потоці усного мовлення супроводжується наголосом. За допомогою динамічного 
або силового наголосу виділяється будь-який склад слова. Вільний, різномісний наголос 
української мови служить для розрізнення значень та граматичних форм слів. Пор. 
різнонаголошені і різні за значенням слова атлас і атлас, орган і орган, лупа і лупа, 
людський і людський і под. Наголосом різняться граматичні форми того самого слова. Напр., 
руки (род. відм. іменника рука) і руки (наз. відм. мн.), ноги (род. відм. іменника нога) і ноги 
(наз. відм. мн.), виношу (недок. вид тепер, часу) і виношу (док. вид майб. часу) і под. 

Наголос слова служить одним із засобів знаходження деяких так званих сумнівних 
голосних звуків, коли вони невиразно вимовляються, напр.: е-и в словах деиржати (пор. 
придержати), миеленький (пор. милий); е(є), о(йо) в суфіксальних утвореннях (на -ев, -ов) 
типу життєвий — життьовий, алюмінієвий, коричневий, вишневий, сланцевий, бойовий, 
гайовий. 

Норми української літературної мови охоплюють і систему наголошення слів. 
Усталеному наголосові протиставляється неусталений, коли слово з однаковим значенням 
має різне наголошення. Так, за наголошенням розрізняємо, з одного боку, діалектні, 
застарілі форми, а з другого — літературні (пор. пишу і пишу, тобі і тобі). Літературні 
форми можуть мати два наголоси (помилка і помилка, ясний і ясний, новий і новий, 
виконання і виконання). 

Найвагомішою в українській мові є смислорозрізнювальна функція наголосу. В основі 
цієї функції лежить різномісність наголошення слів. Велику групу слів-омографів 
(однаково написаних, але по-різному наголошених) становлять іменники. 

Слово атлас означає, напр., назву комплекту географічних карт, схем, таблиць, рисунків 
чого-небудь, зображень предметів біології, а слово атлас — назва одного з сортів шовкової 
тканини. Це різні за походженням і етимологією слова. 
Бакен — сигнальний знак на воді; плавок; бакан і бакан — рід олійної фарби. 
Білизна — спідній (білий) одяг, вироби з тканини і білизна — біле місце, побіління на 

чому-небудь; побіління. 
Броня — предмет, закріплений, зарезервований за ким-небудь; право або документ на 

користування таким предметом і броня (при другому варіанті броня) — міцний захисний 
покрив (у техніці); панцир1. 
Ведмежина — м’ясо ведмедя; страва з цього м’яса і ведмежина — ботанічний термін 

(Rubus nessensis) — ожина нессійська. 
Віха — тичка, яка служить вказівкою на шляху, межі, або морський термін; етап, період і 

віха — отруйна рослина цикута2. 
Дерен (род. відм. дерну) — зарослий травою верхній шар грунту; моріг і дере́н (род. відм. 

дерену) — рослина кизил3. 
Захват — стан захоплення, запалу і захват — ширина робочого ходу, покосу, зрізу тощо 

в сільському господарстві і техніці. 
Зерно — збірка (застаріла) назва плодів злакових культур і зерно (зерно) — окремий плід 

                                                           
1 «Лексис» Л. Зизанія, «Лексикон» П. Беринди, а також «Словарь...» за ред. Б. Грінченка подають одно слово 
броня у застарілому (для нас) значенні зброя (особиста). 
У «Російсько-українському словникові» 1962 року (вид-во «Радянська школа») наводиться слово броня (без 
можливого другого варіанта — броня) у значенні «засіб захисту». Так само у II томі УРЕ читаємо броня. 
Відбиваючи історію формування звукової будови слова і факти живого мовлення, «Словник української мови», 
т. І (рукопис), «Російсько-український словник», т. І (рукопис) зазначають двоваріантне наголошення слова 
броня і броня. 
2 В українській лексикографії дожовтневого періоду ці окремі слова зовсім не розрізнялися. Замість двох слів 
(віха і віха) наводилося їх значення при віха. Див. «Словарь...» 
3 За УРЕ дерен (помилка в позначенні наголосу) — рід рослини кизилових (див. кизил). 



сільськогосподарської культури; зернина4. 
Серед різнонаголошених диференційованих за значенням пар слів виділяються 

однозначні і багатозначні слова, слова різного походження і генетично споріднені. Напр.: 
деревина і деревина, електрик і електрик, заклад і заклад, замок і замок, загорода і загорода, 
заставка і заставка, зимівник і зимівник, ікання і ікання, ірис і ірис, колос і колос, кредит і 
кредит, кулик і кулик, мильниця і мильниця, обід і обід, паша і паша, пікнік і пікнік, покій і 
покій, покришка і покришка, пора і пора, правило і правило, префікс і префікс, рапорт і 
рапорт, речення і рече́ння, рондо і рондо, ситник і ситник, старшина і старшина, тамбур і 
тамбур, толока і толока, транспорт і транспорт, уряд і уряд, хлібець і хлібець, ягідник і 
ягідник. 

Деякі пари споріднених слів (здебільшого іменники віддієслівного походження, 
суфіксальні утворення жін. і середн, роду) об’єднуються в однозначні слова з варіантним 
наголошенням. Напр.: вигнання, визнання, возз’єднання, обладнання, обрізання, посивіння, 
підпірка, примовка, приписка, присипка5. 

Окремі віддієслівні іменники середнього роду розрізняють значення наголошенням 
різних складів. 

Пор.: варення (процес варіння) і варення (харчовий продукт); з’єднання (група військових 
частин, загонів) і з’єднання6 (дія або місце стику окремих поєднаних частин); об’єднання 
(товариство, організація) і об’єднання (дія); виконання (дає вказівку на закінченість або 
результат дії, процесу, як і дієслово док. виду виконати) і виконання (дає вказівку на 
незакінченість, тривалість дії, виконування, відповідно до недок. виду дієслова виконувати), 
а також — недовиконання і недовиконання, перевиконання і перевиконання, виховання і 
виховання7, засідання і засідання. Набагато більше тих іменників середнього роду, в яких 
наголошується один склад і які не утворюють відповідних пар слів із різним значенням. 

Серед них такі: братання, вивершення, викривлення, гуртування, єднання, забігання, 
залицяння, запитання, оголошення, озвучення, оздоровлення, навчання, питання, привітання, 
проголошення, сватання, тяжіння, читання, шлюзування, щебетання і ряд інших. Проте в 
усному мовленні нерідко зустрічається ненормативний наголос у словах запитання, 
читання, навчання, питання. 

Причина неправильного наголошення (пор. запитання, читання, питання, навчання) в 
діянні аналогії і законів відштовхування від наголошення слів з подібною афіксальною 
будовою. 

Подібну акцентну характеристику можна дати віддієслівним іменникам жіночого роду. 
Частина їх утворює пари різнонаголошених слів із різним значенням. 

Забілка (при забілка) — приправа (з сметани, молока) до страви і забілка — забілювання. 
Зав’язка — предмет (шпагат тощо) для зав’язування і зав’язка — вихідний пункт, 

початок дії, події, дія; зав’язування8. 
Задирка (при задирка) — задерта шкіра (на пальцях) і задирка — шершавість як 

результат грубого обстругування деревини9. 
                                                           
4 Живомовні факти свідчать про непослідовність у семантичній диференціації цих слів. Наголос уніфікується на 
кінцевому складі (зерно). 
5 Усне мовлення і словники відбивають тенденцію до однотипного наголошення цих слів (пор. вигнання, 
визнання, возз’єднання, підпірка, примовка, приписка і под.). 
6 Назва дії з’єднання у ряді лексикографічних праць подається з двоваріантним наголошенням, проте другий 
варіант (з’єднання) є ненормативним. Пояснити його можна наголошенням відповідного дієслова з’єднувати. 
7 В УРЕ тлумачиться одне слово ви́хова́ння (з двома наголосами). Окремі значення, а не окремі слова, 
виділяються в даному випадку в інших працях. 
8 «Українсько-російський словник» 1964 р., «Російсько-український словник» 1962 р., «Словник наголосів» 
цілком слушно обійшли другий, ненормативний наголос. Цікаво, що в «Словарі...» Б. Грінченка є тільки одне 
слово зав’язка з виділенням у ньому чотирьох окремих значень: 1) предмет для зав’язування; 2) зав’язь на 
дереві; 3) зав’язь у столярній роботі; 4) зачаток, причина. 
9 «Українсько-російський словник» 1964 р. дає: задирка1 (на пальцях) заусеница..; задирка2 (на доске) спец, 
задорина. Те саме в «Українсько-російському словникові», т. II; «Словарь...» до задирка (і задирга) наводить (у 
другому значенні) заусеница. 



Закладка (при закладка) — предмет; закладка — дія (закладання). 
Заклейка (при заклейка) — предмет, матеріал для заклеювання10 і заклейка — 

лагодження, скріплювання клеєм; заклеювання. 
Замазка (при замазка) — предмет (виготовлений) для замазування і замазка — дія 

(замазування). 
Як видно з наведених прикладів, значення слів відповідно до диференціації наголосу 

розрізняються непослідовно. Переважна більшість іменників жіночого роду має один 
наголос, напр.: вибірка, викройка, висипка, загадка, закладка, затяжка, зупинка, кладка, 
підчистка, перевірка, перетяжка, пересипка, промивка, прошивка, співанка. 

На прикладі іменникової групи простежуються такі особливості функціонування 
іменників в усному мовленні: 

1) різнонаголошені слова мають різні значення; 
2) різнонаголошені слова виявляють тенденцію до уніфікації наголосу, зосередження 

його на одному складі; 
3) літературні варіанти наголошення віддієслівних іменників протиставляються 

діалектним, застарілим формам. 
 
 

                                                           
10 «Українсько-російський словник» 1964 р., «Українсько-російський словник», т. II, «Російсько-український 
словник» 1962 р. позначають і можливий (як широковживаний) другий літературний варіант наголошення 
слова заклейка (заклейка — предмет). Це саме стосується ненаголошення слів зарубка — зарубка, засипка — 
засипка. 


