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В українській мові є слова, що мають однакове написання, але виражають різні значення, що 
ніколи не сплутуються. Зміст у цих словах залежить від наголосу. 

Наголос допомагає розрізнити лексичне значення іменників, прикметників, 
займенників, дієслів, прислівників. Серед імен невелику, але цікаву групу слів, що різняться 
наголосом, складають іменники середнього роду. За допомогою наголосу розрізнюються 
значення іменників середнього роду із закінченням -о: о́чко (зменш. від око; вічко) — очко́ (у 
спорті; азартна гра), пра́вило (норма, звичка) — прави́ло (будівельна лінійка; стерно, 
шевський прилад). У поодиноких випадках таке розрізнення виникло ще наприкінці XVII — 
початку XVIII ст., наприклад: старши́нство (звання, посада стар, шини) — старшинство́ 
(першість). 

Проте не завжди наголос докорінно змінює лексичне значення слова. Іноді різний 
наголос у словах вказує на певні їх граматичні відмінності, на різні сфери їх використання. 
Наприклад, у парі зе́рно і зерно́ обидва варіанти виражають і збірність і одиничність 
(зернина), але у виразі «раціональне зерно» слово зерно́ виступає тільки з одним наголосом. 
В давньоруській мові цей іменник мав наголос на корені, а в пам’ятках української мови 
побутував з подвійним наголосом. Дослідники діалектів відзначають, що варіант зе́рно 
південно-західний, а зерно́ — південно-східний та північний. 

Розрізняються за наголосом і значенням іменники іншомовного походження з 
флексією -о: ро́ндо, невідм. (музичний жанр) — рондо́, невідм. (віршова форма; шрифт; 
перо). 

Серед іменників середнього роду, в яких наголос служить засобом розпізнання їх 
семантики, найчисленнішими є віддієслівні утворення з суфіксом -анн(я), -ув-анн(я). Сюди 
зараховуються як безпрефіксні, так і префіксальні слова. У сучасній українській літературній 
мові іменники цього типу в основному мають наголос відповідних дієслів (запита́ння, 
чита́ння, видува́ння і под.). Проте в абстрактних іменниках із суфіксом -анн(я) первісним, як 
переконливо довів В. Г. Скляренко, є дієприкметникове наголошування1. Цікаво простежити 
акцентування слів возз’єднання і зобов’язання у різних лексикографічних джерелах. Так, 
шеститомний Українсько-російський словник засвідчує возз’єдна́ння, Орфографічний 
словник, Словник наголосів наводять возз’є́днання. У тритомному Російсько-українському 
словникові зафіксовано возз’є́днання і возз’єдна́ння, а в Словникові української мови та 
словнику-довіднику «Українська літературна вимова і наголос» це слово подається лише з 
одним наголосом — возз’є́днання. Як видно з більшості наведених прикладів, у сучасній 
українській мові літературною нормою є наголошування возз’є́днання. Слово зобов’язання в 
шеститомному Українсько-російському словникові, Орфографічному словнику, тритомному 
Російсько-українському словникові зареєстроване з паралельним наголосом, а в Словнику 
наголосів, Словникові української мови, словнику-довіднику «Українська літературна 
вимова і наголос» воно фіксується лише з одним наголосом — зобов’я́зання. Отже, протягом 
останнього часу вийшов з ужитку варіантний (зобов’яза́ння) наголос цього іменника, 
усталився єдиний наголос — зобов’я́зання. 

Є в українській лексиці й кілька семантично різних іменників на -ання, що мають 
однаковий фонемний склад, але різняться місцем наголосу: ді́яння (дія, вплив, чинність) — 
дія́ння (вчинки, діяльність), засі́дання (збори) — засіда́ння (чатування, пристерігання), 
об’є́днання (організація, товариство і т. ін.) — об’єдна́ння (дія), а також з’є́днання і з’єдна́ння 
(з’єднування; місце, де що-небудь з’єднане) — з’є́днання (військовий термін). 

У сучасній українській літературній мові помітна незначна тенденція розрізняти за 
допомогою наголосу іменники, що вживаються на означення завершеної дії або її наслідку 
                                                           
1 Див.: В. Г. Скляренко, 3 історії акцентуації абстрактних іменників (іменники на -ння, -ття). — 
«Мовознавство», 1973, № 4, стор. 36—38. 



(вони мають переважно наголос на корені або префіксі) та іменники, що називають 
незавершену або постійну дію (наголос випадає переважно на суфікс). 

Іменники з таким наголошуванням утворюються від дієслів доконаного виду: 
ви́конання (закінчена дія) — викона́ння (процес), ви́ховання (закінчена дія) — вихова́ння 
(процес), неви́конання (з вказівкою на закінченість дії) — невикона́ння (з вказівкою на 
незакінченість дії), недови́конання (з вказівкою на закінченість дії) — недовикона́ння (з 
вказівкою на незакінченість дії), переви́конання (закінчена дія) — перевикона́ння (процес), 
переви́ховання (закінчена дія) — перевихова́ння (процес), самови́ховання (закінчена дія) — 
самовихова́ння (процес). 

Небагато іменникових пар утворюється від неозначених форм дієслів доконаного і 
недоконаного виду: відкли́кання (відізвання; касація) — відклика́ння (відзивання), закли́кання 
(запрошення) — заклика́ння (про незакінчену дію), скли́кання (про закінчену дію) — 
склика́ння (про незакінчену дію). 

Сюди ж належать поодинокі іменники з суфіксами -ув-анн(я) (-юв-анн(я): 
ви́пробування (про закінчену дію) — випро́бування (про незакінчену дію; злигодні), 
розлініюва́ння (розліні́яння) (про закінчену дію), розліні́ювання (про незакінчену дію). Проте 
не завжди іменники цього типу зберігають наголос співвідносних дієслів. 

Тільки на означення незавершеного процесу вживаються іменники вріза́ння, 
відкида́ння, хоч у відповідних дієсловах наголос розрізняє доконаний і недоконаний вид. 
Наприклад: вріза́ння (пор. врі́зати — вріза́ти), відкида́ння (пор. відки́дати — відкида́ти). 

У словниковому складі української мови існує ряд іменників на -ання (-ування) з 
різним наголошуванням і значенням, що відповідає дієсловам, від яких вони утворені: 
ги́кання (гигикання; гукання) — гика́ння (ікання), і́кання (про характер вимови) — іка́ння 
(гикання), са́пання (сопіння) — сапа́ння (сапування), ті́кання (цокання) — тіка́ння (утеча), 
ті́пання (про пропасницю, від тіпати) — тіпа́ння (чухрання), трі́пання (струшування) – 
тріпа́ння (шарпання), а також пікі́рування (від пікі́рувати) — пікірува́ння (від пікірува́ти), 
про́бування (перевірка, дослідження) — пробува́ння (перебування, проживання). 

У сучасній мовній практиці помітне намагання розрізнювати іменники з суфіксом  
-анн(я), тобто закріпити за кожним з варіантів наголошення якесь певне значення. Ці факти 
живого мовлення відбиті і в найновіших словниках. Так, шеститомний Українсько-
російський словник фіксує вида́ння (видавання)2 — вида́ння́: на вида́нні́ (у віці, коли можна 
виходити заміж) У тритомному Російсько-українському словникові наводиться вида́ння 
(видавання; твір, виданий у світ) — на вида́нні (на порі), а Словник української мови 
засвідчує вида́ння (дія зі значенням ви́дати; окремий друкований твір; сукупність тотожних 
примірників і т. ін.) – видання́: на виданні́ (у віці, коли можна виходити заміж). З таким же 
наголосом подає ці слова «Українська літературна вимова і наголос». Отже, в сучасній 
українській літературній мові наголошування на виданні́ (у віці, коли можна виходити 
заміж) є, очевидно, поширенішим. Іменник нада́ння (давання; наділення; присвоєння; 
надавання чину; підвищення) в шеститомному Українсько-російському словникові 
реєструється з подвійним наголосом. Так само його подано (нада́ння і надання́) і в Словнику 
наголосів, однотомному Українсько-російському словникові, в словнику-довіднику 
«Українська літературна вимова і наголос». Тритомний Російсько-український словник 
диференціює значення слів нада́ння і надання́, але не досить чітко: нада́ння (надавання: 
давання, приведення; додання; юр. нада́ння́ законної сили; присвоєння; присудження) — 
надання́ (дарування, нагородження; підвищення; чинування). Очевидно, в сучасній 
українській мові двоваріантне наголошування нада́ння і надання́ без розрізнення значення 
має всі підстави правити за літературну норму. У сучасних словнтках неоднаково 
кваліфікується щодо наголосу значення іменника подання. Шеститомний Українсько-
російський словник фіксує пода́ння́ (подавання; піднесення; наводження; представлення; 
                                                           
2 У мовній практиці, як слушно зауважує М. Ф. Наконечний витворюється тенденція розрізняти наголосом 
форми однини і множини вида́ння (одн.) і видання́ (мн.). Див.: «Сучасна українська літературна мова. Вступ. 
Фонетика», К., 1969, стор. 369. 



пред’явлення; письмова заява з пропозицією; подача; виявлення), а Словник наголосів 
розрізнює пода́ння (письмове повідомлення з пропозицією, пода́ння про нагородження) — 
подання́ (подача, виявлення, подання́ допомоги). У тритомному Російсько-українському 
словникові наводиться пода́ння і подання́ (письмова доповідь; піднесення, подавання) — 
подання́ і пода́ння (представлення; пред’явлення; наводження) — подання́ (виявлення, 
подання́ допомоги; подача). «Українська літературна вимова і наголос» засвідчує подання́ і 
пода́ння без диференціації значень. У староукраїнських пам’ятках цей іменник зафіксований 
з наголосом на закінченні. Сучасні дослідники відзначають, що він може мати варіантне 
наголошування, незалежно від значення. 

Існує розходження в різних словниках і щодо наголошування слова віддання. 
Словник Б. Грінченка подає відда́ння́ (віддавання; на порі́), шеститомний Українсько-
російський словник наводить відда́ння́ (віддача; віддавання; на відда́нні́ — на порі́), Словник 
наголосів теж позначає двоваріантне наголошування — відда́ння і віддання́. У тритомному 
Російсько-українському словникові простежується непослідовність щодо наголосу й 
розрізнення значень цього іменника: відда́ння і віддання́ (на порі́; віддача, віддавання, 
відданість), віддання́ і відда́ння (віддавання) — відда́ння (віддавання). Словник української 
мови фіксує відда́ння́ (дія за значенням відда́ти; на відда́нні́; відданість). У словнику-
довіднику «Українська літературна вимова і наголос» це слово також наводиться з 
паралельною акцентуацією — відда́ння і віддання́. 

Наголос служить засобом розрізнення значень кількох іменників на -ення, котрі, 
означаючи дію, процес, мають, як і відповідні дієприкметники, наголос на корені, а 
означаючи певний продукт, вони співвідносяться з прикметниками і мають наголос на 
суфіксі: ва́рення (процес) — варе́ння (продукт), ко́пчення (дія) — копче́ння (продукти). 
Проте в українській літературній мові зустрічаються іменники цього типу, які 
функціонують тільки з одним значенням, наприклад: сма́ження (про дію), а також то́вчення 
і товчі́ння (про дію), су́шення і суші́ння (про дію), або пече́ння (печиво) і печі́ння (про дію). 

Існує ще два слова з суфіксом -енн(я), семантика яких розпізнається за допомогою 
наголосу: ре́чення (синтаксична мовна одиниця) — рече́ння (сталий вислів або влучне 
слово). 

Наголос розрізняє також значення пари іменників із суфіксом -ищ-е: ку́рище 
(багаття) — кури́ще (куриво), токо́вище (місце токування птахів) — токови́ще (майданчик 
для молотьби). Сюди ще приєднується слово селище, щодо наголосу якого простежується 
розходження в різних українських словниках. Так, шеститомний Українсько-російський 
словник подає се́лище і рідше сели́ще (населений пункт не міського типу; сели́ще— 
археологічний термін). Словник наголосів чітко розмежовує се́лище (поселення робітничого 
типу; місце давнього поселення) — сели́ще (селисько, великий населений пункт сільського 
типу). У тритомному Російсько-українському словникові засвідчується се́лище (місце 
давнього поселення) — сели́ще (збільш. від село) — се́лище і рідше сели́ще (поселення не 
міського типу). «Українська літературна вимова і наголос» реєструє тільки се́лище. У 
сучасній українській літературній мові іменники середнього роду з суфіксом -ище, що 
означають назви місць за певними властивими їм ознаками, мають неусталений наголос. 
Частина з них уживається з наголосом на корені (дво́рище, рі́чище, розва́лище, уро́чище та 
ін.), а частина виступає з наголошеним голосним суфікса (багни́ще, пожари́ще і под.). 
Іменник се́лище у значенні «поселення робітничого типу; місце давнього поселення» 
включається в акцентний ряд слів з наголосом на корені, а в значенні «великий населений 
пункт сільського типу» має всі підстави правити за норму, в літературній мові 
наголошування сели́ще, оскільки іменники з суфіксом -ищ(е), що виражають збільшеність 
чи згрубілість, мають переважно акцентований голосний цього суфікса. 

У поодиноких випадках за допомогою наголошування розрізняється семантика 
іменників із суфіксом -тт(я), наприклад: заня́ття (навчання, праця) — заняття́ (справа). 

Таким чином, серед іменників середнього роду, в яких наголос виступає засобом 
розрізнення їх лексичного значення, найбільшу групу становлять віддієслівні утворення на  



-ання. 
Правильне наголошування слів з однаковим фонемним складом має важливе 

значення для точності висловленої думки, а також сприяє загальному піднесенню культури 
усного літературного мовлення. 
 


