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Утворення прикметників від географічних назв (назв населених пунктів) в українській мові 
не внормоване. Від багатьох топонімів утворюється по два, три і навіть по чотири 
прикметники: Черво́не (См) — червоня́нський, черво́нський, черво́нівський, черво́ненський. 
Корсунці (Од) — ко́рсунський, корсуне́цький тощо. Між даними різних джерел існує значна 
розбіжність: Стара́ Осо́та — Староосотя́нська і Староосо́тська школа (Крв), Табури́ще — 
Табури́щенська і Табурища́нська школа (Крв), Цвітне́ — Цвітня́нська, Цвітні́вська і 
Цві́тненська школа (Крв), Капу́стине — Капу́стинська і Капустя́нська школа (Крв), 
Подоро́жне — Подорожня́нська і Подоро́жненська школа (Крв). Це викликає різні 
ускладнення насамперед у процесі шкільного викладання мови, літератури, історії, географії, 
в практиці шкільного діловодства (підпис учнівських зошитів, письмових робіт, щоденників, 
заповнення табелів, свідоцтв, атестатів, дипломів, грамот та посвідчень, особових справ 
учнів тощо), в роботі журналістів, літпрацівників, редакторів, коректорів і всіх, хто 
стикається з питаннями правопису географічних назв і похідних прикметників. 

Нині існуючі тлумачні, перекладні та орфографічні словники не зараджують справі, 
бо в них відтопонімічні прикметники майже не наводяться. Часткові відомості про 
прикметникові форми від географічних назв можна одержати в «Українсько-російському 
словнику-довіднику географічних назв Української РСР» В. Я. Нежнипапи («Радянська 
школа», К., 1971), проте в ньому подаються лише прикметники від назв обласних і районних 
центрів, що складає всього тільки біля 2% усіх назв населених пунктів УРСР. Певні довідки 
про форму прикметників можна навести також і за довідниками адміністративно-
територіального поділу республіки, але ці довідники, по-перше, не є філологічними 
словниками, а по-друге, реєструють прикметники лише у назвах областей, районів, 
сільських, міських та селищних рад (тобто біля 30% усіх назв). Від переважної ж більшості 
топонімів (понад 70%) утворення прикметників нічим не регламентується. Ні в 
«Українському правописі», ні в «Довіднику з українського правопису» по суті немає правил 
утворення прикметників від географічних назв. У «Курсі сучасної української літературної 
мови» (АН УРСР, К., 1951, т. 1, стор. 374—377) уперше викладено найзагальніші правила 
утворення та вживання відтопонімічних прикметників, але сформульовані вони на 
невеликому фактичному матеріалі, взятому лише з офіційно-ділових джерел, без 
попереднього теоретичного дослідження відтопонімічного словотвору. Тому нині вони вже 
не можуть задовольнити практичні потреби суспільства. 

Протягом останніх двадцяти років журнал «Українська мова в школі», а потім 
«Українська мова і література в школі» досить часто друкував відповіді на запитання 
читачів та поради про те, як утворити прикметник від тієї чи іншої назви населеного пункту 
(див. «Українська мова в школі», 1959, № 4; 1960, № 3, 6; 1961, № 2; 1964, № 7; 1965, № 1, 4, 
7, 12, а також «Українська мова і література в школі», 1963, № 1, 2, 3, 5, 8, 9 та ін.). Без таких 
консультацій обійтися важко, бо нерідко на утворення прикметників має значний вплив 
місцева традиція (особливо від топонімів з малопоширеною структурою, яка не зумовлює 
вибору певної моделі). Тут дійсно зарадити може тільки глибоке вивчення традиції 
утворення і вживання прикметникових форм від окремо взятого топоніма (наприклад від 
топоніма Кня́же, Ро́зквіт, Біле́ньке, Поло́ги тощо). 

Але й цей аспект не розв’язує проблеми, оскільки його висновки не можна поширити 
на словотвір прикметників від топонімів іншої будови (наприклад від топонімів на -ич-і, -ц-і, 
-н-е і т. д.). До того ж абсолютизація історичного принципу в нормуванні словотвору та 
слововживання відтопонімічних прикметників неодмінно приведе до невиправданого 
відродження віджилих форм, до непотрібної архаїзації сучасної літературної мови, до 
насильного нав’язування сучасному мовцеві норм, що не відповідають його нинішньому 
культурному і мовно-естетичному рівню. Від активних і продуктивних у минулому форм 
типу лу́чеський (Лу́цьк), бо́рзенський (Бо́рзна), і́ченський (І́чня), шо́стенський (Шо́стка), 



ме́нський (Мі́нськ), запоро́жецький (Запорі́жжя) і под. віє сивою давниною. І як би ми не 
намагалися, вони вже не зможуть замінити сучасних прикметників лу́цький, борзня́нський, 
ічня́нський, шо́сткинський, мі́нський, запорі́зький. Отже, не фактична історична 
послідовність виникнення, а сучасний стан утворення та вживання слів — основний принцип 
нормування відтопонімічних прикметників. Історичні студії відіграють тут лише допоміжну 
роль. Застаріла структура не може бути сьогодні зразком, тому її не треба абсолютизувати. 
Сучасні потреби суспільства задовольняються сучасними мовними засобами. Слід пам’ятати 
слова В. І. Леніна про те, що «філософський ідеалізм є односторонній, перебільшений... 
розвиток (роздування, розпухання) однієї з рисочок, сторін, граней пізнання в абсолют...» 
(В. І. Ленін. Повне зібрання творів, т. 29, с. 304). 

Відривом від живої мовної практики народу, від народнорозмовної основи є окремі 
спроби нав’язати літературній мові штучні прикметникові форми, намагання 
«модернізувати» загальновживані і традиційні утворення, що повністю відповідають 
сучасним словотворчим нормам: пор. баничівський замість ба́ницький (с. Ба́ничі), 
«дубовичівський» замість дубо́вицький (с. Дубо́вичі), «павлоградівський» замість 
павлогра́дський (м. Павлогра́д), «пологський» замість поло́гівський (м. Поло́ги), 
середненський замість середня́нський (с. Сере́днє), «Вишнева школа» замість Вишне́вська 
(с. Вишне́ве), «ремезівцівськпй» замість ремезі́вський (с. Ремезі́вці) тощо. 

В радянський час «українська мова розвинулась в усіх своїх функціональних і 
виразових стилях, стала надбанням — у писемному і усному різновидах — широких мас 
трудящих, мовою державного функціонування, мовою науки, освіти, культури» 
(І. К. Білодід. «Мова і ідеологічна боротьба». — «Мовознавство», 1973, № 5, с. 7). Тому 
немає підстав при нормуванні відтопонімічних похідних абсолютизувати якийсь один стиль, 
ігноруючи інші. А оскільки нині функціонуючі стилі української мови найповніше 
розвинулися в пожовтневий період, то цілком зрозуміло, що нормування словотвору та 
слововживання відтопонімічних похідних повинне здійснюватися з точки зору їх сучасного, 
а не колишнього стану, тобто на основі широкої мовної практики народу в радянський 
період. 

Проте далеко не все, що є в розмовно-побутовому мовленні, може бути піднесене до 
рівня літературної норми. Захоплення місцевими формами та діалектними варіантами, 
ігнорування літературно-ділових джерел та стилів призводить до відособленості і 
обмеженості, до невиправданого змішування не лише суміжних, близьких, а й протилежних 
стилів. Дійсно, чи варто кваліфікувати літературними розмовно-побутові або діалектні 
форми типу жмерине́цький (м. Жме́ринка), пише́цький (с. Пи́шки), станісла́вівський 
(с. Станісла́в), гуля́йпольський (м. Гуля́йполе), новоукра́їнський (м. Новоукра́їнка), есбу́дський 
(м. Сере́дина-Бу́да) і под., якщо в мові існують і відповідні їм міжстильові та наддіалектні 
форми жме́ринський, пи́шківський, станісла́вський, гуляйпі́льський, новоукраї́нський, 
серединобу́дський? 

Не відповідають сучасному високому мовно-естетичному рівню українського 
народу, не прикрашають його мову й такі прикметникові форми, як Погорі́ла лікарня 
(с. Погорі́ле), Бло́шинська лікарня (с. Бло́шинське), Ба́бська сільрада (с. Ба́ба), Вовкода́ївська 
сільрада (с. Вовкода́єве), Попі́вська школа (с. Попо́ве, Попі́вка). 

Оскільки система українського відтопонімічного словотвору історично 
сформувалася і розвинулася на східнослов’янському мовному ґрунті, нормування 
словотвору і слововживання відтопонімічних похідних української мови має відбуватися з 
урахуванням відповідних закономірностей російської та білоруської мов при зосередженні 
уваги на тому, що об’єднує словотворчі системи цих братніх мов. У розряді відтопонімічних 
прикметників до таких спільносхіднослов’янських елементів належить більшість 
словотворчих моделей, простий суфікс -ськ-ий, а також складні -овськ-ий (-івськ-ий),  
-анськ-ий, майже послідовне усічення топоформанта -к-а типу Варварівка — варварівський 
тощо. 

Спостерігається немало випадків збагачення розряду відтопонімічних прикметників 



української мови на основі російської. Так, система української мови засвоїла як свої 
органічні елементи, що не знають навіть оказіональних варіантів, так і ряд форм за 
допомогою російської мови: я́лтинський (Я́лта), алу́пкинський (Алу́пка), алу́штинський 
(Алу́шта), арте́ківський (Арте́к), лока́чинський (Локачі́), благода́тненський (Благода́тне), 
первома́йський (Первома́йськ), Луту́гинський (Луту́гине), шали́гинський (Шали́гине), 
білокура́кинський (Білокура́кине) і т. п. Все це зближує мови, полегшує спілкування і сприяє 
кращому взаєморозумінню братніх народів. 

Проте штучне перенесення закономірностей словотвору однієї мови в іншу, 
механічне введення в літературний обіг російських топонімів та похідних прикметникових 
форм, невдало трансформованих на українську мову, примітивізує її. Вєсьо́ле, За́падне, 
Восто́чне, Ю́жне, Янва́рське, Волна́, Гражда́нка, Да́льнє, Неуда́чне, Неча́яне, Показне́ тощо. 

Крім того, становище ускладнюється існуванням кількох позамовних ситуацій, які не 
завжди беруться до уваги при нормуванні відтопонімічного словотвору, що призводить до 
плутанини. 

Головні з них такі: 
1. До існуючого в мові топоніма немає відповідного прикметника ні в літературному, 

ні в діалектному, ні в розмовно-побутовому, ні в офіційно-діловому мовленні. За цієї умови 
постає проблема утворення прикметника як нового слова, яке повністю відповідало б 
закономірностям словотворчої системи української літературної мови. 

2. Мовці не знають існуючого в мові прикметника до даного топоніма. У цій ситуації 
теж виникає проблема утворення слова, структура якого повністю збігалась би з будовою 
реально існуючого в мові відповідного кодифікованого прикметника і відповідала б 
словотворчим закономірностям літературної мови. 

3. Від топоніма в мові функціонує єдиний прикметник, який не має ні історичних, ні 
стильових варіантів чи дублетів. За цієї умови проблема нормування зводиться лише до 
оцінки вже існуючого в мові прикметника з точки зору літературної норми за допомогою 
відповідних стилістичних чи інших ремарок. 

4. У мові від топоніма існує кілька похідних прикметників. За цієї ситуації постає 
проблема вибору однієї з форм як літературної норми, оцінки інших з погляду сучасного 
слововживання за допомогою спеціальних ремарок. 

Теоретичне дослідження відтопонімічного словотвору показує, що сама система 
словотвору відтопонімічних прикметників являє собою єдність загальних і окремих 
протиставлень. Одним з найзагальніших є протиставлення морфемно зумовлених і 
морфемно незумовлених прикметникових форм (утворень). Тому ця ланка системи є 
головною умовою наступності в розвитку, збереженні і збагаченні традицій у словотворі, 
основою нормування і кодифікації словотвору відтопонімічних прикметників. До цієї групи 
належать прикметники, утворені від топонімів на -енко, -увате (-ува-тий), -город (град),  
-піль, -пілля, -поле, -ець, -иця, -ів(-ов), -ове(-овий), -ин(-ін), -ине (-иний), -ське (-ський),  
-ськ, -цьке(-цький), -цьк, -ани, -ак(-як), -івка, -инка, -енка, -анка, -ич, -ичі (з 
ненаголошеним закінченням), -ці ́ (з наголошеним закінченням), -ки́ (з наголошеним 
закінченням). 

У зв’язку з тим, що примусова сполучуваність дозволяє точно визначити твірний 
суфікс, то вона при індуктивно-дедуктивному підході до аналізу фактичного матеріалу («від 
живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики» — В. І. Ленін) є 
достатньою підставою для прогнозування і формулювання основних правил словотвору 
відтопонімічних прикметників. Морфемно незумовленим формам притаманна динамічність, 
постійна змінність, варіантність і дублювання, факультативна сполучуваність твірних 
морфем. З цією частиною системи пов’язані процеси постійного вдосконалення 
прикметникових форм, пошуки найраціональніших засобів і способів словотвору, відмови 
від ускладнень, неточностей, застарілих і неприйнятних форм, що постійно породжує 
проблему нормування. До цієї групи належать прикметники, що утворюються від топонімів 
на -не (-ні, -ний, -на), -ок, -ик, -щина, -ище, -иха, -ці (з ненаголошеним закінченням), на  



-ки (з ненаголошеним закінченням), з іншими рідковживаними, непродуктивними і 
мертвими топонімічними суфіксами, а також від безсуфіксних топонімів. 

У зв’язку з тим, що факультативна сполучуваність морфем не дозволяє точно 
визначити твірний суфікс (при утворенні прикметників майже вільно можна застосовувати 
будь-який суфікс з одинадцяти можливих: -ськ-ий, -івськ-ий, -анськ-ий, -инськ-ий,  
-енський, -ецьк-ий, -ицьк-ий, -овецьк-ий, -анецьк-ий, -инецьк-ий), для цієї групи 
топонімів сформулювати чітких правил утворення прикметників не можна. Тому утворення 
і вживання прикметників від топонімів цієї структури визначається лише лексично, тобто 
повинне регламентуватися словниками. 

Таким чином, розв’язати проблеми словотвору і слововживання відтопонімічних 
прикметників вимагає укладання довідника з словотвору (збірки правил словотвору) та 
словника відтопонімічних похідних в українській мові. 

 


