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У словниковому складі сучасної української мови досить виразно виділяється група слів з 
початковим елементом пів-, яку вивчено ще не достатньо. У шкільних і вузівських 
підручниках з української мови такі утворення вважаються складними словами, при цьому 
пів визначається то як скорочений варіант іменника половина (Курс сучасної української 
літературної мови, за ред. акад. Л. А. Булаховського), то як числівник (М. А. Жовтобрюх, 
Б. М. Кулик. Курс сучасної української літературної мови). Перше визначення базується на 
даних етимологічних словників і на спільності основного значення іменника половина і пів. В 
основу другого покладено насамперед кількісне значення пів. Останнім часом з’явилася 
спроба грунтовніше довести належність пів до числівника. Так, у книжці «Сучасна 
українська мова. Морфологія» (К., 1969) говориться, що пів має більш абстраговане 
порівняно із словом половина значення, керує родовим відмінком іменника, «слова з пів, як і 
вільні сполучення звичайних числівників з іменниками, відповідають на запитання скільки?» 
(с. 242). Звідси випливає, що слова типу півхлібини, пів’яблука і подібні слід розглядати як 
сполучення числівника пів з іменниками у родовому відмінку однини; отже, назва «складні 
слова» щодо них умовна. Тим часом саме ця уявна самостійність пів і викликає сумнів. 
Приклад, що наводиться у згаданій книзі на доказ самостійності пів, піваркуша і пів 
друкованого аркуша, на перший погляд не суперечить мовному чуттю, таке вживання 
видається цілком імовірним. Проте вивчення значної кількості прикладів з пів дає підстави 
зробити висновок, що можливість уживання пів у сполученні з означуваним іменником є 
лише теоретичною. Ті надзвичайно рідкі випадки, у яких воно спостерігається [пор. «А тепер 
ти галасуєш, все кленеш та репетуєш, Що забрали із двора в тебе пів твого добра» 
(Григорук)], сприймаються в сучасній мові як відхилення, як руйнування усталеного 
вживання пів у ролі частини слова і відновлення його етимологічної самостійності. У 
часових сполученнях типу «о пів на шосту» пів виступає складовою частиною стійкого 
звороту, де воно виразно сприймається як певна архаїчна одиниця мови. Це властивість 
багатьох фразеологізмів (пор. притча во языцех та ін.). 

Все сказане про пів стосується лише одного типу утворень з цим елементом. Тим 
часом існують ще численні ряди слів, де пів виступає з іншим значенням і де про його 
самостійність не може навіть ставитися питання. Таким чином, несамостійність, зв’язаність 
уживання пів є одним із доказів належності його до класу морфем, а не слів. Крім того, 
елемент пів виявляє таку рису, як регулярність, тобто відтворюваність, ще є необхідною 
умовою виникнення словотвірної моделі, а це в свою чергу дає підстави віднести пів до 
розряду службових морфем. У цілому ряді утворень елемент пів досяг високого ступеня 
абстрагування, що також є характерною рисою афіксальних морфем. Отже, виходячи з 
усього сказаного, пів слід кваліфікувати не як самостійне слово, а як службову морфему — 
префікс (пів-)1. Особливою властивістю його є зв’язок з лексичним значенням слова 
половина, який виявляється у значній кількості утворень. У наукових дослідженнях з 
словотвору морфеми, які займають проміжне становище між афіксами і коренями, 
називаються афіксоїдами. Отже, пів- точніше було б назвати префіксоїдом. Такої ж думки 
про пів- і В. Л. Карпова, яка досліджувала еволюцію утворень з пів- в українській мові. 
Довести це можна лише на аналізі слів, утворених за допомогою пів-. Найчисленнішою серед 
цих утворень є група іменників, у яких пів- сполучається з формою родового відмінка. 
Значення пів- залежить від семантики поєднуваного з ним іменника. Якщо іменник має 
конкретне предметне значення, то пів- означає «половина» пів’яблука, півхати, півкартки, 
півкниги, піввоза, півхлібини, півбулки, півшматка. Приєднання пів- до такого типу слів 
                                                           
1 Знаменно, що в новому виданні шкільного підручний (О. П. Блик, Б. М. Кулик. Українська мова. Підручник 
для 5-го класу. К., 1973, с. 36) слова з пів уже не називаються складними, хоч і не розглядаються як утворені за 
допомогою префікса. 



практично не обмежене. У сполученні і іменниками, предметне значення яких пов’язане із 
значенням об’єму, виміру, пів- указує на половину цього об’єму, міри і т. п.: півдіжки, 
півсклянки, півблюдця, півпляшки та ін. Активно сполучається пів- у значенй «половина» з 
іменниками, що означають час, міру: піввіку, півдня, півдоби, півсторіччя, півгодини, 
півхвилини, півліта, півзими, піваршина, півліктя, півметра. З назвами абстрактних понять 
пів- сполучається обмежено і набуває значення «не зовсім», «трохи», «мало»:півгоря, півбіди, 
півлиха, тобто етимологічне значення пів- «половина» втрачається. Приєднуючись до 
іменників назв істот, пів- може мати як значення «половина», наприклад: Величезну 
шашличну воздвигаемо. Шашлики по півбарана, чебуреки... (О. Гончар), так і значення 
«навпіл», «на двох»: Хазяйство було невелике: корова-ялівка, півконя (купив батько вдвох з 
сусідом перед війною) та десятина землі (О. Підсуха); Нема грошей на корову, то купуй 
півкорови (Є. Гуцало). 

Проте у сполученні з назвами осіб пів- набуває іншого значення: «неповноцінність 
когось»: То баба Катря хоч і стара, а й собі з дочкою на жнива по людях ходить. Все ж 
більше одроблять, хоч і беруть її стару за півв’язальниці (А. Головко); Будьмо знайомі. 
Дмитро Крутень, ваш колега — агроном. Власне, півагронома, — голосно розсміявся 
(М. Зарудний). 

Іменники з пів- аналізованого типу (пів- + родовий відмінок іменника) невідмінювані. 
Це зумовлене ще досить стійким лексичним значенням елемента пів-, який ніби керує 
іменником, що з ним сполучається. Закінчення іменників у сполученні з пів- (-и, -а (я), -у) 
слід розглядати як суфікси. Відсутність формальних показників відмінкових значень 
компенсується контекстом. Так, іменники з пів- можуть мати значення називного відмінка: 
...в неї з фронту півлиця в шрамі червоному... (О. Гончар); родового: Між півтисячі хворих 
сотня могла вставати й ходити (Ю. Смолич); знахідного: Десь дозорні тримали півнеба на 
голих гвинтівках... (Б. Олійник); Я знаю таку липу, що пахне аж на півлісу (М. Стельмах); 
Зате ж погуляла, ох погуляла Вустя. Пів-України на тачанці облітала (О. Гончар). 

Окремі іменники (півділа, півдороги, півлиха) у непрямих відмінках змінюють свою 
форму: Заруба глянув під стіну й зупинився на півдорозі (В. Кучер); Ольга навіть 
зупиняється на півділі здивована таким рішучим осудом її дій (Д. Ткач); Зараз його лихо 
давалось півлихом − у нього ще не все втрачене (М. Стельмах). Словник української мови 
(т. VI) дає початкову форму слова півдорога, але прикладів уживання слова в такій формі не 
наводить. Очевидно, маємо все ж слово «півдороги», яке набуло здатності відмінюватись. 

Рідкісними видаються приклади вживання інших іменників аналізованої групи як 
відмінюваних форм: Як-таки піввареником усіх обділити? (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Убігають Петро й Орися, кожне з півбулкою в руках (Панас Мирний). Становить інтерес і 
родова приналежність іменників цієї групи. Словник української мови послідовно визначає 
рід їх за родом іменника без пів-, наприклад: півхлібини — жін. рід; півклунка — чол. рід; 
півгоря — сер. рід. Оскільки ці іменники не відмінюються, то засобом родової диференціації 
повинні бути форми синтаксично залежних слів. Як свідчать спостереження, типовою 
формою прикметника, що виступає означенням до іменника з пів-, є форма родового 
відмінка множини, яка вказує на сприймання іменника з пів- як сполучення кількісного слова 
з іншим іменником, наприклад: Він навмисне пройшов зайвих півквартала, щоб глянути на 
градусник (О. Донченко). Не вказує на рід і форма дієслова минулого часу у такому 
прикладі: Та як почнемо балакати та пити, гляну, вже й півдня минуло (І. Нечуй-Левицький) 
(пор. три тижні минуло). Лише поодинокі приклади уживання прикметників та іменників з 
пів- вказують на рід останніх: ..сонце припікає, як скажене, а йти ще цілого півдня 
(П. Загребельний). Отже, значення роду в аналізованій групі іменників ще не оформилось 
остаточно, оскільки означення при них вживаються рідко. 

Таким чином, у розглянутій групі іменників пів-, одного боку, ніби зберігає всі ознаки 
компонента складного слова, проте, з іншого боку, виявляє риси, типові для афіксальної 
морфеми. Так, до відзначених уже афіксальних рис слід додати ще й те, що семантика пів-, 
як і семантика префікса, реалізується лише в слові, при взаємодії з кореневими морфемами 



різних лексичних значень. 
Другу групу становлять відмінювані іменники, у яких пів- сполучається з формою 

називного відмінка. Відповідно до значення пів- у цих утвореннях можна виділити такі 
розряди іменників: 

а) пів- має значення «половина», але семантика іменників відрізняється від семантики 
іменників попередньо розглянутої групи: вони не просто означають половину того, що 
назване твірною основою, а позначають певне нове поняття: «півескадрон» — «половина 
ескадрону як військова одиниця», «піввагон» — «відкритий залізничний вагон з високими 
бортами для перевезення сипкого вантажу» та ін. Сюди можна ще додати іменники піввзвод, 
півбатальйон, піврота, півсотня, півкрок, півкільце, півколо, півкруг, півтон, півдуга, 
півекіпаж, півмаска, півсфера та ін. 

На основі значення «половина» у назвах, що означають часові поняття, виникло ще в 
давньоруській мові значення «середина»: північ (середина ночі), південь (середина дня). В 
омонімічних словах північ і південь, що означають сторони світу, пів- (так само, як і друга 
коренева частина) втратило своє значення, внаслідок чого ці слова в сучасній мові 
сприймаються як непохідні. 

б) Найбільш продуктивний розряд становлять слова, у яких пів- має значення «не 
зовсім», «майже», «не до кінця». Іменники цього розряду означають: психічний стан людини 
(півсвідомість, півдрімота, півзабуття), стан природи (півсутінь, півтемрява, півімла, 
півморок, півсвітло, півтінь), назви побутових предметів (півпальто, півжупанчик, 
півчобітки), різні терміни (півавтомат, півблок, піввалик, піввісь, півпалуба, півфінал, 
півзахист, піввірш). 

Сполучення пів- з іменниками — назвами осіб — досить обмежені. Із давніших 
утворень відзначимо півпарубок і півдівка, наприклад: Не до пана, так до хазяїна все одно 
[Оленці], найматися треба, бо вже півдівка (К. Гордієнко). Паралельно до півдівка існує 
застаріле префіксально-суфіксальне утворення півдівок: [Б а б у с я:] Або хоч ото і в Надії 
Оксанка. Вона вже і не дівча ж, півдівок, як по-колишньому, а вона й хати підмести не вміє 
(Ю. Збанацький). 

Префікс пів- із значенням «половина» виступає активним засобом творення 
оказіональних слів – слів індивідуально-авторського вживання. При цьому пів- може 
додаватися до іменників будь-якої семантики: І нипає помазанником божим півправда, пів-
свобода, півжиття. І за народом згорбленим та босим пильнує без’язике небуття 
(М. Вінграновський); Півлікті-пальці. На кожній руці по два... Провів пальцем-ліктем по 
лівій півруці: пересмикнуло, наче гарячий струм (Літ. Україна); Позаду залишились десятки 
недоладних хвилинних зустрічей, хаотичних випадкових знайомств із людьми, півлюдьми, 
чвертьлюдьми, що на мить з’являлися й гинули на її шляхах... (Ю. Щербак). 

Активно поєднуються з пів- у значенні «майже», «не зовсім», «наполовину» й інші 
частини мови, зокрема прикметники: півтемний, півпрозорий, півтрудовий, півсвідомий, 
півсонний, півважкий, півантрацитовий, півголий, півкруглий, півдикий, півдитячий, 
півживий, а також, щоправда, значно рідше, дієслова: півлежати; прислівники: півзлякано, 
півголосом, півжартом. 

Досить поширені з пів- дієприкметникові форми, які, очевидно, не пов’язані з 
відповідними дієсловами з пів-, бо словники не фіксують таких дієслів: півзакритий, 
півзакріплений, півзасипаний, півзатоплений, півзабутий. Таким чином, пів- у даному 
випадку, як і префікс не-, служить засобом переведення дієприкметників у прикметники. 

У сучасній українській мові із префіксом пів- активно конкурує префікс напів-, у 
якого значення «майже», «не зовсім», «наполовину» більш виразні. Як семантично тотожні 
шеститомний Українсько-російський словник фіксує такі паралельні утворення, як 
півавтомат — напівавтомат, півголий — напівголий, півдикий — напівдикий, півдикун — 
напівдикун, півдрімота — напівдрімота, півжартом — напівжартом, півсонний — 
напівсонний, півдобрий — напівдобрий, півсвідомий — напівсвідомий. 

Як свідчать дослідники, «серед загальної кількості сучасних українських слів з 



складником напів- таких, що дублюються словами з пів-, нараховують близько 25 процентів» 
(Морфологічна будова сучасної української мови. К., 1975, с. 205). 

Разом з тим спостерігається переважне використання напів- у суспільно-політичних 
термінах: напівбуржуазний, напівдержава, напівколонія, напівфеодальний,. напівпролетар, 
напіввійськовий, напівписьменний, напівколоніальний, напівкріпосний. Впадає в око значно 
більша кількість дієслівних форм (зокрема, дієприкметникових) з префіксом напів-: 
напівзачинити, напівсидіти, напіввідірваний, напіввідкритий, напіввідтулений, 
напівзаплющений, напівзруйнований, напівлежачий, напівмеханізований та ін. У 
прикметниках на позначення матеріалу напів- набуває значення «пополам із чимсь»: 
напівшерстяний, напівшовковий, напівшкіряний. 

Появу варіанта напів- можна пояснити тенденцією до уникнення багатозначності  
пів-, до чіткої диференціації значень. Разом з тим повна семантична тотожність у ряді 
значень пів- і напів- може служити доказом перетворення пів- на афікс (афіксальний 
характер напів-, здається, сумнівів не викликає). 

Нові українські словники виявляють тенденцію до подальшої диференціації значень 
утворень з пів- і напів-, до усунення паралелізму. Так, у тритомному Російсько-українському 
словнику (1968 р.) російські слова з полу- із значенням «майже», «не зовсім», «наполовину» 
передаються здебільшого українськими відповідниками лише з напів-. Тільки в кількох 
випадках подано паралельні утворення, але на перше місце поставлені слова з напів-: рос. 
полумрак — укр. напівморок і півморок; рос. полусвет — укр. напівсвітло і півсвітло; рос. 
полусон − укр. напівсон і півсон. Проте технічні, спортивні та деякі інші терміни української 
мови, що відповідають російським термінам з полу-, словник подає з префіксоїдом пів-: рос. 
полубак — укр. півбак; рос. полураспад — укр. піврозпад; рос. полуось — укр. піввісь; рос. 
полустишие — укр. піввірш та ін. Але ж повністю паралелізм утворень з пів- і напів- у 
словнику не усунуто, що цілком природно відбиває процес формування відношень між 
синонімічними словами (так, деякі слова однієї семантичної групи перекладено то з пів-, то з 
напів-: півпальто, але напівфрак). 

Таким чином, пів- і напів- у сучасній українській мові виступають продуктивним 
засобом творення нових слів. У зв’язку з цим не можна не згадати про утворення з полу-, які 
становлять собою замкнуте коло слів: полукіпок, полудрабок, полумисок, полуденок. 
Колишня форма родового відмінка давньоруського полъ в українській мові остаточно 
формалізувалась і перетворилась у префікс, що утворює слова за допомогою одночасного 
приєднання суфікса -ок. 

Слова полудень і полуніч відбивають етимологічне значення полу- «половина» і на 
фоні інших утворень з полу- теж сприймаються як префіксальні. 

Отже, генетично (з походження) повнозначне слово пів, пройшовши тривалий шлях 
свого розвитку, поступово перетворилося на службову морфему — префікс пів-, що має 
варіанти напів-, полу-. Виявлення таких перехідних морфем, всебічне дослідження утворень з 
ними допомагає провести чіткішу межу між двома різними способами творення слів — 
словоскладанням і афіксацією. 
 


