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УТВОРЕННЯ З ФОРМАНТОМ АНТИ- В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
У складі загальновживаної та термінологічної лексики сучасної української мови наявна 
велика кількість іншомовних та українських за походженням слів, до складу яких входить 
препозитивний формант анти-. Протягом XIX ст., як засвідчують словники, йшов 
поступовий процес нагромадження іншомовних слів з початковим елементом анти-. Вони 
сприймались носіями української мови як нерозкладні основи. Особливо посилилась 
продуктивність префікса анти- в останні десятиліття. Активізація його зумовлена не лише 
внутрішньомовними причинами, а й великою мірою екстралінгвістичними факторами. 
Словотвірний елемент анти- в першій половині XX ст. почав сполучатися не тільки із 
запозиченими і давно засвоєними іншомовними основами, але і з словами слов’янського 
походження. У мовознавчій літературі лише побіжно говориться про вияв тенденції цього 
префікса поєднуватися з «власне українськими (рідномовними) основами»1. У сучасній 
українській мові словотвірний елемент анти-, сполучаючись з іменниками і прикметниками 
різної семантики, надає похідним від них значення протидії, ворожості чому-небудь; 
заперечення, протилежності тощо. В останні два десятиліття в зв’язку з бурхливим 
розвитком у нашій країні науки, техніки, культури, активною взаємодією сучасних мов 
префікс анти-, набуваючи дедалі більшої словотвірної активності, почав вільно 
поєднуватися з власне українськими словами, особливо в галузі спеціальної термінології 
(переважно фізичній, технічній та біологічній). Таким похідним властиве загальне значення 
«протилежність (антипод) тому, що названо твірним словом», напр.: античастинка, 
антиречовина, антиядро, антисонце, антизірка, антисвіт, антизбіжність, антихвіст, 
антикрила та ін., пор.: «Питання про існування в космосі антиречовини у вигляді антизірок 
та антигалактик досить складне» («Знання та праця»); «Поглиблений Леніним закон 
єдності і боротьби протилежностей дає можливість філософськи осмислити висновок 
квантової електродинаміки про поділ світу на дві симетричні частини — світ і антисвіт» 
(«Знання та праця»); «Особливо «антикрила» протидіють відриву машини від землі на 
великих швидкостях» («Кіровогр. правда»); «У січні вона [комета] мала два звичайних 
хвости і один аномальний — так званий антихвіст, тобто спрямований до сонця» («Наука і 
суспільство»). 

Іменникові утворення з анти- в терміносферах можуть також означати «засіб, 
призначений для боротьби з тим, що названо твірним словом» (антиотрута, антитіла, 
антишуми, антисироватка та ін.). У таких похідних наявний супровідний відтінок «захист 
від чого-небудь». 

Досить широко представлені в термінології прикметники з префіксом анти-, що утворені 
від іменників української мови слов’янського походження. Словотвірний елемент анти- у 
складі дериватів має значення «протидія чому-небудь, боротьба з чим-небудь», напр.: 
антигрибковий, антиземлетрусний, антилипкий, антимерзлотний, антираковий, 
антиокисний, антинакипний, антикурильний, антимолевий та ін. Ці утворення в зв’язку з 
активною для сучасної української мови взаємодією загальновживаної лексики з 
професійною та науковою термінологією часто зустрічаються на сторінках періодичної 
преси, розрахованої на масового читача, напр.: «Сотні їх [будинків] складаються із 
звичайних вапнякових блоків, без будь-яких антиземлетрусних поясів, армувань тощо» 
(«Рад. Україна»); «Професор Кудряшов відкрив механізм, який керує зсіданням крові, — 
фізіологічну антизсідальну систему» («Веч. Київ»); «Тепер антильодовикова теорія має в 
своєму арсеналі чимало фактів» («Наука і суспільство»); «При дотриманні всіх правил 
антисейсмічного і антимерзлотного будівництва у багатих на руду районах Сходу можна 
впевнено зводити нові міста» («Веч. Київ»). 
                                                           
1 Курс сучасної української літературної мови за ред. акад. Л. А. Булаховського. X., 1951, т. 1, с. 53; Яценко I. Т. 
Запозичені морфеми як препозитивні словотворчі елементи спеціальної лексики. — В кн.: Науково-технічний 
прогрес і мова. Тези доп. респ. конференції. Житомир, 1976, с. 181. 



У сфері суспільно-політичної лексики часто вживані іменникові та прикметникові 
утворення з префіксом анти- із значенням протидії кому-небудь, чому-небудь, 
пейоративності: антивоєнний, антирозрядка, антидержавний, антислов’янський, 
антиіскрівець, антибільшовицький, антиробітничий, антиурядовий, антипоміщицький, 
антинародний, антикріпосницький, антисуспільний та ін., напр.: «Антикомунізм, 
антирадянізм, антирозрядка — три облудні карти» («Рад. Україна»); «У антиіскрівців [на II 
з’їзді РСДРП] було 8 голосів (3 «економісти» і 5 бундівців)» (Історія Комуністичної партії); 
«Окозамилювання, «очковтирательство», — не кажучи вже про те, що це антигромадський, 
антидержавний злочин, — теж одна із форм непошани до людини» (М. Рильський); «Це 
єдине, що може паралізувати антивоєнні настрої хлопства» (Д. Бедзик); «Влітку 1905 року в 
Херсоні відбулася антиурядова маніфестація» («Комуніст України»). 

У більшості слів цієї тематичної групи наявний експресивно-емоційний відтінок 
несхвалення, зневажливості. Значення словотвірного елемента анти- у таких лексемах 
адекватне значенню українського префікса проти-. Останнім часом префікс анти- у 
значенні «щось протилежне тому, що названо твірним словом», активно використовується 
для творення іменників і прикметників, які належать до інших шарів загальнолітературної 
лексики: антизаконний, антижиттєвий, антихудожній, антипожежний, антиприродний, 
антисередняцький та ін., напр.: «До викриття кар’єризму, свавільних антизаконних дій 
чинуш... звернувся і Ярослав Гримайло в повісті «Подробиці листом...» («Літ. Україна»); 
«Антижиттєві, реакційні ідеї вели мистецтво до анемізму, звироднілості» («Вітчизна»); 
«Труднощі колгоспного руху і антисередняцькі перегини (1929–1930 pp.) намагалися 
використати також праві опортуністи» (Історія КПРС). 

У загальновживаній лексиці утворення з анти-, як правило, заперечують те значення, яке 
назване твірною основою, напр.: «Сам факт, що іудаїзм становить основу сіоністських 
концепцій, свідчить про антинауковість сіонізму» («Наука і суспільство»); «Але незабаром 
їй на власному досвіді довелося пізнати суть антилюдяності капіталістичного способу 
життя» («Рад. Україна»). Препозитивний елемент анти- в наведених вище словах 
рівнозначний заперечній частці не-. 

Певний вплив на активізацію префікса анти- із значенням «протилежність (антипод), 
заперечення», як зазначає О. І. Голанова, в багатьох мовах виявили деякі нові явища 
соціальної дійсності, зокрема «нігілістичні» течії в мистецтві і літературі сучасного Заходу2. 
Критичне ставлення радянських людей до цих явищ буржуазної дійсності спричинило появу 
в українській мові цілого ряду нових утворень з анти- іронічно-сатиричного характеру. Так, 
гумористичний вірш Петра Тарапати «Антиепопея» («Літ. газета») побудований саме на 
дотепному використанні слів з префіксом анти-: 

 
На цікаву антитему 
Молодий антипоет 
Написав антипоему. 
Залітає в кабінет, 
Де сидів... 
Простіть редактор. 

Привітався з антитактом: 
Маю антиріч нову!  
Та на все на те редактор —  
В плани вглибився свої: 
— Залишайте... Ми негайно 
Антивидамо її. 

(«Анти» тут я не вживу!) 
 

Можливість самостійного вживання префікса анти- у функції повнозначної частини 
мови вдало використовується письменниками в гумористичних творах, що в свою чергу 
свідчить про зміцнення позицій форманта анти- як дериваційної морфеми, напр.: 

«— Один дуже інтелектуальний критик казав мені, що на Заході вже ніхто не читає 
романів. 

—А що читають? 
                                                           
2 Голанова Е. И. Имена существительные с приставкой анти- в современном русском языке. РЯШ, 1965, № 6, 
с. 64. 



—Антиромани. Там тепер усе — «анти» (Ю. Івакін). 
 
В українській мові останнім часом досить яскраво виявляється тенденція проникнення 
префіксальних дериватів з анти-, утворених від українських слів слов’янського походження, 
не лише в літературну мову, а й у розмовний вжиток, напр.: антибублик, антикрутійство, 
антикозячий, антиніч, антидосвід та ін.: — «Я ж давно тебе вчив, Олексо: на всякого 
Бублика — антибублик потрібен, на крутійство — сила антикрутійства...» (О. Гончар); 
«Читаючи однойменний цикл [«Досвід»] Бориса Олійника, доходиш думки, що досвід поета 
— це, у суті, антидосвід» («Вітчизна»). Переважна більшість таких слів є оказіональними, 
що мають виразне емоційно-експресивне забарвлення. Сам факт появи та існування їх у 
розмовній мові свідчить про високу продуктивність морфеми анти- та розширення її зв’язків 
зі словами різної семантики. 

Морфема анти- бере активну участь і у префіксально-суфіксальному творенні іменників 
української мови, основи яких за походженням є слов’янськими. Похідні такого типу 
найчастіше творяться за двома основними моделями: 

1. «анти- + іменна основа + -ин». Іменники, утворені за цією моделлю, означають «засіб 
проти того, що названо твірною основою» (антимушин, антинакипін, антикомарин, 
антисміховин, антизлодіїн та ін.), напр.: «В ньому [мухоморі] виявлено відразу чотири 
отрути, мускарин, атропін, антимушин і ще один грибний токсин, невивчений» («Роб. 
газета»); «Антикомарин він забув у мисливській торбі» (Ю. Мушкетик); «Три дні і три ночі 
сміятиметься [читач], поки його не покажуть психіатрові, щоб приписав якийсь 
антисміховин» («Літ. Україна»); «Своєрідний засіб проти цього [крадіжок] запропонував 
біохімік із Кельна, професор де Боер, створивши спеціальні таблетки «антизлодіїн» («Під 
прапором ленінізму»). Сферою вживання таких іменників є переважно науково-технічна 
термінологія, проте за цим зразком, як засвідчують приклади, можуть зрідка утворюватись і 
слова загальнолітературного вжитку та оказіоналізми. 

2. «анти- + дієслівна основа + -ач». За цією моделлю утворюються іменники, які 
означають «предмет, речовину, що перешкоджає виконанню дії, названої твірною основою» 
(антиобліднювач, антисповільнювач, антиокислювач, антизістарювач та ін.). Такі слова 
майже виключно поширені в технічній термінології. Невеликою кількістю прикладів 
представлені іменники, сформовані за іншими моделями (антип’ятноль, антирадянець, 
антирадянщина, «антинамульники» та ін.). 

Загальномовні і термінологічні словники реєструють паралельні утворення від окремих 
українських слів слов’янського походження із словотвірним елементом анти- та питомим 
префіксом проти-. Найчастіше такі паралельні утворення зустрічаються у суспільно-
політичній лексиці (антидержавний — протидержавний; антигромадський — 
протигромадський; антиурядовий — протиурядовий та ін.). У наведених парах слів 
значення обох префіксів однакове. Різниця між такими префіксальними дериватами 
стилістична: прикметники з початковим формантом анти- мають книжний відтінок, а 
утворення з префіксом проти- — стилістично нейтральні. 

Невеликою кількістю представлені паралельні утворення в спеціальній термінології 
(антиобліднювач — протиобліднювач, антиокислювач — протиокислювач, антишумовий 
— протишумовий). Слід відзначити, що в російсько-українських словниках у перекладній 
частині першими фіксуються українські слова з анти-, а після них подаються 
спільнокореневі деривати з проти-, тобто термінам з початковим елементом анти- надається 
перевага у вживанні. 

Пор., наприклад, у Російсько-українському технічному словнику (К., 1961): 
антинакипи́н хим. антинакипі́н, -ну; антинейтро ́н физ. антинейтро́н; антиобледени ́тель 
(противообледени́тель) антиоблі́днювач (протиоблі́днювач); антиокисли ́тель хим. 
антиоки́слювач, антиоксида́тор, -ра; антиоксида́нт (противоокисли́тель) антиоксида́нт, -ту 
(протиоки́слювач); антипарази ́тный антипарази́тний; антипаралле ́льный 
антипарале́льний. 



Аналіз досліджуваних гібридних утворень засвідчує надзвичайно високу продуктивність 
відіменникового і відприкметникового словотвірних типів з префіксом анти-, тому за їх 
зразком можуть також утворюватися потенціальні слова, тобто слова, не закріплені 
традицією слововжитку, або такі, що живуть у мові під спудом, але «реально можуть і не 
з’являтися, якщо в них немає потреби»3. Тому точну кількість слів в українській мові з 
префіксом анти- встановити важко. Загальномовні словники реєструють далеко не всі слова 
такої структури, а подають лише найбільш уживані. 
Отже, стабільність абстрактної семантики протидії, протилежності, заперечення, 

пейоративності, широкі можливості дериваційних зв’язків префікса анти-, необхідність у 
номінації великої кількості нових суспільно-політичних, наукових і виробничих явищ — все 
це зумовило закріплення названого іншомовного словотвірного елемента в морфологічній 
структурі українських слів слов’янського походження. 
 

                                                           
3 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973, с. 218. 


