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МНОЖИНА ВІД ІМЕННИКІВ РЕЧОВИННОГО ЗНАЧЕННЯ 

 
Іменники речовинного значення становлять в українській мові лексико-граматичну групу з 
певними семантичними і морфологічними ознаками. Зокрема, речовинні іменники 
виявляють специфіку у вираженні граматичної категорії числа. Семантична природа цих 
іменників (вони не передбачають рахунковості, як, наприклад, один стіл — три столи, одна 
хата — дві хати) позбавляє їх звичайних форм однини і множини, тобто речовинні 
іменники виступають або тільки у формі однини (singularia tantum), або тільки у формі 
множини (pluralia tantum). 

Множинні форми, які утворюються від багатьох іменників singularia tantum (ви́на, 
ста́лі, виногра́ди, жита́, піски́, грунти́, спирти́, шовки́, парафі́ни та ін.), мають особливу 
семантику і відрізняються від форм простої множини. В українській мові можна виділити 
кілька основних груп множини від іменників singularia tantum: 

а) множинні форми на означення сортів, видів речовини; б) форми множини, що 
позначають велику кількість речовини; в) форми множини, що означають площі (наприклад, 
зайняті посівами пшениці, жита тощо); сюди ж відносяться форми множини, які передають 
буття речовини в часі, особливо коли вона є наслідком багатократної дії у певних проміжках 
часу (Сніги в тій місцевості випадають великі — тобто кожен рік); г) форми множини, що 
означають вироби з будь-якої речовини. 

Перша група речовинних іменників найбільш широка. Форми множини цього виду 
мають специфічне значення щодо відповідних форм однини: вони позначають сорти, види, 
якості речовини. Множина від іменників із названою семантикою підкреслює, що речовина 
ця за якістю не однорідна, не одного виду, сорту. Наприклад: «Марочні вина Берегівського 
винзаводу відомі далеко за межами республіки» («Радянська Україна»); «Тут великий вибір 
сирів, ковбас, свіжі овочі, фрукти, бакалія» («Вечірній Київ»); «В світлиці все охайне, з 
кришталю, самоцвітів або дорогих металів» (Леся Українка); «Нафта, горючі гази, кам’яна і 
калійна солі, вугілля, сланці, залізна руда — лиш неповний перелік багатств, відкритих 
геологами в надрах республіки» («Україна»). 

Речовинні іменники із значенням видового розрізнення, або «сорторозрізнювальним», 
«видорозрізнювальним»1, характерні переважно для наукового стилю мови і 
використовуються в професійному вжитку, бо саме в сфері наукової і професійної діяльності 
виникає потреба виділення сортів, видів речовини за певними якостями. Наприклад: «В 
даний час квазікласичне наближення широко використовується в теорії металів із 
складними фермі-поверхнями» («Український фізичний журнал»); «Перед казахськими 
бурильниками тресту «Актюбнафторозвідка» стояло нелегке завдання: за короткий строк 
пройти товщу солей до глибини 1300 метрів. Однак роботи на свердловині Кек-Киян № 85 
незабаром довелося відкласти: застосовувані під час буріння місцеві глини випадали в 
осадок, забиваючи механізми. На допомогу прийшли вчені Інституту загальної і неорганічної 
хімії. Вони розробили і разом з казахськими спеціалістами впровадили новий метод буріння 
соленосних свердловин із застосуванням черкаських палигорськитових глин» («Вечірній 
Київ»). 

Якщо в побутовому вжитку часом можна множинні форми речовинних іменників 
singularia tantum з успіхом замінити одниною в сполученні з іншими словами, що вказують 
на сортність, як, наприклад, у реченні «Шевченко помітив, що подавалося вино дорогих 
марок, здебільшого виписане з-за кордону» (Смілянський), то в науковому, професійному 
мовленні така заміна здебільшого неможлива, бо тут підкреслюється перш за все значення 
різновидів речовини і їх якостей, важливих для дослідження, а не її самої. Наприклад: 
«Найпростіші ефіри і спирти, в тому числі діетиловий ефір і етиловий спирт, є похідними 
нормальних парафінів» («Український фізичний журнал»); «Існуючі мастила швидко 
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старіють і розкладаються» («Наука і суспільство»); «Всі ефірні масла подані як олії, про 
мінеральні масла тут не згадано» («Лексикографічний бюлетень»); «Наводяться цифри: за 
останню п’ятирічку в республіці збудовано 2500 очисних споруд, через які щороку 
проходить 2,4 мільярда кубометрів промислових та господарських вод» («Радянська 
Україна»). 

Множинні форми із значенням сортності, видовості можуть творити тільки ті 
речовинні іменники, які означають речовину, що буває кількох сортів або існує в кількох 
видах. Проте й ці іменники не використовують своєї можливості. Так, уже узвичаєними є для 
нас форми множини речовинних іменників—метали, сталі, чавуни (кольорові метали, 
тверді сталі, жаростійкі чавуни), і разом з тим не зустрічаємо форм множини від іменників 
мідь, залізо, свинець, нікель, кобальт, миш’як навіть у професійній літературі, хоч звідти 
дізнаємось, що ці метали бувають кількох видів і мають сортність. Вільно творять форми 
множини речовинні іменники масло — масла́, вино — ви́на, бульйон — бульйо́́ни, салат — 
сала́ти, джем — дже́ми, але немає форм множини від іменників чай, борошно, квас, хоч і ці 
іменники бувають кількох видів, мають сортність. На думку Р.М. Шахбазяна, визначальною 
в таких випадках є просто традиція і «саме тут, в спеціальній літературі, можна було б 
порушити існуючу традицію по відношенню до всіх тих слів, які, позначаючи види і сорти, 
продовжують вживатися у формі тільки однини і вживати множину сорторозрізнювальну від 
усіх речовинних singularia tantum, якщо тільки сама форма слова не перешкоджає утворенню 
множини. 

Це було б доцільно, тому що, по-перше, внесло б одноманітність у вживання форм 
числа від термінів речовинного значення, по-друге, допомогло б замінити описові 
конструкції більш лаконічними фразами, ніскільки не похитнуло б стійкості й цільності 
розглядуваної категорії (речовинних іменників singularia tantum.— Л. Н.), адже вона 
передбачає можливість творення множини для позначення сортів і видів речовини»2. 
Раціональність такої пропозиції очевидна. Проте, як показує давня практика, утворення 
множинних форм від іменників singularia tantum, процес граматичного оформлення значень 
сортності і видовості речовинних іменників не виявляє певної стабільності в самій мові. 

Множинні форми речовинних іменників singularia tantum часто використовуються для 
того, щоб вказати на велику кількість речовини: «І вже немає Сули — гуляє море. Розлилися 
води, розходились» («Україна»); «Ніч свої згортає шати, впали роси на поля» (Сосюра). 

Форми множини речовинних іменників із значенням великої кількості О.О. Потебня 
називав множиною маси і зауважував, що в українській мові XVII— XVIII ст. вони були 
більш поширені: «Судячи з наведених нижче випадків з мр. пам. XVII і початку XVIII ст. і 
пол. XVII ст., треба думати, що в той час згадана множина була більш вживаною, ніж тепер. 
Однак із слів найбільш постійно вживаних у множині, до того ж так, що навряд чи можна 
приймати це число за pluralia distrib.., є порох: «.. зостала скарбниця в цhлости, въ которой 
немалая купа бочокъ с пороками»; «О мильникахъ, що мила роблять». Навряд чи автор 
розумів мила як різні сорти, вірогідніше — в значенні маси, якій дається однина в знач. 
шматка»3. 

Речовинні іменники singularia tantum часто творять множинні форми для позначення 
великих площ, просторів, зайнятих тим, що означають ці іменники. Наприклад: «А далі на 
північ — хліба й хліба, смагляві густі пшениці, що навіть юне десятикласницьке око радують 
своїм повноколоссям» (Гончар); «За житами фіалково світився і дихав легеньким туманцем 
ранній пар» (Стельмах); «Покопані картоплі, край поля — холодні, горді бронзово-темні 
дуби» (Рильський); «Ішов стернями. Межами поміж хлібів» (Головко). 

Часом важко визначити, яке ж значення має множина: площі чи великої кількості, бо 
і те, і друге наявне: «Вітер блукав льонами і синім став до цвіту, вітер блукав по росах і 
свіжим став на світанні» («Україна»); «Ліниво побрьохали [лисиці] травами» («Україна»); 
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«Тієї зими у горах лежали глибокі сніги» (Сичевський); «Скаже, що ніякого такого знаряддя 
зроду-віку не мав і не міг мати, бо не рибалив, не полював, марно дика звірина не раз 
кривдила його і на вівсах, і на ячменях, чинила збиток в отарі...» (Чендей). 

Утворення форм множини речовинних іменників singularia tantum пов’язане з 
процесом конкретизації поняття (масла́ означає не взагалі масло, а конкретно якісь види чи 
сорти його). Процес конкретизації, певного опредмечення помітний і у формах множини із 
значенням площ, зайнятих речовиною (це може бути кілька ділянок землі в різних місцях). 
Більш виразний він у групі форм, що означають часточки речовини, які виступають як 
окремі предмети, що можуть бути відокремлені один від одного. Ця множина означає кілька 
чи багато таких предметів. Так, у реченні «Довгі жита стояли, як солдати, струнко, вверх 
колосками» (Микитенко) автор міг би сказати «довге жито», але він звернув увагу на частку 
цього жита — стебла і порівняв їх із солдатами. Такого ж типу значення форм множини у 
реченнях: «Десь горять, десь спалахують маки» (Микитенко); «Листатий чауш, або «волове 
око», як його в них звуть, буйно розрісся цієї весни, зав’язь на ньому багата, віщує добрі 
кетяги, великі грона, а зараз від них ще тільки бубни дрібні, зелені, це ще тільки буде, що 
їхні виногради туго наллються соком, посивіють пилком, туманом візьмуться, і гнутимуть 
налиті грона весь кущ донизу, і з-поміж листя вилізуть, яснітимуть тьмяно на сонці» 
(Гончар); «Серпанкова далина подарує то жовтий килимок люпину, що палахкотить на 
згірку, то спіле жито чи ниву ячменів. Бува, що й вівси беруть у полон поодиноке деревце, 
беруть під руки й до пізньої ночі нашіптують щось, заколисують» («Україна»); 
«Зеленкувато-бузкові аметисти, криваво-червоні рубіни, жовті топази, що, мов хамелеони, 
змінюють свій колір...» (там же). 

Зіставляючи форми множини речовинних іменників singularia tantum з вихідними 
їхніми формами однини в плані виявлення граматичних і лексичних значень, неважко 
помітити, що форми множини семантично багатші. Окрім основного значення, спільного і 
для форм однини, вони мають додаткові, похідні від основного. 

Додаткові значення множинних форм речовинних іменників singularia tantum 
конкретніші, й поняття кількості в них проявляється виразніше: кілька сортів чи видів 
речовини, надмірна кількість в конкретних проявах, великі площі чи кілька площ, кілька чи 
багато виробів з речовини. 

До групи речовинних іменників можна зарахувати слова запас, товар, матеріал, 
продукт, які виступають родовою назвою до цілого ряду предметів і, вказуючи на 
різноманітність предметів цього виду, творять форми множини (запаси, товари, продукти, 
матеріали) і складні слова з ними (спорттовари, культтовари, промтовари, продтовари, 
радіотовари, м’ясопродукти, хлібопродукти, нафтопродукти, будматеріали, 
лісоматеріали та ін.). Подібні словотвори мають форму pluralia tantum, оскільки форми 
однини промтовар, хлібопродукт і под. майже не вживаються або вживаються дуже рідко. 
До речовинних іменників такого типу семантично близькі слова термінологічного значення: 
фосфати, полімери, мономери, паропласти, сульфаміди, полісахариди, поліаміди, які є 
родовою назвою для кількох видів однієї речовини4. Але співвідношення граматичних форм 
однини і множини і їхніх значень різне. Якщо форми однини культтовар, продтовар рідко 
вживані, то форми групи іменників полімер, мономер, паропласт, полісахарид досить 
продуктивні. Форми однини спорттовар, нафтопродукт і под. зрідка можуть вживатися із 
збірним значенням і позначати велику кількість чи різноманітність речовин, предметів із 
речовинним значенням. Форми ж однини мономер, полімер, фермент, вітамін та ін. 
позначають тільки один якийсь різновид (який, до речі, може мати і свою окрему назву). 
Так, форма однини вітамін означає тільки один якийсь вид вітамінів — А, В чи С і под. — і 
не може означати усі вітаміни разом5. Наприклад: «Органічні сентиляторії виготовляють з 
прозорого, як найкраще скло, полімеру — полістиролу. Бо люмінесцентна речовина 

                                                           
4 Пор. А. И. С у м к и н а , Деривационные корреляции существительных в формах множественного числа, зб. 
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поглинає ультрафіолетове проміння, яке руйнує полімери, і перетворює його на цілком не 
шкідливе для них біле світло» («Україна»). 

Форми однини і множини речовинних іменників термінологічного значення 
характеризуються чіткішою семантично-граматичною співвідносністю, вони ближчі до 
граматичної групи іменників з повною формою числа. 

Семантичне багатство, особлива віднесеність множинних форм речовинних 
іменників до форм однини робить їх важливим стилістичним засобом. Вони 
використовуються для передачі емоційного змісту зображуваних подій, предметів, явищ. 
Наприклад: «Старезні дерева стоять обіч дороги і пахнуть свіжим хлібом, вощиною і 
медами» (Цюпа); «А в гречках мед — пахощі меду» (Микитенко); «З гарячих соняшників, з 
рожевих гречок і червоних пшениць бій перекинувся в село, корчами людських тіл 
вклублювався у вулиці й вулички» (Стельмах); «Над Україною шаліють вітри. Здіймають на 
тисячі верст бурани і заметілі. Розгнівані вихори перегортають розпанахану книгу снігів, 
шерехтять сторінками» (Цюпа). 

Форми множини з подібним емоційно-підсилювальним значенням особливо активні в 
поезії, поетизованій прозі, в народних піснях і думах. Наприклад: «Сині під місяцем трави, 
вітер — зітхання твоє» (Сосюра); «Діду, а куди лебеді полетіли? — На тихі води, на ясні 
зорі, — пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід» (Стельмах); «Ой не п’ються пива-
меди, не п’ється вода, прилучилась з чумаченьком в дорозі біда» (Народна пісня). 

Використовуються множинні форми речовинних іменників і для іронічно-зниженого 
тону розповіді: «Шерстяні та шкіряні речі коштують досить дорого. Всілякі лавсани та 
перлони дуже дешеві» («Україна»); «Махнув Карась [Галанжа] хвостом і взяв курс на 
територіальні води відділу робітничого постачання Київської ГЕС» («Вечірній Київ»). 

Стилістичного забарвлення форми множини набувають в контексті, в сполученні з 
якісними прикметниками та іншими оціночними словами. Відтінюються значення 
множинних форм іменниками у формі singularia tantum. Наприклад: «Очерети шумлять, 
шелестить осока, в ставу — жабуриння та ряска» (Микитенко); «По обидва боки, скільки 
сягало око, простилалися кукурудзяні плантації, а зрідка серед них невеликими 
квадратиками золотіли пшеничні стерні та невижаті ще клапті вівса» («Літературна 
Україна»); «Галанжа й плавав. У горілці, в коньяках» («Вечірній Київ»). 

Продуктивність форм множини речовинних іменників singularia tantum не 
досліджувалась мовознавцями ґрунтовно, з урахуванням кількості конкретного матеріалу, 
тому зроблені висновки різноманітні. О.О. Потебня, зважаючи на матеріали пам’яток, писав, 
що форми множини речовинних іменників із значенням великої кількості (маси) в мові 
XVII—XVIII ст. більш уживані, ніж у сучасній йому мові. А.І. Сумкіна6 робить висновок 
про характерне для мови XX ст. «розширення вживаності форм множини імен речовинних, 
практично безмежну можливість утворення форм множини в цих іменах», «що може бути 
зумовлено дуже широким вживанням у мові форм типу масла, нефти, соли і под.». Р.М. 
Шахбазян зауважує, що форми множини речовинних іменників singularia tantum не можна 
вважати продуктивними, тому що навіть у професійному мовленні більшість іменників не 
використовують можливості творення множини із значенням сортів, видів. З усієї численної 
групи іменників на позначення металів тільки іменники метал, чавун, сталь мають 
множину7. 

Більш вірогідні висновки про поширення форм множини від іменників singularia 
tantum, очевидно, можна зробити після статистичного дослідження певної кількості 
вибіркового мовного матеріалу з погляду вживання речовинних іменників у відповідних 
формах однини й множини. 
 

                                                           
6 А.И. С у м к и н а , зазнач, праця, стор. 231, 233. 
7 Р. М. Ш а х б а з я н , зазнач, праця, стор. 29 


