
О. В. ХАРЧУК 
ХАЙ СВІТИТЬ СВІТЕЛ СВІТ МЕНІ 

(Про вживання та наголошування нечленних форм прикметників) 
 

Прикметники сучасної української мови вживаються в членній і рідше в нечленній формі. 
Але якщо членні прикметники змінюються за родами, числами і відмінками, то нечленні 
вживаються лише в називному і знахідному відмінках однини чоловічого роду, напр.: 

Не трава, не зелен сад  
в щирім слові стелеться 

(М. Рильський). 
або 

Ходить пісня берегами,  
Ходить селами й містами,  
В золот бубон б’є. 

(М. Рильський). 
Нечленні форми прикметників сучасної української мови вживаються у функції 

предикатів та означень Напр.: а) як предикати 
— Хай сивий я, о сиве небо,  
Та серця струн, — я тому рад, —  
Мені настроювать не треба  
На молодий, бадьорий лад (В. Сосюра). 

«Коли не дуж, то не берись за гуж» (прислів’я); «Пали нас полум’ям, лякай нас в 
грохоті — наш дух є молод-юн, то й буде молодим!» (П. Тичина); «Я поки що здоров, хоч і 
почуваю себе утомленим» (М. Коцюбинський). 

Часто нечленна форма прикметника у функції предиката в усній народній творчості 
вживається разом з дієсловами бути або стати: «Коли молод бував, під колінця голубця 
вибивав, а як стар став, всього того перестав» (прислів’я); 

б) як означення — «Ой між трьома дорогами би камінь лежить, а на тому біл камені 
сиз орел сидить (Укр. нар. пісня); «Хмара вражая розтане, Ясен, красен день настане» 
(М. Рильський); «Зелен стан, красен стан, славен краю Дагестан» (П. Тичина). 

Використовуються нечленні форми прикметників в усній народній творчості і як 
формули розмовного мовлення: «Бувай здоров»; «Рад вас бачити»; «Хто здоров, той ліків не 
потребує» (прислів’я), а також сучасними поетами, напр.: «Хай світить світел світ мені...» 
(І. Драч). 

Про певну активність уживання нечленних форм прикметників в сучасній українській 
мові свідчить і використання їх у перекладах з інших мов: 

Як ранок зазоріє, 
В душі моїй розмай... 
Зелен гай. 
 
Як вечір звечоріє — 
хоч солов’єм співай! 
Весел май! 

(Гарсія Лорка). 
Проте в сучасній українській літературній мові нечленних прикметників відносно 

мало. Це, як правило, якісні прикметники, і вживаються вони тільки в формі чоловічого роду 
називного і знахідного відмінків однини: я́сен, рад, стар, здоро́в, ве́сел, дуж, люб, сиз, сив та 
ін. 

Наголошування прикметників в членних формах у більшості випадків відповідає 
наголошенню нечленних форм прикметників: здоро́вий — здоро́в, кра́сний (гарний) — 
кра́сен, лю́бий — люб, си́вий — сив та ін. Невідповідність наголосу членних форм 
спостерігається лише в невеликій кількості слів: молоди́й — мо́лод, ясни́й — я́сен, зеле́ний — 



зе́лен та ін. Давні форми чоловічого роду нечленних прикметників типу чистъ, добръ з 
редукованим у другому складі мали наголос на першому складі (на голосному повного 
творення, що мав більшу звучність). Про наголошування подібних прикметників на першому 
складі свідчать і утворені від форм середнього роду прислівники, що зберігають такий 
наголос: чи́сто, до́бре та ін. Давні форми прикметників з редукованим у другому складі 
впливали на нечленні прикметники з двоскладовою основою типу ясень, зелень та ін. При 
цьому слід відзначити, що в сучасній українській мові прикметники з повноголосною 
основою, які в членній формі мають наголос на закінченні (молоди́й, -а́, -е ́, -і́-; дороги́й, -а́, -е́, 
-і́; золоти́й, -а́, -е́, -і́; ворони́й, -а́, -е́, -і́), в нечленній формі переносять його на перший склад 
(мо́лод, до́рог, зо́лот, во́рон): 

Дружба народів — це злагода й мир,  
Це горизонтів невиданих шир,  
Пісня дівоча в гурті молодому,  
Сад-виноград біля отчого дому 

(М. Рильський); 
Стоїть явір над водою, над воду схилився,  
Молод козак, молод козак, та вже й зажурився 
 (Укр. нар. пісня). 

Нечленні форми прикметників типу золот, зелен можуть узгоджуватися (не 
узгоджуватися) з означуваним іменником. Узгодження спостерігається тоді, коли іменник 
стоїть у називному або знахідному відмінку чи має кличну форму (при звертанні): 

І труд, і піт благословен,  
Життя рясного виногради, 
І при дорозі зелен клен... 

(М. Рильський); 
Місто Київ — зелен сад 

(П. Воронько); 
Гаю, гаю, зелен розмаю,  
Любив дівчину, сам добре знаю 

(Укр. нар. пісня). 
Якщо ж іменник стоїть у формі непрямого відмінка то нечленна форма прикметника з 

ним не узгоджується оскільки нечленні прикметники не мають парадигми відмінювання: 
Квітами, намистом, буйним зелен-листом  
Зацвітуть поля 

(В. Сосюра); 
«Завдяки невтомним рукам садівників, квітникарів, механізаторів став Київ 

уславленим на весь світ зелен-садом» («Веч. Київ»). У перших трьох прикладах вон 
пишуться як окремі слова, а в інших — через дефіс як такі, що наближаються до прикладки. 

Аналізуючи наголос нечленних форм прикметників російської мови, 
Л. А. Булаховський відзначає обмеження вживання їх у мові через те, що давнє 
наголошуванні таких прикметників забувається. Звідси — хитання в їх акцентологічному 
оформленні, особливо в середньому роді і в множині: слаб — сла́бо, сла́бы́; чист — чи́сто, 
чи́сты́. Для української мови явище паралельного наголошення стягнених форм не 
характерне: чист — чи́сте, чи́сті, глух — глухе́, глухі́. Пояснити це можна тим, що в 
російській мові, крім форм чоловічого роду, вживаються нечленні форми прикметників у 
жіночому і середньому роді та множині: груба́, гру́бо, гру́бы і грубы́. В українській мові 
нечленною формою звичайно виступає форма чоловічого роду, а в жіночому, середньому 
родах і в множині вживається стягнена членна форма, що зберігає єдиний наголос у всій 
парадигмі. 

Отже, нечленні форми прикметників у сучасній українській мові вживаються лише в 
художньому стилі, в розмовній мові та народній творчості. У публіцистичному стилі вони 
трапляються рідко, виступаючи одним із засобів стилістичного увиразнення мови. 


