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НАГРІВНИК, НАГРІВАЛЬНИК, НАГРІВАЧ? 

 
У сучасній українській мові зростає регулярність словотворчих типів. Це стає можливим 
завдяки закріпленню словотворчих суфіксів на позначення дійових осіб, знарядь дії за 
основами певної (граматичної чи лексичної) семантики. 

При видовій співвіднесеності дієслів суфікс -ник прагне до основ доконаного, а 
суфікс -льник — недоконаного виду. Проте у мові спостерігаємо паралелі типу: нагрівник 
— нагрівальник — нагрівач, розливник — розливальник — розливач, обслідник — обслідувач, 
набивальник — набивач, де вибір суфіксом основи того чи іншого виду ніби 
нейтралізований. Причиною цього явища є перешкоди морфологічного і семантичного 
характеру. 

Суфікс -ник не може приєднуватися до основ доконаного виду тоді, коли вони 
закінчуються задньоязичними приголосними (витягти, роздягти), голосними (злити, збути, 
набити, надути, обшити), коли корінь у таких основах не має голосного (зігнати / зганяти, 
перегнати / переганяти, підірвати / підривати, прибрати / прибирати), коли в них є збіг 
приголосних (крім -ст, що скорочується при словотворенні) або відбувається додавання 
суфікса -ну- (оглянути, окислити, опріснити, підгорнути, прояснити). Однією з цих причин 
можна пояснити, наприклад, відсутність похідного на -ник від дієслова нагріти. Коли б таке 
слово виникло, його б корінь складався тільки з приголосних. 

У багатьох випадках суфікс -ник поступається місцем: суфіксові -льник: вибійник, 
підбійник, але вибивальник, набивальник, відбивальник; найомник, але приймальник, 
обкладник, вкладник, перекладник, але укладальник, засівник, але розсівальник та ін. Отже, 
дериват нагрівник — не виняток. У сучасній українській мові активно функціонує ще й 
утворення нагрівальник. Взаємодія цих паралельних назв відбиває тенденцію до 
упорядкованого розмежування значень предмета та особи: нагрівник — «пристрій, апарат 
для нагрівання» і нагрівальник — «робітник, який займається нагріванням чого-небудь». 

Розширення сфер використання суфікса -льник — результат тенденції до 
спеціалізації, семантичної диференціації словотворчих засобів у тотожних умовах 
функціонування. Суфікс -ник не може претендувати на заміщення позицій після основ 
дієслів, що визначають конкретний виробничий процес. Ось чому в словотворенні надається 
перевага суфіксові -льник, для якого позиція після основ дієслів конкретної семантики 
становить оптимальну умову його функціонування. Характерно, що суфікс -ник замінюється 
на -льник тільки у випадку взаємодії його з основами дієслів конкретно-процесуальної 
семантики. Часто суфікс -льник не може приєднуватися до основ недоконаного виду через 
обмеження, продиктовані вимогами оптимальної довжини слова. У цих випадках його 
замінником стає суфікс -ач. Слова з цим суфіксом, як правило, характеризують особу за 
професією, певним родом занять: оформлювач, поширювач, перехоплювач, закупорювач, 
розшліхтовувач, зрівнювач, підсипач і т. ін. 

Особливо активно використовуються в сучасній українській мові імена з суфіксом -ач 
для називання знарядь праці (машин), у яких нерідко поєднується значення особи і предмета, 
напр.: перехоплювач, збирач, набивач, затискувач, обчислювач, обприскувач, освітлювач та 
ін. Тісна взаємодія утворень на -ач з термінологічною лексикою сприяє продуктивності 
моделі. 

Виникнення іменників шляхом з’єднання суфікса -ач з основами недоконаного виду 
блокує появу дериватів на -ник від однокореневих дієслів доконаного виду: зрівняти — 
зрівнювати — зрівнювач, осмолити — осмолювати — осмолювач, розпилити — 
розпилювати — розпилювач, обробити — оброблювати — оброблювач, нарізати — 
нарізувати — нарізувач та ін. Виключення із мотивуючого ряду основ дієслів доконаного 
виду, з якими сполучається тільки суфікс -ник, викликане необхідністю семантизації 
словотворчих засобів: суфікс -ник прагне до з’єднання з основами невиробничого значення. 

Перевага, яка надається суфіксу -ач, орієнтованому на основи дієслів, продиктована 



цілим рядом обставин. Перш за все наявність у структурі назв діяча дієслівних суфіксів 
передбачає однозначність напряму мотивації. Крім того, в ролі мотивуючих виступають, як 
правило, перехідні дієслова, що позначають дію, направлену на об’єкт. Відтворення в 
співвідносних назвах елементів процесуальності виявляється в прагненні іменника керувати 
залежними словами: оформлювач документів, добувач істини, підбурювач натовпу, 
поширювач листівок, проклеювач аркушів, допитувач свідків, підбілювач стін та ін. Нарешті, 
укріпленню позицій суфікса -ач сприяють його зв’язки тільки з продуктивними типами 
дієслівних основ: назви на -ач співвідносяться з дієсловами першого (пор.: перекладати — 
перекладач, доповідати — доповідач, доглядати — доглядач, умовляти — умовляч, 
набивати — набивач, підсипати — підсипач розкрадати — розкрадач та ін.) і четвертого 
(пор. продовжувати — продовжувач, приборкувати — приборкувач, ущільнювати — 
ущільнювач, зчіплювати — зчіплювач, обрізувати — обрізувач, протравлювати — 
протравлювач та ін.) продуктивних класів. Особливо активно суфікс -ач поширює свої 
функції на основи дієслів із значенням професійної діяльності, вступаючи в конкурентну 
боротьбу з дублетними утвореннями на -ник обробник — оброблювач, розфасовник — 
розфасовувач, навальник — навалювач, оцінник — оцінювач, отруйник — отруювач, 
вимірник — вимірювач, підйомник — підіймач та ін. 

Взаємодія двох суфіксів найшла своє відображення у функціонуванні дублетних 
утворень нагрівник і нагрівач. І хоч назва на -ач вживається рідко (пор. відсутність деривата 
нагрівач у складі лексикографічного матеріалу одинадцятитомного «Словника української 
мови»), вона є свідченням не тільки потенційних, але й реальних можливостей словотворчої 
системи. 

Наявність у сучасній українській мові словотворчих паралелей нагрівальник, 
нагрівник, нагрівач відповідає спеціалізації словотворчого типу з суфіксом -льник на 
утворенні найменувань професійної діяльності та активізації словотворчого типу на -ач 
предметної семантики, який успішно конкурує з моделлю на -ник. 
 


