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ПРО НАГОЛОС У СЛОВАХ УКРАЇ́НА, УКРАЇ́НСЬКИЙ 

 
У слові та похідних від нього словах украї́нський, украї́нець, украї́нка, по-украї́нському тощо 
зараз часто замість правильного наголосу — на ї можна почути наголос на ра, тобто Укра́їна, 
укра́їнський, укра́їнець і т. ін. Таке наголошення неправильне, ненормативне, давно застаріле. 
Воно хоч і вживалося колись, але дуже рідко. Сучасні українські словники (словник 
наголосів, орфографічний, усі перекладні словники), правопис, граматики, різні довідники, а 
також спеціальні мовознавчі праці з питань наголошення одностайно заперечують наголос 
на ра, даючи тільки Украї ́на, украї́нський, украї́нець тощо. 

Звичайно наголошення Украї́на подибуємо в деяких українських словниках XIX ст., 
наприклад: «Малорусько-німецький словник» В. Желехівського (т. ІІ, 1886) дає два наголоси 
— Укра́ї́на, укра́ї́нець, укра́ї́́нський (хоч, правда, украї́нство — один); «Русско-галицкий 
словарь», відомий під назвою словника Уманця і Спілки (т. II, 1896), дає тільки укра́їна в 
значенні «окраїна», посилаючись на «Опыт южнорусского словаря» К. Шейковського 
(1883—1886). Проте словник української мови П. Білецького-Носенка, написаний ще в 1843 
р. (виданий вперше у 1966 р.) дає один наголос — Вкраї́на, украї́нський. 

У словнику, що вийшов за редакцією Б. Д. Грінченка в 1907—1909 рр. і мав велике 
значення в справі нормалізації української мови, дано лише Украї́на, украї́нець, украї́нка, 
украї́нський тощо. Підставою для такого унормування наголошення в групі цих споріднених 
слів був, очевидно, багатющий фактичний матеріал, зібраний редакцією журналу «Киевская 
старина». Про це свідчить широке ілюстрування такого наголошення в словнику цитатами з 
авторитетних джерел — записів усної народної творчості і поезії Т. Г. Шевченка. 

Щоб у читача не склалося враження, що цитати, можливо, тенденційно дібрані авторами 
цього словника, і щоб переконливо ствердити думку про неправомірність у сучасній вимові 
наголосу Укра́їна, укра́їнський тощо, дозволимо собі доповнити, розширити цей список 
ілюстраціями з поезій (де наголошення залежить від ритму й мелодики твору і не може бути 
довільним) українських поетів XIX століття і письменників наших днів. 

У к р а ї ́н а: «Нічка тиха Украї́ну Одвідать прийшла, У садочок до калини Гостей 
привела» (Глібов); «Чи ж є де жить так гарненько, Як в тій Украї́ні» (Гулак-Артемовський); 
«Село! і серце одпочине. Село на нашій Украї́ні — Неначе писанка село...» (Шевченко); 
«Вітер віє, завіває, З Украї́ни не вертає» (Суданський); «Мій ти краю, моя ненько, Моя 
Украї́но!» (Панас Мирний); «Спочиваєш ти, наш батьку, тихо в домовині, та збудила твоя 
пісня Думки на Вкраїні» (Леся Українка); «У квітах, у вітах, у рясті ряснім Ти йдеш, 
Украї́но, походом одним» (Рильський); «Над полями гуркіт лине, дим полями тане. За 
Радянську Украї́ну б’ються партизани» (Сосюра); «Але навколюшки не стала Украї́на...» 
(Бажан); «Хто вас буде, маки, заплітати? Де твої дівчата, Украї́но-мати?» (Малишко); 
«Благословенна ти, моя вітчизно, Радянська Украї́но весняна!» (Вирган); 

у к р а ї ́н с ь к и й: «...Украї́нський я поет, Месник-революціонер...» (Франко); 
«Украї́нська пісня може Кожне серце полонить...» (Рильський); «Зима. Лиш сниться в днів 
завої нам запах украї́нських трав» (Сосюра); «Всі краватки піонерські, Украї́нські чи 
узбецькі, із одного шовку ткані» (Воронько); «Благословен Кобзар! Це він Крізь царські 
заборони, змови Сказав народам всіх країн: Існує украї́нська мова І наша пісня пречудова!» 
(Нехода); 

у к р а ї ́н е ц ь: «До вас, поети-украї́нці, Шлю — вибачайте — дружний лист, Щоб 
повітати наодинці Та дяку висловить за хист» (Грабовський); «В ногу йде сім’я народів 
многомовна — росіянин, украї́нець і вірмен...» (Тичина); «Ми вмієм підводить заводи 
гігантські, Ми ті украї́нці, що звемось — радянські» (Олійник). Список цих прикладів можна 
було б продовжити. 

Наголос на другому складі в слові укра́їнський ніде в нашій поезії не простежується, а в 
слові Укра́їна поодинокі випадки такого наголошення трапляються в українських поетів-
класиків. Пор., наприклад, у Т. Г. Шевченка: «Дніпро, Укра́їну згадаєм...»; «А все-таки її 



люблю, Мою Укра́їну широку, Хоч я по їй і одинокий...»; «Мені однаково, чи буду Я жить в 
Укра́їні, чи ні», але тут же, в цій поезії, тричі вжите слово Украї́на, Вкраї́на з іншим 
наголосом1. У Лесі Українки: «До тебе, Укра́їно, наша бездольная мати, Струна моя перша 
озветься» та деякі інші. 

Послідовно і чітко витримано правильне наголошення в групі цих споріднених слів в 
усній народній творчості, зокрема в піснях, де наголос найлегше простежується, починаючи 
з давніх часів і до наших днів. Пор.: «Зажурилась Украї́на, Бо нічим прожити. Витоптала 
орда кіньми Маленькії діти»; «Візьми в мене царівночку, Будеш паном на всю Вкраї́ночку»; 
«Не дивуйтеся, добрії люди, Що на Вкраї́ні повстало...»; «А ми ж тую червону калину, Гей, 
гей, та піднімемо; А ми ж свою славну Украї́ну, Гей, гей, та розвеселимо!»; «Ой Морозе, 
Морозенку, їй преславний козаче! За тобою вся Вкраї́на Тяжко-важко плаче!»; «Ой спасибі 
ж тобі, Хмелю, Й превелика шана, Що врятував Украї́ну Від польського пана!»; «Ой високо, 
та не низько листок на калинці, Ой, далеко, та не близько мила на Вкраї́нці». 

Слово украї́на раніше вживалося (переважно в народній творчості) ще й з іншим 
значенням, відбитим у багатьох словниках минулого та деяких сучасних з позначкою 
«застаріле»,— в значенні «країна, край, окраїна». І в цьому випадку слово украї́на має 
наголос на ї. Пор. в українських народних піснях: «Ой по горах, по долинах, по широких 
украї́нах, ой там козак похожає»; «А тошно сирогині На чужій украї́ні»; «Да буде нас, 
матінко, всюди — і по горах, і по долинах, і буде нас, матінко, і по чужих украї́нах». Цікаво, 
що словник Уманця і Спілки, даючи (слідом за словником К. Шейковського) в цьому слові 
наголос на ра — укра́їна, наводить аналогічну цитату, яка явно і недвозначно заперечує цей 
наголос: «буде нас, нене, по горах, по долинах, буде нас, нене, по усіх украї́нах». 

Таким чином, перегляд фактичного матеріалу, даних словників разом з урахуванням 
висновків, зроблених щодо цього мовознавцями-акценгологами, дає нам цілковиту підставу 
вважати єдиним, закономірним і нормативним сучасним наголосом Украї́на, украї́нський, 
украї́нці, по-украї́нському і т. ін. 

Щодо наголошення слів Украи́на, украи́нский тощо в російській мові, то воно збігається 
з українським. Щоправда, подвійне наголошення в цих словах залишилося там на довший 
час, ніж в українській мові (див., наприклад, у тлумачному словнику за редакцією Д. М. 
Ушакова видання 1940 р. — Укра́и́на, укра́и́нка, укра́и́нцы, укра́и́нский), проте нормативні 
сучасні російські словники (орфографічний, словник літературного наголошення і вимови, 
тлумачний словник С. І. Ожегова, академічний 17-томний тлумачний словник та ін.) 
наголосу на ра не фіксують зовсім, а чотиритомний словник російської мови застерігає, що 
наголос Укра́ина, укра́инский тощо — застарілий. Наголос на ра сучасні російські словники 
лишають тільки в слові укра́ина в значенні «прикордонна область; окраїна». 

Отже, як в українській, так і в російській мові правильним, нормативним буде наголос 
Украи́на, украи́нский, украи́нец, по-украи́нски тощо. 
 

                                                           
1 З наголосом на ра Т. Г. Шевченко часто використовує слово Укра́йна, яке зараз застаріло і майже не 
вживається, але цілком зрозуміло, що інший наголос у цьому слові і не мислиться. 


