
Н. Л. ОСТАШ 
УТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ НА -ИСТ (-ІСТ) 

 
Система словотвору української мови формувалась шляхом розгортання, збагачення і 
вдосконалення словотворчої системи, успадкованої від давньоруської та спільнослов’янської 
мов. Джерелом запозичень іменників з суфіксом -ист (-іст), характерним для всіх 
слов’янських мов, були грецька та латинська мови. У давньоруській мові були відомі 
іменники евангелистъ, конархистъ «читающий въ церкви каноны и провозглашающий 
стихири», прокистъ «должность церковная» (I. I. Срезневський). 

В історичній перспективі кількість агентивних назв на -ист (-іст) в українській мові 
зростає: від помітної кількості вже в XVI ст. (напр., бубєниста «той, хто грає на бубоні», 
органиста, псалмиста, рекгалиста «той, хто грає на маленькому органі» та ін.) до більшої 
різноманітності в XVII—XVIII ст., напр.: арфіста, корнетиста, софиста, цитаріста, 
цинбалиста, штортиста (дудар), канцеляристъ, анатомиста (хірург), бандористъ, 
басистъ, натуралістъ та ін. 

У староукраїнській мові з’являється й дериват слов’янського походження з указаним 
суфіксом: іменник гуслистъ, гусліста. Цей дериват мав відповідники з синонімічними 
суфіксами -никъ, -ець (пор. гуслникъ, гуслєцъ). Паралельне вживання дериватів на -ист (-іст) 
та утворень з іншими синонімічними суфіксами властиве як староукраїнській, так і сучасній 
українській мові. Це стосується й українського розмовного мовлення. 

Про активізацію утворень з названим суфіксом свідчить і зіставлення різних 
лексикографічних джерел. Так, якщо «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка 
вміщує 19 іменників на -ист (-іст) на означення особи взагалі, то «Інверсійний словник 
української мови» (Одеса, 1976) фіксує їх 155, а одинадцятитомний «Словник української 
мови» — 208. Зрозуміло, що в розмовному мовленні кількість їх ще більша. 

Значна кількість утворень на -ист (-іст) є спільною для писемної і усної форм української 
літературної мови. За семантикою такі іменники можна поділити на окремі групи. Це, 
зокрема, іменники на означення осіб за їх діяльністю: 

а) у галузі науки: арабіст, германіст, граматист, есперантист, іраніст, лінгвіст, 
орієнталіст, русист, синоніміст, славіст, україніст, фонетист та ін.; 

б) у промисловому виробництві: автомобіліст, дизеліст, лінотипіст, колорист, 
машиніст, металіст, моторист та ін.; 

в) у медицині: гігієніст, інфекціоніст, клініцист, окуліст, протезист та ін.; 
г) у мистецтві: арфіст, бандурист, баталіст, гітарист, домрист, кераміст, 

кларнетист, мариніст, міміст, новеліст, органіст, піаніст, романіст, сценарист, 
фейлетоніст та ін.; 

д) у спорті: аквалангіст, баскетболіст, ватерполіст, велосипедист, волейболіст, 
гандболіст, самбіст, футболіст, хокеїст, шахіст, шашкіст та ін.; 

є) за родом інших занять: артилерист, журналіст, криміналіст, пропагандист, радист, 
танкіст, телеграфіст, телетайпіст та ін. 

Наведені приклади властиві усній і писемній формам літературної мови. Разом із тим 
подальший розвиток суспільства зумовлює виникнення нових назв. У процесі мовлення за 
наявною моделлю (переважно основа іменника +-ист (-іст)) виникають нові слова, серед 
яких є й не зафіксовані поки жодним із сучасних лінгвістичних словників української мови 
іменники: антропоніміст, балканіст, біатлоніст, білорусист, болгарист, брасист, 
дозиметрист, калориметрист, картингіст, мотоболіст, пірометрист, приладист тощо. 

Мотивуючими в утвореннях на -ист (-іст) є основи іменників: бадмінтон → бадмінто-
ніст, бар’єр → бар’єрист, дозиметр → дозиметрист, трактор → тракторист та ін. Це, як 
правило, основи слів іншомовного походження, часто невідмінювані: есперанто > 
есперантист, самбо → самбіст тощо. Якщо мотивуюча основа закінчується на -і, то відбу-
вається накладання морфем: регбі + -їст → регбіст тощо. У деяких словах спостерігається 
явище усічення твірної основи з метою пристосування її до суфікса: таксі + -ист- → 



таксист. 
Поруч із дериватами на -ист (-іст) у кодифікованій літературній мові, а також у 

розмовному мовленні функціонують іменники, які є прямим лексичним запозиченням: 
артист, белетрист, дантист, юрист та ін. У цих і подібних іменниках вказаний суфікс 
виділяємо лише етимологічно, а в сучасній мові такі утворення виступають як іменники з 
непохідною основою, яка нерідко стає твірною для інших споріднених слів на зразок артист 
— артистка, белетрист — белетристка. 

Живому усному мовленню, як і кодифікованій літературній мові, властива багата 
варіантність різних утворень на позначення одного поняття: колекціоніст — колекціонер, 
монтажист — монтажер, ортопедист — ортопед, стенографіст — стенограф, 
стажист — стажувальник, стажер та ін. Однак не всі названі синонімічні слова 
рівноправні в розмовному мовленні. Утворення кінематографіст, колекціонер, морфолог, 
ортопед, стажист, фігурист є приналежністю кодифікованої літературної мови, а назви 
осіб — колекціоніст, стажувальник, фігурник та ін. — уживаються лише в усному 
спілкуванні. Не слід ставити в один ряд утворення монтажник, монтажист і монтажер. Ці 
іменники розрізняються своєю семантикою монтажист, монтажер «фахівець із монтажу 
окремих частин фільму, літературного або музичного твору в одне художнє та змістове 
ціле»; монтажник «фахівець, що складає та встановлює різні машини, конструкції, споруди 
за певними планами і кресленнями». 

Функціонування усномовних утворень у писемній формі літературної мови вказує на 
правомірність внесення більшості з них до реєстрів словників сучасної української мови. 
Прикладом цього є фіксація в «Орфографічному словнику української мови» (К., 1975) 
іменників африканіст, кінодокументаліст, регбіст та ін., яких ще донедавна не засвідчував 
жоден словник української мови. Разом з тим це свідчить і про зростання кількості утворень 
такого типу та продуктивність форманта -ист (-іст) у сучасній українській літературній мові, 
зокрема в сучасному українському розмовному мовленні. Одночасно відчутним джерелом 
збагачення українського розмовного мовлення дериватами на -ист (-іст) є писемна форма 
літературної мови. 

Отже, на прикладі дериватів із суфіксом -ист (-іст) виявляємо характерні риси словотвору 
іменників українського розмовного мовлення, а саме: тенденцію до розширення кола 
мотивуючих основ, широку варіантність утворень, зумовлену великими словотвірними 
можливостями розмовного мовлення, постійний зв’язок словотвору українського розмовного 
мовлення з процесом словотвору кодифікованої української мови та інших слов’янських мов. 
 


