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Префіксальне наголошування мають прислівники, які не зберігають акцентуації мотивуючих 
слів. Вони становлять більшість серед префіксальних утворень. Сюди відносять ся 
прислівники, мотивовані словами різних лексико-граматичних класів, зокрема іменниками в 
знахідному відмінку однини з різноманітними прийменниками (префіксами) або двома 
префіксами: вро́збрід, вро́здріб, вро́зліт, вро́зсип, вро́зтіч, вро́зтяж, за́раз, на́взнак, на́віч, 
нави́літ, на́встіж, неза́хват, назу́стріч, напро́чуд, о́бік, о́біч, о́пліч, о́сторонь, по́біч, по́пліч, 
по́руч, по́ряд, удо́сталь тощо. 

У розглядуваних прислівниках простежується зрушення префіксального наголосу, і деякі 
з них уживаються з варіантною акцентуацією, що засвідчують і словники: вро́згін і врозгі́н, 
вро́зріз і врозрі́з, на́вкіс і навкі́с. В українській радянській поезії, наприклад у творах 
П. Тичини, М. Рильського, Л. Первомайського, А. Малишка, Д. Павличка, Б. Олійника, 
Л. Костенко та ін., прислівник навкі́с поширений з наголошеним коренем: «Лакованим 
ґонтинам гнутим З залізним замком навкі́с» (П. Воронько)1. Таке зміщення наголосу часом 
приводить до розбіжності в акцентуації аналізованих прислівників у різних джерелах. Так, 
слово навпіл у дожовтневих словниках має неоднаковий наголос: навпі́л (М. Левченко, 
Є. Желехівський і С. Недільський, Б. Грінченко) і на́впіл (М. Уманець і А. Спілка). Сучасні 
лексикографічні праці також по-різному фіксують акцентування цього слова. У мові сучасної 
поезії перевага надається кореневому наголошуванню: «Готовий Двулике серце розламать 
навпі́л» (М. Бажан); «А в нього ж серце на́впіл розривалось» (Л. Костенко). З погляду 
сучасної норми рекомендованим слід вважати наголошування на́впіл і допустимим навпі́л. 

У сучасному поетичному вжитку з кореневим акцентуванням функціонує ряд 
прислівників, які в словниках зафіксовані лише з префіксальним наголосом, напр.: «І зорять 
міріади очей в мою душу, розкриту навсті́ж» (В. Сосюра); «Де в білі килими встеляють 
шлях оплі́ч» (А. Малишко). 

Сучасні словники реєструють на́встріч, на́вхрест, тоді як у сучасній поетичній практиці 
ці слова відзначені з акцентованим коренем: «Обличчя з рисами м’якими Докине посмішку 
навстрі́ч» (П. Воронько); «Шляхи життя ідуть навхре́ст, навкіс» (Л. Первомайський). 

З префіксальним акцентуванням уживаються деякі прислівники, мотивовані 
займенниками: зо́всім (назо́всім), на́дто (зана́дто), по́тім, а також на́що і нащо́. Названі 
прислівники в українській мові пройшли відповідний акцентуаційний розвиток, у деяких з 
них здавна відбувається конкуренція префіксального і накореневого наголос су, яка 
продовжується й досі, хоч сучасні словники твердо оберігають лише префіксальну 
акцентуацію. Кожний із наведених прислівників має свої акцентуаційні особливості. 

Прислівник зо́всім в українських акцентованих пам’ятках XVI-XVIII ст. наводиться з 
наголошеним префіксом. Дожовтневі словники і поетична практика XIX ст. визнають різне 
його наголошування. Пор., наприклад, у П. Грабовського: «Чи в вас душі нема зовсі́м...» і 
«Зо́всім втратив дні веселі». Сучасні лексикографічні праці засвідчують префіксальний 
наголос згаданого прислівника, а в мові сучасної поезії він відзначений з неоднаковим 
акцентуванням, наприклад, у Рильського: «Та невже було це дожидання Зо́всім неможливої 
весни?» і «Хоч не зовсі́м ясна була для неї сцена». Нормативним, однак, слід вважати 
префіксальний наголос прислівника зо́всім, а кореневе його наголошування має розмовний 
характер. 

У XIX ст. прислівник нащо вживався з варіантним наголосом: нащо́ і на́що. Пор., 
наприклад, у М. Старицького: «На́що* ти Мирчета пригадала» і «Нащо́* ж сюди ще й свідки, 
й адвокати?». У сучасних джерелах він наводиться з акцентованим префіксом, а в 
поетичному мовленні побутує з подвійним наголосом, наприклад, у М. Рильського: «Навіщо, 
на́що ти вродилась?» і «То нащо́* замок?». Таким чином, рекомендованим є підстави 
                                                           
1 Приклади взято з поетичних творів, наголос у яких визначається ритмічною будовою. Якщо ж наголос стоїть у 
тексті, то біля таких слів поставлена зірочка. 



вважати префіксальний наголос прислівника нащо і допустимим кореневий. 
В українській мові неусталеністю наголосу характеризується префіксальний прислівник 

наскрізь, який у лексикографічних працях кінця XIX—початку XX ст. має наголос на 
префіксі, а в мові поезії дожовтневого часу відзначений з двояким акцентуванням: «Но сей, 
коп’єм наскрі́зь пробивши...» (І. Котляревський); «Та й ударив в саме серце на́скрізь» 
(М. Старицький). Сучасні словники фіксують на́скрізь, а в українській радянській поезії 
поширена варіантна акцентуація, пор., наприклад, у Л. Первомайського: «Пробитий на́скрізь 
кулею лихою...» і «Я босоніжку іншу знав і знаю, Свавільну, дику і наскрі́зь земну». 
Нормативним, однак, слід вважати префіксальний наголос прислівника на́скрізь, а кореневе 
наголошування надає йому розмовного характеру. 

У сучасній українській літературній мові кореневий наголос має невелика кількість 
префіксальних прислівників. Це, в основному, прислівникові утворення, мотивовані 
іменниками у формі знахідного відмінка однини. У таких прислівниках існує один або два 
префікси: впо́перек, навідрі́з, наве́рх, наздога́д, нара́з, наспі́д, навкру́г, навпо́перек, наперері́з, 
напова́л, наперекі́р, напере́д, пові́к. 

Не в усіх згаданих прислівниках давнім є наголос, який уживається в сучасній 
літературній мові. В акцентованих пам’ятках XVI—XVIII ст. деякі прислівникові утворення 
засвідчені з варіантним наголошуванням, напр.: впе́ред і впере́д, напе́ред і напере́д і под. 
Нормалізація наголосу проходила ще протягом XIX ст. і закінчилась на початку XX ст. Так, 
слово навкру́г у дожовтневих словниках дається з наголошеним коренем, а в українській 
класичній поезії воно функціонує з двояким акцентуванням: «Ні пташечки навкру́г, ні 
комашинки» (Б. Грінченко) і «Навкру́г* нас ходили грізні хмари» (М. Старицький). У 
сучасній українській літературній мові розглядуваний прислівник має накореневу 
акцентуацію: «У бризках його непривітних все дивиться чайка навкру́г» (В. Сосюра). 

У поодиноких випадках акцентуаційний процес продовжується й досі. Прислівник 
надвечір у працях дожовтневої доби і в поетичній практиці того часу відзначений з 
неоднаковим наголосом: надве́чір і на́двечір. Пор., наприклад, у М. Старицького: «Надве́чір 
міцніша мороз» і «Де на́двечір* Сула мигтіла золотом». Сучасні словники також по-різному 
фіксують його наголошування. У сучасній українській поезії вживається переважно 
кореневий наголос: «Надве́чір знов на бій» (В. Сосюра). Рекомендованим слід вважати 
кореневе наголошування прислівника надве́чір і допустимим префіксальне. 

Накоренева акцентуація властива деяким префіксальним прислівникам, які мотивовані 
прислівниками і рідко займенниками: відни́ні (дони́ні), відтепе́р (дотепе́р) тощо. 
Зупинімося на акцентному розвитку прислівника відтоді, який у пам΄ятках зафіксований з 

наголошеним першим складом кореня, а в XIX ст. мав різний наголос: відтоді́ (словник 
Є. Желехівського і С Недільського), відто́ді (словник Б. Грінченка). У сучасних 
лексикографічних працях існує різнобій при наведенні наголосу аналізованого прислівника. 
Сучасні українські поети надають перевагу наголосові відто́ді, але поширене і 
наголошування відтоді́. Рекомендованим слід вважати наголос відто́ді і допустимим 
відтоді́. 

Таким чином, переважна більшість префіксальних прислівників у сучасній українській 
літературній мові вживається з наголошеним префіксом. Серед них найбільше утворень, 
мотивованих іменниками, дещо рідше — займенниками і в поодиноких випадках — 
прикметниками та дієсловами. Кореневий наголос мають, в основному, прислівники, 
мотивовані іменниками. Внаслідок взаємодії двох типів наголосу (префіксального і 
кореневого) у ряді прислівників наголошування ще не усталилося, і вони функціонують з 
варіантною акцентуацією. 
 


