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НАГОЛОШЕННЯ ПРІЗВИЩ НА -КО В МИНУЛОМУ І ТЕПЕР 

 
Українські прізвища на -ко є дуже численними і різноманітними щодо свого походження. 
По-різному вони й наголошуються: одні з них мають наголос на основі (Бо́́йко, Вели́чко, 
Дани́лко, Риба́лко, Соло́мко, Тере́шко та ін.), інші — на закінченні (Головко́, Дудко́, Ляшко́, 
Мацько́, Редько́, Тронько́ та ін.), а деякі — і на основі, і на закінченні (Бу́чко́, Горба́тько́, 
Коро́лько́, Про́нько́, Ра́чко́, Шва́йко́ та деякі інші). Однак первісно всі українські прізвища на 
-ко, на наш погляд, мали наголос на основі, що було зумовлено наголошенням загальних 
іменників з суфіксом -к(о) в староукраїнській мові (в період становлення прізвищ на -ко). 

У староукраїнській мові іменники з суфіксом -к(о) (як праслов’янські, так і пізнішого 
походження), утворені від слів з наголосом на основі, послідовно зберігали акцентуацію 
твірного слова (пор. сучасні: залі́зко, копи́тко, кори́тко, си́тко та ін.) Якщо ж іменники з 
суфіксом -к(о) утворювалися від слів з наголошеним закінченням, то вони теж отримували 
наголос на основі (на останньому складі основи). За зразок у наголошенні їм служили 
праслов’янські за своїм походженням іменники з суфіксом -к(о), в яких спочатку 
наголошувалися редуковані голосні суфікса -ък(о)/-ьк(о), а згодом (внаслідок ослаблення 
редукованих у слабкій позиції) наголос пересунувся на попередній голосний основи (пор. 
праслов’янські *vědr´ьko, *1іč´ько, *plet´ьko, *sedьl´ъko з наголосом на ь, ъ і сучасні віде́рко, 
ли́чко, плі́чко, сіде́лко). Що ж до успадкованих з праслов’янської мови іменників з суфіксом  
-к(о), які мали наголос на закінченні, то на ґрунті староукраїнської мови діяла тенденція 
наголошувати в них корінь за аналогією до відповідних непохідних іменників (пор. 
праслов’янські: *zolotъk´o, *оčьк´о, *ušьk´о і сучасні: зо́лотко, о́чко (ві́чко, у́шко / ву́шко). 

Отже, ми вважаємо, що не тільки прізвища на -ко, утворені лексико-семантичним 
способом від зменшених загальних назв з суфіксом -к(о), характеризуються в 
староукраїнській мові наголосом на основі (пор. сучасні українські прізвища Желі́зко, 
Колі́нко, Копи́тко, Кори́тко, Осау́лко, Очере́тко, Чере́вко), але й ті прізвища на -ко, що 
походять від загальних назв з суфіксом -к(а) та -ок, від зменшених власних імен, від 
прикметникових та дієслівних основ. 

Про первісну наголошеність основи в українських прізвищах на -ко, утворених від 
загальних назв з суфіксом -к(а) (шляхом заміни кінцевого -ка на -ко), переконливо свідчить 
та обставина, що в староукраїнській мові загальним назвам з суфіксом -к(а) взагалі не був 
властивий наголос на закінченні (те саме стосується і сучасної української мови). У зв’язку з 
цим прізвища Бере́зко, Галу́шко, Калю́жко, Коби́лко, Ове́чко, Риба́лко, Соки́рко, Цибу́лько, 
безперечно, зберігають первісне наголошення, у той час як Головко́, Лапко́, Сливко́, Швайко́, 
Шийко (а також Редько, де к етимологічно належить до кореня, хоча сприймається як 
суфікс) змінили кореневий наголос на флективний. Характерно, що в «Словнику української 
мови» П. Білецького-Носенка, який відбиває українську мову першої половини XIX ст., 
слово головко на позначення людини з великою головою засвідчене як з новим наголосом 
(головко́), так і з давнім кореневим (голо́вко). 

Давність кореневого наголошення в українських прізвищах на -ко, утворених від 
загальних назв з суфіксом -ок (шляхом заміни кінцевого -ок на -ко), а також від 
прикметникових та дієслівних основ, менш прозора, ніж в утвореннях від загальних назв із 
суфіксом -ка. Проте вона підтверджується навіть на матеріалі сучасної української мови, де з 
кореневим наголосом зустрічаються прізвища, утворені від відповідних іменників, 
прикметників та дієслів з наголосом не тільки на корені (пор. Вели́чко, Горо́шко, Зеле́нко, 
Кожу́шко, Цига́нко та ін.), але й з наголосом на флексії або на тематичному голосному 
дієслів (пор. Воло́ско, Жере́бко, Живо́тко, Жоло́бко, Сто́йко, Чере́пко, Шепо́тько та ін.). 
Звичайно, серед сучасних українських прізвищ на -ко, похідних від іменників з суфіксом -ок, 
прикметників та дієслів, переважають прізвища з наголосом на закінченні (або подвійним — 
на корені та закінченні): Братко́, Бу́чко́, Во́вчко́, Глушко́, Жмурко́, Зубко́, Капко́, Кривко́, 
Лиско́, Ляшко́, Малко́, Рожко́, Рудько́, Рябко́, Сірко́, Слинько́, Сліпко́, Смалько́, Смішко́, 



Сніжко́, Хорошко́, Храпко́ та ін. Про вторинність такого наголошення свідчать похідні від 
деяких з названих прізвищ (або прізвиськ) на -ко прізвища на -енко, які, утворившись від 
слів з кореневим наголосом, зберегли його і в похідному слові (а утворившись від слів з 
наголосом на закінченні, наголошували суфіксальний голосний е). І хоча в українській мові 
діяла і тепер діє тенденція до наголошування у прізвищах на -енко суфіксального голосного 
е, все ж, незважаючи на це, деяка частина прізвищ на -енко, похідних від прізвищ (або 
прізвиськ) на -ко, утворених від іменників з суфіксом -ок, прикметників або дієслів, 
характеризується в сучасній українській мові кореневим наголошенням, що свідчить про 
його давність у прізвищах на -ко (пор.: Бра́тченко (від Бра́тко), Глу́щенко (від Глу́шко), 
Зу́бченко (від Зу́бко), Ру́дченко (від Ру́дько), Ря́бченко (від Ря́бко), Слі́пченко (від Слі́пко), 
Хри́пченко (від Хри́пко) та деякі інші). 

Первісність кореневої акцентуації у прізвищах на -ко, утворених лексико-семантичним 
способом від зменшених власних імен з суфіксом -к(о), добре підтверджується 
наголошенням відповідних зменшених власних імен, яке можна простежити протягом 
останніх трьох століть. 

Утворюючись від імен з нерухомим кореневим наголосом, зменшені власні імена на -ко 
теж мали наголос на корені (переймали наголошення твірних слів), який в багатьох випадках 
зберегли до цього часу, пор.: Андрі́йко (від Андрі́й, р. Андрі́я), Анто́шко (Анто́сь, р. Анто́ся), 
Архи́пко (Архи́п, р. Архи́па), Гаври́лко (Гаври́ло), Горді́йко (Горді́й, р. Горді́я), Дани́лко 
(Дани́ло), Заха́рко (Заха́р, р. Заха́ра), Іва́шко (Іва́сь, р. Іва́ся), Кири́лко (Кири́ло), Лаврі́нко 
(Лаврі́н, р. Лаврі́на), Наза́рко (Наза́р, р. Наза́ра), Нау́мко (Нау́м, р. Нау́ма), Овді́йко (Овді́й, р. 
Овді́я), Оле́сько (Оле́сь, р. Оле́ся), Они́сько (Они́сим, р. Они́сима), Тере́шко (Тере́нтій, р. 
Тере́нтія), Яре́мко (Яре́ма) та ін. При цьому відповідні прізвища також зберігають первісний 
кореневий наголос, пор.: Андре́йко, Анто́шко, Архи́пко, Гаври́лко, Горді́йко, Дани́лко, 
Заха́рко, Іва́шко, Кири́лко, Лаврі́нко, Наза́рко, Нау́мко, Овді́йко, Оле́сько, Они́сько, Тере́шко, 
Яре́мко та ін. 

Значна частина зменшених власних імен на -ко, утворених від імен з нерухомим 
кореневим наголосом, змінила на ґрунті української мови первісний кореневий наголос на 
флективний, пор.: Васи́лько́ (від Васи́ль, р. Васи́ля), Васько́ (Вась, р. Ва́ся — зменш, від 
Васи́ль), Гнатко́ (Гнат, р. Гна́та), Гринько́ (Гринь, р. Гри́ня — зменш, від Григо́рій), Гришко́ 
(Гри́ша — від Григо́рій), Гу́рко́ (від Гу́рій, р. Гу́рія), Данько́ (Да́ня – від Дани́ло), Демко́ (Де́мо 
— від Дем’я́н і Деме́нтій), Зінько́ (Зінь, р. Зі́ня — від Зіно́вій), Климко́ (Клим, р. Кли́ма), Левко́ 
(Лев, р. Ле́ва), Лесько́ (Лесь, р. Ле́ся — від Олекса́ндр), Мацько́ (від Матві́й, р. Матві́я), 
Панько́ (від Пантелеймо́н, Пантелеймо́на), Пили́пко́ (Пили́п, р. Пили́па), Пронько́ (Пронь, р. 
Про́ня — від Про́кіп), Сенько́ (Сень, р. Се́ня — від Арсе́н і Семе́н), Тимко́ (від Тимі́ш, р. 
Тимо́ша), Тишко́ (від Тихі́н, р. Ти́хона), Тронько́ (Тронь, р. Тро́ня — від Трохи́м), Фесько́ 
(Фесь, р. Фе́ся — від Феодо́сій), Харко́ (Хар, р. Ха́ра — від Харито́н і Заха́р), Юрко́ (Юр, р. 
Ю́ра — від Ю́рій), Ясько́, (Ясь, р. Я́ся — від Я́ків і Ян), Яцько́ (Яць, р. Я́ця — від Я́ків) та ін. 
Відповідні прізвища теж змінили первісне кореневе наголошення на флективне. пор.: 
Васи́лько, Васько́, Гнатко́, Гринько́, Гришко́, Гурко́, Данько́, Лемко́, Зінько́, Климко́, Левко́, 
Лесько́, Мацько́, Панько́, Пилипко́, Пронько́, Сенько́, Тимко́, Тишко́, Тронько́, Фесько́, Харко́, 
Юрко́, Ясько́, Яцько́ та ін. Про первісність кореневого наголошення в наведених зменшених 
власних іменах (а отже, і в наведених прізвищах) свідчать: 

а) давні українські джерела, наприклад, зібрані Климентієм Зіновієвим (кінець XVII — 
початок XVIII ст.) українські прислів’я та приказки, пор.: Бери Ле́вко хоч и глевко, Добра́ 
Ма́цку и пло́тка; Коли звали мене́ Грышком, всего було́ з лишком... 

б) сучасні українські говори, зокрема південно-західні, пор.: Васи́л´ко, Гна́тко, Гри́ц´ко, 
Пили́пко, Йу́рко. 

в) прізвища на -енко, пор.: Васи́льченко, Ва́щенко, Гри́щенко, Гу́рченко, Да́нченко, 
Де́мченко, Зі́нченко, Ле́вченко, Ле́щенко, Па́нченко, Ти́щенко, Фе́щенко, Ха́рченко, Ю́рченко, 
Я́щенко та деякі інші. 

Утворюючись від імен з наголосом на закінченні, зменшені власні імена на -ко (а від них 



— і відповідні прізвища) отримували наголос на останньому складі основи (якщо в кінці 
основи з’являвся вставний голосний, то наголос припадав на нього). Давнє наголошення у 
більшості випадків збереглося до цього часу, пор.: Дмите́рко (від Дмитро́), Лаві́рко (від 
Лавро́), Паве́лко (від Павло́), Хо́мко (від Хома́), але Ілько́ (від Ілля́). На первісність кореневого 
наголошення в Ілько́ вказує прізвище І́льченко. 

Слід мати на увазі, що, оскільки багато прізвищ на -ко змінило первісний наголос, то 
вони наголошуються по-різному, залежно від того, про який час йдеться. Так, прізвище 
генерала, який відзначився під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. — Гу́рко (з 
первісним кореневим наголосом), хоча назване прізвище в сучасній українській мові 
вживається, як правило, з наголосом на закінченні.  

Таким чином, усі українські прізвища на -ко первісно мали наголос на основ. Ті з них, які 
в сучасній українській мові мають наголос на закінченні, набули його на ґрунті української 
мови. Флективне наголошення отримували в основному двоскладові прізвища на -ко і дуже 
рідко — трискладові (Васи́лько́, Головко́, Горба́тко́, Коро́лько́, Солодко́, Хоро́шко́ та деякі 
інші). Серед двоскладових прізвищ на -ко первісний кореневий наголос зберігає лише 
невелика кількість їх (при цьому кореневий наголос часто співіснує з флективним (Бо́йко, 
Бу́зько, Бу́чко́, Во́вчко́, Ко́стко, Мо́лчко, Про́нько́, Ра́чко́, Си́пко́, Сто́йко, Шва́йко́ тa деякі 
інші). Тенденція до переміщення наголосу з основи на закінчення у прізвищах на -ко-
виникла в українській мові, очевидно, ще в XVI ст. Ця тенденція продовжує діяти і в 
сучасній українській літературній мові. 
 


