
Я. В. ВАРАВА 
НАГОЛОШУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ 

 
У складних українських найменуваннях контрольно-вимірювальної техніки досі не 

завершилося становлення основного наголосу, тому що їх складові частини намагаються 
зберегти наголос своїх вихідних сліз. 

У сучасній українській літературній мові складні назви вимірювальних приладів 
творяться за допомогою терміноелементів -мір та -метр: мікромір — «прилад для 
вимірювання зовнішніх розмірів виробів», мікро́метр — «прилад для точного вимірювання 
лінійних розмірів тіл». Подібність лексичного значення складних слів із слов’янським 
коренем -мір та грецьким -метр пояснюється спільністю їх походження. 

Наголошування власне українських чи слов’янських за походженням назв з основою -мір 
підпорядковується одному з основних правил української акцентуації: наголосом 
виділяється остання твірна основа слова, якщо вона виражена дієсловом, лексичне значення 
якого є головним при формуванні семантики складного іменника в цілому. Так 
наголошуються і складні іменники, що називають знаряддя праці, другий компонент яких 
виражений будь-яким дієслівним коренем, наприклад: гвинторі́з — «інструмент для 
нарізування гвинтової або спіральної різьби». Отже, наголошування -мір зумовлене двома 
причинами: збереженням праслов’янського наголосу і тенденцією до виділення наголосом 
семантично вагомих твірних основ складних слів. Саме тому «Словник української мови» в 
11-ти томах (далі — СУМ) усі складні назви вимірювальної техніки подає з наголосом на  
-мір: паромі́р — «прилад для вимірювання витрати пари в топках», нутромі́р — «прилад для 
вимірювання внутрішніх розмірів деталей» та ін. 

У мовленнєвій практиці назви таких приладів часто вживаються з подвійним наголосом. 
Це трапляється тоді, коли їх перша складова частина також зберігає праслов’янський 
нерухомий наголос (си́ломі́р, до́щомі́р) або є ускладненою за будовою (часто́томі́р, 
дале́комі́р, секу́ндомі́р). 

Значно частіше наголос видозмінюється у складних іменниках з грецькою основою  
-метр, що в переважній більшості є інтернаціоналізмами, засвоєними українською мовою 
через посередництво російської. Незважаючи на те, що до складу російської мови ці слова 
почали проникати ще на початку XVIII ст., становлення їх наголосу як у сучасній російській, 
так і в українській мовах досі не завершилося. Він може припадати на останній (амперме́тр, 
альтиме́тр) або передостанній (гігроме́тр, лактоме́тр) склад. Деякі слова кілька разів 
змінювали наголос протягом невеликого проміжку часу. Так, слово новогрецького 
походження баро́метр з вихідним наголосом на -о- у російській мові вживалося з 
наголошеним -ме́тр, потім з подвійним наголосом, зараз нормативним знову є наголос на -о-
. 

Складні запозичені назви вимірювальних приладів з основою -метр в словниках 
української мови з’явилися тільки в кінці XIX ст. Вони по-різному наголошувалися. Так, у 
«Малорусько-німецькому словнику» Є. Желехівського (1886 p.), «Словарі російсько-
українському» М. Уманця і А. Спілки (1893-1894 pp.), «Русско-малороссійському словарі» 
Є. Тимченка (1897–1899 pp.) такі слова даються з наголошеною основою -метр або з 
подвійним наголосом. 

Невизначеність наголосу в складних запозичених назвах відображають і перші спеціальні 
термінологічні словники радянського часу — «Словник технічної термінології. Мірництво» 
(1930 р.) та «Практичний словник виробничої термінології» (1931 p.). Видані майже 
одночасно, ці словники по-різному фіксують місце наголосу в одних і тих самих словах, 
пор.: гігроме́тр, мікроме́тр, гідроме́тр (у першому словнику) і гігро́метр, мікро́метр, 
гідро́метр (в другому). 

Наголошування складних запозичених назв вимірювальних приладів у перекладному 
«Російсько-українському технічному словнику» (1961 р.) в основному збігається з їх 
наголошуванням у загальномовному СУМі. 



Про незавершеність процесу становлення наголосу в іншомовних найменуваннях 
вимірювальної техніки свідчить, насамперед, подвійне наголошування таких слів, пор.: 
о̀мме́тр, елѐ̀ктродинамоме́тр (в орфоепічних словниках), газо̀ме́тр (в СУМі). 

Нестійкість основного наголосу в запозичених назвах на -метр пояснюється багатьма 
лінгвістичними причинами, серед яких найважливіші такі: 1) відмінності акцентуаційних 
систем української мови та мов, з яких відбувається запозичення; 2) вплив на становлення 
наголосу мови-джерела запозичення; 3) діяння закону аналогії; 4) вплив акцентуаційних 
особливостей мов-посередників. 

У наголошуванні назв вимірювальних приладів (за українськими та російськими 
лексикографічними джерелами) простежується ряд закономірностей: 

1. Переважна більшість (80%) слів з основою -метр характеризується наголошуванням 
сполучного звука (або кінцевого голосного першої твірної основи — електро́метр, 
магніто́метр, динамо́метр, типо́метр, гігро́метр, фоно́метр, — що відповідає 
акцентуаційній моделі новогрецької мови, з якої ці слова запозичені. 

2. За зразком наголошування сполучного звука в новогрецьких складних найменуваннях 
почали наголошуватися і слова, що утворилися з твірних основ негрецького походження. 
Так, з наголошеним з’єднувальним голосним уживаються в українській мові складні слова, 
основа першої частини яких запозичена з латинської (вібро́метр, потенціо́метр, 
калори́метр, фіні́метр), англійської (спідо́метр) або італійської (гальвано́метр) мов. 

3. Основа -метр найчастіше наголошується в тих словах, які зазнали впливу акцентуації 
системи французької мови: гравіме́тр, люксме́тр, мініме́тр та ін. 

4. В українській мові наголос на основі -метр зберігається у складних словах, де роль 
першої складової частини виконують імена французьких (амперме́тр) та німецьких 
(омме́тр) вчених. 

5. Вплив французької мови простежується в наголошуванні складних слів оптиме́тр та 
склероме́тр, утворених німецькими спеціалістами на базі грецьких твірних основ. 

6. Найменування з наголошеною основою -метр відрізняються за звуковим складом від 
основної маси інтернаціональних слів, у яких -метр наголосом не виділяється: у них 
відсутній з’єднувальний голосний, пор.: вакуумме́тр, вольтме́тр, мілівольтме́тр, але 
вольта́метр. 

7. Показовим прикладом складної взаємодії акцентуаційних особливостей різних мов 
(мови-джерела, мов-посередників та мови, що запозичує) є подвійне наголошування слова 
газоме́тр. 

Як бачимо, місце наголосу в складних інтернаціональних назвах вимірювальної техніки 
на сучасному етапі розвитку української літературної мови точно не визначене. Проте чітко 
вимальовується основна тенденція наголошування в них передостаннього складу. 
 


