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Чи хто з вас, шановні читачі, коли-небудь чув таке слово — барабанник? Ні? Звідки ж могло 
взятися таке чудернацьке слівце? 

Іменники в українській мові, як і в інших східнослов’янських, утворюються за допомогою 
суфіксів, префіксів або шляхом словоскладання. Східнослов’янські мови мають багату 
афіксальну (тобто суфіксальну і префіксальну) базу для творення нових слів і відтінків 
значень слів. Чимало афіксів однакові для всіх цих мов або спільні за походженням. Вони й 
пишуться однаково, наприклад, у назвах осіб: -ач (укр. ткач, рос. ткач, білор. ткач), -ар  
(-яр) (укр. косар, рос. косарь, білор. касар), -ак (-як) (укр. юнак, рос. чужак, білор. юнак),  
-ин, -анин (-янин) (укр. грузин, громадянин, рос. грузин, горожанин, білор. грузін, 
грамадзянін), -ич (укр. москвич, рос. москвич, білор. масквіч), -ник (укр. робітник, рос. 
работник, білор. работнік), -ух (-юх) (укр. конюх, рос. конюх, білор. конюх) та ін. Із 
запозичених: -ист (укр. артист, рос. артист, білор. артист), -ир (укр. бригадир, рос. 
бригадир, білор. брыгадзір) та ін. У назвах осіб жіночого роду спільні суфікси -к(а): укр. 
акушерка, рос. акушерка, білор. акушэрка; -иц-: укр. фельдшериця, рос. фельдшерица, білор. 
работніца; -их-: укр. ткачиха, рос. ткачиха, білор. ткачиха; запозичені -ис-, -ес-: укр. 
актриса, поетеса, рос. актриса, поэтесса, білор. актрыса, паэтэса тощо. 

У назвах предметів: -ик, -ник (укр. газик, корівник, рос. газик, коровник, білор. пухавік),  
-ок (укр. моток, рос. моток, білор. маток), -ак(-як) (укр. п’ятак, рос. пятак, білор. пятак), 
-л(о) (укр. точило, рос. точило, білор. тачыла), -ач (укр. сікач, рос. секач, білор. сякач). 

У збірних назвах людей: -н(я) (укр. рідня, рос. родня, білор. радня), -в(а) (укр. братва, 
рос. братва, білор. братва), -от(а) (укр. голота, рос. беднота, білор. галота), -ств(о) (укр. 
селянство, рос. крестьянство, білор. селянство) та ін. У предметних збірних назвах: -ник,  
-няк (укр. виноградник, дубняк, рос. виноградник, дубняк, білор. вінаграднік, дубняк), -ух(а) 
(укр. макуха, рос. макуха, білор. макуха). 

Різне написання в українській та російській мовах мають такі суфікси у назвах осіб 
чоловічого роду: укр. -ар(-яр), рос. -арь(-яр, -ярь), наприклад: бондар — бондарь, столяр — 
столяр; укр. -ець — рос. -ец (жнець — жнец), укр. -їй — рос. -ей (грамотій — грамотей); у 
предметних назвах — укр. -енн(я), -інн(я) — рос. -ени(е) (ділення — деление, ходіння — 
хождение), укр. -анн(я), -янн(я) — рос. -ани(е), -яни(е) (ридання — рыдание, стояння — 
стояние), укр. -ець — рос. -ец (рубець — рубец), укр. -ар — рос. -арь (сухар — сухарь) та ін. 

Тільки в українській мові є у збірних назвах суфікси -ощ(і): ласощі, веселощі та -инн(я),  
-овинн(я): картоплиння, гарбузиння, маковиння, в узагальнювальних та абстрактних назвах  
-неч(а): дорожнеча, -яв(а): темрява. 

Цікаво простежити співвідношення поширеності й продуктивності суфіксів, які є і в 
російській, і в українській мовах. Наприклад, у назвах осіб чоловічого роду в обох мовах є 
суфікси -ник та -щик(-чик). Суфікс -ник поширений в українських словах, а от -щик 
українській мові найменш властивий. На його місці, як правило, виступають -ник, -ач(-яч),  
-ар(яр), -ець та ін. Це дало підставу деяким мовознавцям зовсім заперечити існування в 
українській мові суфікса особи -щик(-чик). Отак і з’явився барабанник замість барабанщик. 
Але це штучне слово не прижилося, перемогла традиція. В українській літературній мові є, 
хоч і нечисленні, назви осіб із суфіксом -щик (або його фонетичним варіантом -чик). Такі 
слова — запозичення з російської мови. Лише поодинокі утворення з’явилися (під впливом 
російських) власне на українському ґрунті: хурщик, муровщик, катеринщик та деякі ін. 
Найсильніше вплив російської мови позначився на діловій, суспільно-політичній, 
професійній та спеціальній термінології, що пояснюється її неусталеністю в українській мові. 
Наприклад, у назвах осіб паяльщик, підводчик, пильщик, прикажчик, пілсудчик, перегинщик 
узвичаївся -щик(-чик). Ці самі основи з іншими суфіксами позначають назви предметів: 
паяльник (пристрій для паяння), пильник (напилок), омонімічні назви основи мають 
підрядчик (назва особи за родом занять) і підрядник (дослівний переклад якогось тексту), 



підводчик (той, хто править кіньми) і підводник (моряк підводного флоту або спеціаліст 
підводних, водолазних робіт). 

У розмові, а то й у виступі іноді можна почути наборщик замість складач, обрубщик 
замість обрубувач, обрубник, доменщик, а не доменник, стригальщик замість стригаль, 
стрижій тощо. Це помилки, і їх треба позбуватися, не цураючись заглянути ще й ще раз до 
словників, довідників. 

Треба відрізняти нейтральний суфікс -чик, що утворює нові слова, від омонімічного -чик, 
що утворює нові відтінки слів, а саме: позначає здрібнілість, пестливість. Цей другий суфікс 
-чик в українській мові, як і в російській, продуктивний: хлібчик, моторчик, ослінчик, 
м’ячик, хлопчик та ін. 

Специфічними українськими суфіксами на позначення здрібнілості та пестливості є -усь: 
Петрусь, дідусь, -унь(о), -ун(я): дідуньо, бабуня, -ен(я): козеня. А на позначення 
збільшеного розміру, обсягу або негативного емоційного відтінку -ег(а): ямега, торбега, 
бабега, здоровега. 

Префіксальний спосіб утворення слів менш характерний для іменників. Тут теж є спільні 
для обох мов префікси: за- (забавка — забава, зачіпка — зацепка), без- (бездоріжжя — 
бездорожье), не- (неміч — немочь), пра- (прадід — прадед), па- (пасинок —пасынок) та ін. А 
от префікса прі- в російській мові нема. Він дуже давній і зараз не утворює вже нових слів, є 
в кількох лише: прірва, прізвище, прізвисько. Нема в російській і префіксів уз- (узлісся, 
узгір’я), спів- (співавтор, співпраця, співробітник). 

Багато слів утворені ще й безафіксним способом (за допомогою так званого нульового 
суфікса): хід, шум, рід, доказ тощо. Такі слова іноді користуються особливою увагою поетів і 
є однією з ознак поетичної, художньої мови: юнь, блакить, вись, могуть, далеч, глиб і под. 
Серед них і авторські неологізми, що є переважно оказіональними утвореннями, тобто 
такими, що не стали загальновживаними. Наприклад, у Павла Тичини: гон, тонь, прозор (їх, 
правда, підхопили й інші поети). Безафіксні іменники трапляються й у побутовому або 
професійному мовленні, наприклад: гуманітар, нейтрал, кібер, термояд тощо. Це 
переважно сучасні утворення (пор.: неформал, формал). 

Складні слова в українській мові утворюються з двох або кількох коренів, поєднаних за 
допомогою сполучних голосних О, Е, Є (після м’яких приголосних): пароплав, живопис, 
землероб, життєпис або без них: трикутник, перекотиполе, п’ятирічка, собівартість. Цей 
спосіб словотвору іменників у всіх східнослов’янських мовах продуктивний. 
 


