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НАГОЛОС ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM 

 
Іменники, що мають тільки форму множини і характеризуються відсутністю категорії 
однини, представлені в «Українсько-російському словнику» 1953-1963 pp. (т. І-VI) понад 500 
прикладами. Більшість із них має стилістичні позначки. Поряд з іменниками власне pluralia 
tantum у словнику відмічено приблизно стільки ж слів перехідного характеру, які подаються 
окремо у формі множини з позначкою, що вони можуть вживатися рідше й у формі однини. 
Наприклад: при́́смерки і при́смерк; по́ручні і по́ручень; свя́тощі і свя́тощ; ва́ги́ і ва́га́ та ін. 

Не завжди можна легко визначити чітку межу між іменниками власне pluralia tantum і 
перехідною групою. Доказом цього служить хитання при встановленні плюральних форм у 
різних словниках української мови. Так, в «Українсько-російському словнику» (1953-1963) 
слова велого́нки, вока́були, фанаріо́ти та ін. подані тільки у формі множини, а у «Словнику 
наголосів української літературної мови» М. І. Погрібного — тільки у формі однини 
(велого́нка, вока́була, фанаріо́т та ін.). 
В українській мові, як і в інших східнослов’янських, іменники pluralia tantum — 

продуктивна категорія. У зв’язку з цим вони є досить неоднорідними як в лексико-
семантичному і словотворчому відношеннях, так і щодо їх історичного походження. Різні 
шляхи творення іменників pluralia tantum в українській мові, а саме: утворення плюральних 
форм слів з новим лексичним значенням такими способами, як морфологічний, морфолого-
синтаксичний, синтаксичний і лексико-семантичний, а також тенденція цієї категорії слів 
на протязі їх історичного розвитку до уніфікації відмінкових форм множини — викликали 
певні особливості в їхньому наголошуванні. 

Вивчення системи українського різномісного словесного наголосу певних граматичних 
категорій слів, зокрема іменників pluralia tantum, викликається необхідністю глибше 
зрозуміти закономірності фонетичної та інтонаційної системи мови, допомогти школам та 
іншим культурним закладам успішніше працювати над піднесенням загального рівня 
культури усної мови. 

У цілому наголос іменників pluralia tantum української мови є різномісним, сталим і в 
більшості випадків нерухомим. Пор., напр., різноманітні відмінкові форми іменників: я́сна, 
я́сен, я́снам, я́снами...; пери́ла, пери́л, пери́лам, пери́лами...; черенки́, черенкі́в, черенка́м, 
черенка́ми... Несталий (варіантний) наголос виявляється в окремих іменниках pluralia tantum, 
він засвідчується словником і є нормативним (літературним), як-от: ді́точки́, ла́хма́ни, 
о́пла́тки, па́чо́си та ін. 

Непохідні двоскладові плюральні форми іменників мають два типи нерухомого 
наголосу: 1) на корені і 2) на закінченні. 

Нерухомий наголос на корені характерний для більшості двоскладових слів. Для них 
він є літературною нормою, напр.: ба́ли (обл.)1, ба́рми (іст.), бі́лі (мед.), бу́тси (спорт), ви́ла, 
в’я́зи (розм.), га́чі (обл.), го́ни (заст.), гро́ші, ди́би, дру́зи (мін.), же́бри (розм.), жму́ри, ки́нді 
(обл.), клі́щі, ко́зла, ку́дрі (фольк.), ла́ти, ла́хи (розм.), ля́ги (обл.), ма́ндри (розм.), ма́ри, ми́ги 
(розм.), на́ри (розм.), не́трі, па́нти, па́тли (фам.), пе́йси, пе́рса (пе́рси) (поез.), ри́ги (обл.), 
ри́зи (обл.), ри́флі (техн.), ро́ди, слі́пи (вульг.), со́ти, та́лі (техн.), та́ти (етн.), у́зи, фі́глі 
(фам.), хля́ки (кул.), хо́ри, ча́ри, ча́кли (обл.), ша́хи (шахм.), шо́ри, шхе́ри (геогр.), щі, я́сна. 
Незначна кількість трискладових непохідних іменників має наголос на другому складі 
кореня: воро́та, залі́за (кайдани), консе́рви, кайда́ни, парфу́ми (обл.), слобо́ди (іст.). 

Другий акцентний тип (з нерухомим наголосом на флексії) в непохідних іменниках 
засвідчується лише в таких словах: ази́ (розм.), вуста́ (заст., поез.), діди́ (тіні) (обл., розм.), 
духи́, молоді́ (жених і наречена), переди́ (шевськ.), сакви́, труси́, піми́, терези́. 

Різномісний нерухомий наголос у наведених прикладах при відмінюванні іменників 
pluralia tantum не змінює свого місця, за винятком слів вуста́ — вуст, врата́ — врат, які в 

                                                           
1 Тут і далі стилістичні позначки подаються відповідно до того, як вони наведені в «Українсько-російському 
словнику», т. І-VI. 



родовому відмінку при нульовій флексії мають односкладову основу. 
Рухомий наголос характерний лише для кількох слів цього словотворчого типу; у них при 

відмінюванні наголос пересувається з кореня на окремі відмінкові закінчення: гу́си — гусе́й 
— гусьми́, ді́ти — діте́й, ку́ри — куре́й — курми́, мо́щі — моще́й, са́ни — сане́й — саньми́, 
сі́ни — сіне́й, лю́ди — люде́й — людьми́. В орудному відмінку в словах гро́ші, гру́ди, две́рі 
наголос залежить від походження варіантних закінчень. У флексії -има, що за походженням 
є залишком старої двоїни, наголос завжди падає на голосний и (гроши́ма, груди́ма, двери́ма). 
Якщо в орудному відмінку виступає закінчення колишньої IV відміни -ьми, то в словах 
грудьми́, дверми́ наголос переноситься на флексію, а у формі грішми залишається на корені. 
У всіх розглянутих вище словах рухомий наголос має своє постійне місце і є літературною 
нормою для них. 

Варіантний рухомий наголос уживається в окремих непохідних іменниках: ва́ги́ — ва́гі́в, 
кри́си́ — крис («поля» в капелюсі або в інших предметах — «краї»), я́сла — я́се́л, воро́та — 
ворі́тьми́, дро́ва — дро́ва́м. 

Безпрефіксні іменники, утворені за допомогою різних суфіксів переважно від дієслівних і 
рідше іменникових і прикметникових коренів, мають три акцентні типи. У них частіше 
наголос виступає на корені і рідше на суфіксах і закінченнях. Кількість слів, що мають 
наголос на корені, становить понад 50% усіх випадків такого типу наголошень. 

Послідовно зберігають кореневий наголос на першому складі абстрактні іменники, 
утворені за допомогою суфікса -ощ(і) переважно від іменників на -ість2: ба́лощі (рідковж.), 
го́рдощі, гру́бощі, гу́льбощі (обл., розм.), ду́рощі, (розм.), жа́лощі, ла́сощі, ле́стощі (заст.), 
лі́нощі, лю́бощі, лю́тощі, ми́лощі (розм.), мо́лодощі (розм.), му́дрощі, ну́трощі (анат., перен.), 
па́хощі, плу́тощі (рідковж.), пу́стощі, пря́нощі, ра́дощі, свя́тощі, со́лодощі, ста́рощі, 
те́мнощі, то́нкощі, тру́днощі, хва́стощі, хи́трощі. 

Виняток становлять чотирискладові слова весе́лощі і зеле́нощі (рідковж.), в яких наголос 
фіксується на другому складі кореня. В незначній кількості утворень з суфіксом -н- також 
зберігається наголос на першому складі: пла́вні, пле́тні (розм.), рі́дні, си́дні (розм.), але: 
холо́шні. 

Тенденцію додержувати наголошування першого складу кореня мають іменники з 
суфіксом -к-. Це здебільшого слова, що мають у складі основи зменшувальний суфікс, але 
втратили значення демінутивності. Співвідносні форми однини для них словником не 
засвідчуються. Наприклад: ба́чки (розм.), блі́шки, гу́льки (обл.), две́рки, дрі́мки (розм.), 
жму́рки, зі́ньки (розм.), пла́вки, ци́пки (розм.), у́стки, чо́тки (церк.), ша́шки, але ясе́лка. Таке 
ж місце наголосу мають і слова із значенням демінутивності. Це іменники, що мають у 
складі основи суфікси: 

-ц-(і): две́рці, гли́баці, бу́рці (заст.), п’я́льці (п’я́льця), ра́мці (ра́мця) (заст.), свя́тці (церк.), 
сі́нці, сту́пці (розм.), щи́пці, але ясе́льця; 

-ик(и): гро́шики, пе́йсики, тру́сики, хо́дики (розм.), ски́тки (розм.); 
-иц(і), -ичк(и), -чик(и), -ечк(а), -очк(а): но́жиці, но́жички, щи́пчики, сі́нєчка, дрі́зочки, 

дру́зочки; у словах ворі́течка, ясе́лечка, ворі́тонька наголошується другий кореневий склад. 
Подвійний рухомий наголос виступає в цьому словотворчому типі у таких словах: ді́тки 

— ді́то́к — ді́тка́м; ді́тоньки́ — ді́тоньо́к; ді́точки́ — ді́точо́к — ді́точка́м; жи́жки́ — 
жи́жо́к (розм.), ла́хма́ни — ла́хма́нів (розм.); са́нки́ — са́но́к; су́точки́ — су́точо́к. 
Тенденція наголошувати кінцевий склад підтримується стихією розмовної мови, але обидва 
наголоси є нормативними, і важко встановити перевагу кожного зокрема. Лише для 
поодиноких слів подаються такі вказівки у словнику. Другий акцентний тип 
характеризується наголосом на суфіксах в безпрефіксних іменниках. У цих утвореннях 
постійний наголос мають такі суфікси: 

-енят(а), -нят(а): бровеня́та, губеня́та; трійня́та; 
-чат(а), -цят(а): санча́та, трійча́та, штанча́та, дверця́та (ці утворення є зменшено-

                                                           
2 Див.: С. П. Бевзенко, Українські іменникові утворення з суфіксом -ощі, «Питання словотвору 
східнослов’янських мов» (Матеріали міжвузівської республіканської конференції), К., 1969, стор. 63. 



пестливими формами і не мають співвідносних форм однини); 
-ин(и): роди́ни (розм.), мерли́ни (обл.), хрести́ни (рел.); 
-ниц(і): м’ясни́ці (церк.); 
-ливиц(і): дрімли́виці (фольк.); 
-ушки, -ушечки: дрібу́шки, дрібу́шечки (розм.); 
-яс(и): баля́си (фам.), -овк(и): ночо́вки; -от(и): дриго́ти (розм.). 
У префіксальних іменниках pluralia tantum, утворених від дієслівних коренів за 

допомогою префіксів ви-, за-, на-, не-, о-, по-, при-, про-, пере-, наголошується голосний 
префікса: ви́бори, ви́льоти (заст.), ви́чити (обл.), за́сіди (обл.), за́шпори (розм.), не́мощі, 
на́шепки (обл.), о́бляги (обл.), о́пади (метеор.), о́хрести (церк., розм.), пі́дслухи (рідковж.), 
про́води, по́ручі (іст., церк.), при́йми, при́мерки (поез., рідк.), при́киди (розм.), пере́йми (мед.), 
пере́їди (с.-г.), пере́сміхи (пере́смішки) (розм.). У безсуфіксних словах з префіксом пере- 
наголос усе ж залишається здебільшого на корені: перегово́ри, перего́ни (спорт.), перело́ги 
(розм.), перемо́ви (заст.), перехо́ди (коридори, галерея). Про незакінчений процес уніфікації у 
словотворчому типі з префіксом пере- свідчить наявність у літературній мові дублетних 
наголосів пересуди, перегуди (розм.), а також діалектні варіанти наголошення типу 
пересмі́шки, перехо́ди замість пере́смішки, пере́ходи. 

Наголошування на корені виступає лише в таких префіксальних утвореннях, де префікси 
не мають у своєму складі голосних звуків: зві́ди (обл.), зво́ди (обл.), схо́ди, уті́ки (заст.), 
уро́ки (етн.), а також окремі слова, до складу префіксів яких входять голосні звуки: зальо́ти, 
обо́ї (рідковж.), око́ви, побо́ї, поло́ги (розм.), прого́ни (іст.). Слово па́чо́си (текст.) вживається 
з варіантним наголосом. 

Близько половини іменників, утворених префіксально-суфіксальним способом, мають 
сталий наголос на корені. Вони переважно творяться від дієслівних коренів за допомогою 
суфіксів -к-, -ин-, -чин-, -н- та префіксів в (у-), ви-, від-, за-, з-, с-, об-, о-, пере-, під-, по-, 
при-. Наприклад: вихі́дчини (обл.), відві́дини, відно́сини, відто́пки (спец.), відві́йки (с.-г.), 
вхі́дчини, зазо́вини (обл.), запро́сини, зару́чини (прям., церк.), збо́їни (с.-г.), зго́нини (с.-г.), 
зли́вки, зми́лки (розм.), обі́дки, обжи́нки (етн.), обкі́стки (етн.), обмол́отини (етн.), оболо́ки 
(заст.), обру́бки (техн.), огля́дини, огре́бки, оден́ки (заст.), осві́дчини (обл., заст.), оскре́бки 
(рідковж.), охло́пки (текст.), перепро́сини (розм.), перемо́вин (рідковж.), підмо́стки, 
пожи́тки, прида́ни (заст.), прино́сини (розм.), розгля́дини (етн.), сколо́тини, схо́дини, 
ужи́тки, умо́вини (заст.), уро́дини. 

Понад третину всіх суфіксально-префіксальних іменників становлять слова, в яких 
наголос падає на префікси. Дані утворення характеризуються іменникови або дієслівним 
коренем і наявністю в них префіксів ви-, від-, до-, за-, на-, о-, під-, по-, роз- та суфіксів -к-, -
ц-, -ощ-, -ин-, -н-. Наприклад: ви́бірки (розм.), ви́варки ви́відки (обл.), ви́гарки (техн.), 
ви́сівки, ви́скрібки, ви́ступці (розм.), ви́точки (с.-г.), ви́чавки, ви́шкребки, ві́дсівки (с.-г.), 
до́питки (розм.), за́видки (розм.), за́видощі (обл.), за́говини (церк.), за́здрощі, за́зимки (обл.), 
на́кожні, на́ручні (воєн., іст.), о́зимки (розм.), пі́джилки (рідковж.), пі́дзимки (обл.), пі́дсанки 
(спец.), пі́жмурки, по́брідки (обл.), по́минки (рел., перен.), по́темки, ро́зговини (церк.), 
ро́зказні (розм.). В основному це трискладові слова, і наголос в них переноситься з кореня на 
префікси. Майже всі вони мають стилістичні позначки. 

Найменшою кількістю представлені у цьому словотворчому типі утворення з сталим 
наголосом на суфікс. Переважно це слова, що творяться від дієслівних та іменникових 
коренів за допомогою префіксів ви-, за-, по- та суфіксів -анк(и), -аник(и), -ашк(и), -ас(и), -
яс(и), -еньк(и), -чат(а): побіга́нки, побіга́шки, побіге́ньки, витребе́ньки, вихиля́си, 
виходе́ньки, закрута́си, заходе́ньки, пожда́ники, посиде́ньки, поренча́та, потяге́ньки, 
походе́ньки, почубе́ньки. 

Всі перелічені слова мають у словнику стилістичну позначку «розмовне». Лише два 
іменники нагородні́ і стряски́ (рідковж.) у цьому словотворчому типі характеризуються 
наголосом на закінченні. Слово о́пла́тки (обл., заст.) має дублетний наголос. 

У складних іменниках pluralia tantum наголос переважно падає на передостанній склад 



другого компонента. В більшості випадків частини складних основ у них поєднуються за 
допомогою сполучних голосних о або е: верхого́ни (спорт, рідковж.), гострозу́бці (техн.), 
гострогу́бці (техн.), пиломатеріа́ли, хлібопоста́вки (іст.), риботова́ри, бронеси́ли (воєн.), 
боєприпа́си (воєн.), вогнеприпа́си (огнеприпаси) (воєн.), а також складні слова з першою 
частиною аеро-, авто-, вело-, мото-, радіо-: аероса́ни, автохто́ни, велого́нки (спорт.), 
велоперего́нки (спорт.), мотого́нки (спорт.), радіоперешко́ди, радіотова́ри, радіошу́ми. На 
передостанньому складі локалізується наголос в частково-поскладових абревіатурах, 
утворених без сполучного голосного: партзбо́ри, профзбо́ри, педка́дри, педку́рси (іст.), 
промтова́ри. 

Іменники правовідно́сини (юр.), торфофека́лії (с.-г.) та зли́годні вживаються з наголосом 
на третьому від кінця складі. В слові радіопозивні́, другий компонент якого є 
прикметникового походження, наголос падає на флексію. 

Слід зазначити, що в перших компонентах розглянутих вище складних слів при 
основному силовому наголосі послідовно виявляються і побічні наголоси (вѐрхого́ни, 
пра̀вовідно́сини), які в словнику не фіксуються. 

До цього ж словотворчого типу належать і складні утворення, які характеризуються 
поєднанням синонімічних слів, що являють собою парні зближення. У них окремі частини 
до певної міри сприймаються як самостійні, в зв’язку з чим кожний їх компонент має 
окремий наголос і додержує його на першому складі. Наприклад: хви́ги-ми́ги, род. хви́гів-
ми́гів (розм., жар.), фі́глі-мі́глі, род. фі́глів-мі́глів (фам.), ша́хри-ма́хри, род. ша́хрів-ма́хрів 
(фам.), шу́ри-му́ри, род. шу́рів-му́рів (розм.). 

Отже, спостереження над системою наголосу іменників pluralia tantum дає змогу зробити 
висновок, що в цілому наголошування слів цієї лексико-граматичної категорії 
характеризується різномісною сталою локалізацією. Майже у половини іменників pluralia 
tantum наголос переноситься з кореня на префікси й суфікси. Лише в небагатьох словах 
наголошується флексія. 
 


