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Лексикографічна діяльність Л. М. Полюги — автора «Морфемного словника» (1983), 
«Словника антонімів» (1987), співавтора «Словника староукраїнської мови XIV-XV ст.» 
(1977-78), «Словника української мови XVI — першої половини XVII ст.» (з 1994), 
«Короткого тлумачного словника української мови» (1977, 1988), «Російсько-українського 
словника термінів лісівництва» (1980) — добре знана в українському мовознавстві. 

2001 р. у видавництві «Світ» вийшла друком ще одна праця відомого вченого — 
«Словник українських морфем», який укладено на основі «Морфемного словника» (К., 1983) 
з урахуванням нових лінгвістичних здобутків, поглибленням теоретичної бази, із внесенням 
окремих змін та доповнень. Це видання узагальнює теоретичні надбання української 
мовознавчої думки і має практичне значення. Воно потрібне не лише філологам, а й 
студентам, учням, усім, хто вивчає українську мову, зокрема будову слів. Відомо, що поділ 
слів на морфеми, застосовуваний на уроках української мови в середній школі, а також у 
підготовці майбутніх філологів за програмами вищих навчальних закладів, часто викликає 
певні труднощі, вагання, ставить чимало питань, з’ясувати які можна, лише звертаючись до 
історії української мови. Словник допоможе й тим, хто вивчає українську мову як іноземну, 
опанувати елементарні складники мовної «матерії» — морфеми, а також скласти уявлення 
про найпоширеніші способи словотворення, словотвірні моделі та словотворчі афікси. 

У розділі «Членування слів на морфеми», що передує власне словникові, автор на 
високому науковому й водночас на доступному рівні викладає основні відомості про 
морфеми у слові, обґрунтовує принципи морфемного членування слів, докладно з’ясовує 
причини появи варіантів морфем, передусім кореневих, які виникають унаслідок чергування 
голосних і приголосних, а також варіанти морфем, то утворюються внаслідок подовження 
м’яких приголосних після голосних; розглядає складні випадки членування слова на 
морфеми, зокрема при утворенні усічених морфем; не залишає поза увагою й частини слова 
без окресленого значення — інтерфікси, які деякі дослідники вважають окремими 
морфемами, застарілі непродуктивні суфікси, частини слів, які з’явилися під дією закону 
милозвучності або є залишками давніх морфемних елементів; зупиняється на понятті 
вторинних морфем, обґрунтовуючи критерії їх виділення, серед яких основним є критерій 
значення; висвітлює питання членування на морфеми запозичених слів. Автор переконливо 
доводить, що утворення коренів — процес історичний. На сучасному етапі розвитку 
української мови критерій повторюваності морфеми не може бути визначальним, слід 
враховувати і значення морфеми, її функцію. 

Розділ «Як користуватися словником» містить важливу для читача інформацію — 
засади укладання словникового реєстру та принципи оформлення слів. 

40 000 поділених на морфеми слів, що репрезентують різні сфери життєдіяльності 
людини, дають вичерпне уявлення про морфемний склад сучасної української мови. Цінною 
є додаткова інформація, яка подається після реєстрових слів у складних для морфемного 
аналізу випадках (наприклад, якщо у слові відбулося накладання морфем, то в дужках поряд 
із реєстровим словом вони розшифровуються, що «унаочнює» процес словотворення; 
розшифровуються також морфеми, на зіткненні яких стоять є, ї, ю, я, що належать до двох 
сусідніх морфем). Вичерпність інформації про морфемний склад слів української мови 
забезпечується й тим, що біля відповідного слова подаються також варіанти морфем. 

Після власне словника подано відомості про морфеми української мови. Автор 
докладно описує префіксальні (близько 90), суфіксальні (близько 280) та кореневі (близько 
2000) морфеми та їх варіанти з метою представити значення окремих морфем, що існують у 
поширених словах. Надзвичайно цінними є подані відомості про те, в основах слів яких 
частин мови вживаються префікси і суфікси, про їх семантику, поширеність та 
непоширеність, продуктивність і непродуктивність. Визначено формотвірні та словотвірні 



функції префіксів, наведено приклади слів із розглянутими префіксами, суфіксами та 
коренями. 

Значну увагу присвячено вторинним кореневим морфемам, наведено найактивніші 
(близько 250) компоненти складних слів, а також слова (близько 100), утворені нерегулярним 
способом. Стануть у пригоді читачеві й наведені чергування голосних та приголосних звуків, 
які ілюструють зміни всередині або на стику морфем української мови. Доцільним є і 
«Короткий словничок термінів», у якому чітко й доступно розкрито зміст основних 
лінгвістичних термінів, що використовуються у словотворі та морфеміці. 

Робота зі словником сприятиме пізнанню морфемної будови слів української мови, 
закономірностей їх творення, глибшому проникненню  в їх зміст, виробленню в учнів та 
студентів навичок морфемного та сло вотвірного аналізу, а також — як іще один вагомий 
наслідок — і орфографічних навичок. 

«Словник українських морфем» Л. М. Полюги — цінна лексикографічна праця, яку 
використовуватиме не одне покоління філологів. Проте книга, на нашу думку, ще більше 
виграла б, якби в її теоретичній частині бодай коротко було висвітлено найважливіші 
періоди історії українського словотворення, а також подано окремі «етюди» зі 
словотворення, що викликало б, безперечно, жвавий читацький інтерес. 
 


