
ІВАН МАТВІЯС 
ВАРІАНТНЕ НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ І ЇХ ФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
Наголос в українській мові різномісцевий, вільний і рухомий. Із ним тісно пов’язується 
звукова будова української мови, її ритмічна різнорідність і мелодійна різноманітність. Ряд 
випадків наголошення в сучасній українській мові, зокрема явища рухомості наголосу, 
пов’язуються з давніми інтонаційними процесами (Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти 
томах. Т. 2. — К., 1977. — С. 325-345; Скляренко В. Г. Праслов’янська акцентологія. — К., 
1998). Окремі випадки акцентуації на сучасному рівні науки важко пояснити. 

Упродовж складної історії української мови відбувається стабілізація та нормування в 
галузі акцентуації. Наголошення слів і їх форм пов’язане передусім з усною формою 
побутування мови, отже, з живою мовою і з говорами, а оскільки нормування усної мови 
порівняно з писемною завжди відстає, вагання щодо наголосу в українській мові постають 
досить часто. Нормування наголосу в українській літературній мові тісно пов’язане з 
лексикографією, його частково відбиває також художня практика творів кінця XVIII — 
середини XIX ст. і пізніша, в яких ставився наголос на словах. 

За останні десятиліття наголос в українській літературній мові в основному усталився, хоч 
ще й сьогодні в наголошенні слів та їх форм спостерігаються розбіжності. У час відбудови 
української державності, коли українська мова розширила сфери свого вживання, проблема 
нормалізації в галузі наголосу постає особливо актуальною. Важливу роль у цій справі 
відіграє сила традиції, а також свідчення говорів. Для з’ясування певної кількості 
наголошень вагомим матеріалом служать дані інших мов. 

Наголос слів та їх форм у сучасній українській літературній мові загалом співвідноситься 
з наголошенням у говорах. Виняток становить лемківський говір південно-західного наріччя, 
в якому на відміну від усіх інших українських говорів і літературної мови наголос переважно 
сталий — на другому складі від кінця слів та їх форм, як у польській мові (Пиртей П. 
Короткий словник лемківських говірок. — Івано-Франківськ, 2004). 

Основні закони й тенденції наголошення слів в українській мові визначені в працях 
В. Скляренка та В. Винницького. Тут зупинимо увагу на окремих акцентних варіантах. 

В українській літературній мові й у багатьох говорах іменники першої і другої відмін з 
наголосом у називному відмінку множини на закінченні у сполученні з числівниками два 
(дві), обидва (обидві), три, чотири, а також із складними числівниками, остання частина 
яких числівники два (дві) — чотири, мають наголос на основі (дві жінки, три пісні, два 
брати, три товариші, чотири слова). У північних і південно-східних говорах при 
числівниках два — чотири іменники чоловічого роду вживаються з наголосом колишньої 
двоїни (два — чотири брати, товариші) і з наголосом множини (два — чотири брати, 
товариші), а в південно-західних говорах і відповідно в колишньому західноукраїнському 
варіанті літературної мови виступає тільки наголос множини (зійшлися брати, два — чотири 
брати). Іменники першої відміни жіночого роду при числівниках дві — чотири в південно-
західних говорах і відповідно в західноукраїнському варіанті літературної мови зберігають 
не тільки наголос колишньої двоїни, але й її форму (дві жінці, три дівці). Літературна норма 
в цьому випадку базується на одному з варіантів південно-східних та північних говорів. 

Іменники першої відміни із суфіксом -ка в літературній мові та в переважній більшості 
говорів у множині вживаються з наголосом на останньому складі (хустки, кістки, хусток, 
кісток). Наголос на другому складі від кінця (хустки, кістки, хусток, кісток) характерний 
для середньополіських і східнополіських говірок північного наріччя, чого літературна норма 
не допускає. 

Іменник верба в літературній мові та в південно-східних і північних говорах має 
секундарний наголос на кінцевому складі. Первісний наголос цього слова верба, характерний 
для південно-західних говорів, уживався в західноукраїнському варіанті літературної мови. 
Іменник зоря в південно-західних говорах, за винятком волинського й подільського, 
фіксується з наголосом на першому складі (зоря, зор’я), у решті говорів, почасти й у всіх 



південно-західних, як і в літературній мові, цей іменник наголошується на закінченні (зоря). 
Іменник коцюба, що в літературній мові та в більшості говорів наголошується на кінцевому 
складі, у південно-західних говорах, за винятком волинського й подільського, частіше має 
наголос на передостанньому складі (коцюба), але він не закріпився навіть у 
західноукраїнському варіанті літературної мови. Іменник кропива в літературній мові та в 
південно-східних говорах уживається переважно з наголосом на останньому складі, у 
північних і південно-західних говорах — на другому складі від кінця (кропива). З наголосом 
на другому складі від кінця цей іменник уживався в західноукраїнському варіанті 
літературної мови. Іменник пахва в літературній мові та в говорах має наголос на кінцевому 
складі, хоч у всіх говорах зрідка він фіксується також із наголосом на першому складі 
(пахва). Іменник скирта в східнополіських говірках майже послідовно, в інших говорах 
зрідка виступає з наголосом на останньому складі (скирта), але в усіх інших говорах, як і в 
літературній мові, цей іменник наголошується на першому складі. 

Іменник ратай у літературній мові та в говорах уживається з подвійним наголосом — 
ратай і ратай, у словнику Б. Грінченка фіксується тільки ратай. Іменник ремінь у південно-
східних і північних говорах та в більшості південно-західних говорів, як і в літературній 
мові, має наголос на кінцевому складі, але в гуцульських і покутсько-буковинських говірках 
південно-західного наріччя він наголошується на першому складі (ремінь). У словнику Б. 
Грінченка фіксуються обидва наголоси — ремінь і ремінь. Іменник кажан у літературній 
мові та в переважній більшості говорів уживається з наголосом на кінцевому складі — тільки 
в західнополіському говорі північного наріччя наголошується перший склад цього слова 
(кажан). Іменник качур, що в літературній мові та в більшості говорів наголошується на 
першому складі, у бойківських і закарпатських говірках південно-західного наріччя 
вживається з наголосом на кінцевому складі (качур). Іменник комір у літературній мові та в 
південно-східних і південно-західних говорах наголошується на першому складі, у 
північному наріччі цей іменник має наголос на кінцевому складі (комір). Іменник праник у 
літературній мові та в багатьох говорах наголошується на першому складі, у подільських, 
наддністрянських і надсянських говірках — на кінцевому (праник). Іменник фартух у 
східній частині східнополіських і середньонаддніпрянських, у слобожанських і степових 
говірках уживається з наголосом на першому складі (фартух), у решті говорів, як у 
літературній мові, — на кінцевому. Іменник цвинтар у сучасній літературній мові та в 
більшості говорів має наголос на першому складі, на кінцевому складі (цвинтар) цей 
іменник наголошується в західних наддністрянських, західних волинських говірках 
південно-західного наріччя та в західнополіських говірках північного наріччя. З наголосом 
на кінцевому складі цей іменник уживався в західноукраїнському варіанті літературної мови. 
Іменник цебер у сучасній літературній мові та в північних і південно-східних говорах має 
наголос на першому складі, у південно-західних говорах, як і в колишньому 
західноукраїнському варіанті літературної мови, в цьому слові наголошується кінцевий 
склад (цебер). 

Іменник руно в літературній мові має наголос на першому складі, хоч у 
середньополіському і східнополіському говорах північного наріччя частіше наголошується 
кінцевий склад (руно), а в усіх трьох південно-східних говорах приблизно в однаковій мірі 
виступають обидва акцентні варіанти. Наголос на першому складі в цьому слові переважає в 
західнополіських говірках північного наріччя та в південно-західних говорах. Літературна 
норма в цьому випадку базується на незначній кількості говорів. 

Іменник сміття в сучасній літтературній мові вживається з подвійним наголосом — 
сміття і сміття, в західноукраїнському варіанті літературної мови наголошувався кінцевий 
склад — сміття, смітя. У слобожанських і степових говірках південно-східного наріччя та в 
південно-західних говорах наголошується кінцевий склад цього слова, у північних і в 
середньонаддніпрянському південно-східному говорах переважає наголос на першому 
складі, звідси у Т. Шевченка Варшавське сміття — ваші пани. Іменник питання в південно-
західних говорах і в західноукраїнському варіанті літературної мови, а під його впливом у 



20-х роках XX ст. і в східноукраїнському варіанті вживався з наголосом на першому складі 
(питання). У решті говорів і в сучасній літературній мові наголошується другий склад. 
Іменник весілля в південно-західних говорах і в західноукраїнському варіанті літературної 
мови вживається з наголосом на останньому складі (весіля), але в південно-східних і 
північних говорах, як і в сучасній літературній мові, — на другому складі. 

Іменник корова у множині в літературній мові та в південно-східних говорах, у більшості 
південно-західних говорів, у східнополіських і в східній частині середньополіських говірок 
північного наріччя вживається з наголосом на передостанньому складі (корови), у більшій 
частині середньополіського, у волинському та подільському говорах переважає акцентний 
варіант корови. Іменник долото в називному відмінку множини в літературній мові та в 
більшості говорів має наголос на другому складі від кінця (долота), хоч у північних і 
південно-західних говорах уживається також наголос на закінченні (долота), а в карпатських 
говорах — на першому складі (долота). Іменник ворота в називному відмінку в літературній 
мові та в південно-східних говорах уживається з наголосом на другому складі від кінця, 
проте в північних і південно-західних говорах досить часто це слово має наголос на 
закінченні (ворота). У такому акцентному варіанті цей іменник уживався в 
західноукраїнському варіанті літературної мови. Іменник дрова в літературній мові та в 
більшості північних, південно-східних говірок і у волинських та подільських говірках 
південно-західного наріччя вживається з наголосом на першому складі, хоч частим у цих 
говорах є також наголос дрова. У крайніх західних поліських та волинських говірках і в 
решті південно-західних говорів, крім закарпатського і лемківського, переважає наголос на 
закінченні, у закарпатських і лемківських говірках уживається фонетично-акцентний варіант 
дрива. У західноукраїнському варіанті літературної мови вживався давній наголос на 
закінченні (дрова). 

Незважаючи на тривалий процес нормування наголосу і прагнення до його уніфікації, в 
сучасній українській літературній мові в багатьох випадках допускається варіантне 
наголошення. До іменників з подвійним наголосом належать: батьківщина, бесідниця, 
буйволиця, ведмедиця, вимова, вистава, вишиванка, владарка, володарка, голизна, гребелька, 
доглядачка, дрохва, жовтизна, заграва, закуска, злоба, злодійка, клешня, кобилиця, корчма, 
мандрівниця, мерзлота, мовчанка, натяжка, пересувка, помилка, примочка, речовина, 
розвідка, співдоповідачка, халепа, щілинка, затишність, корисність, сміливість; алфавіт, 
анапест, апостроф, бесідник, вихованець, вишняк, вівтар, володар, вугільник, газопровід, 
довідник, доглядач, живоцвіт, завсідник, заповідач, затишок, клинець, козаченько, 
коловорот, користувач, крамар, маляр, мандрівець, мандрівник, недоважок, недомірок, 
недоросток, оглядач, переросток, призовник, притик, пустоцвіт, розбіг, смітник, 
співдоповідач, фарфор, хворост; бильце, гіллячко, денце, довбало, копитце, озерце, 
перекотиполе, тільце, визнання, груддя, з’єднання, колоддя, користування, наслання, 
підвіконня, потепління, пхання. 

Наголошення прикметників у літературній мові і в говорах у переважній більшості 
збігається (Білоштан А. П. Наголос членних прикметників у сучасній українській 
літературній мові. — К., 1958). Прикметники з суфіксом -еньк (біленький, тоненький, 
легенький) у літературній мові та в південно-західних говорах і в більшості південно-східних 
говірок виступають з наголосом на суфіксі, у північних говорах і в північній частині 
середньонаддніпрянського й волинського говорів у цих словах наголошується корінь 
(біленький, тоненький, легенький). Незважаючи на поширеність у говорах, наголошення на 
корені літературним не стало. Прикметники вузький, тісний, вогкий у літературній мові та в 
південно-східних і в більшості південно-західних говорів уживаються з наголосом на 
закінченні, у північних і у волинському південно-західному говорах у цих словах 
наголошується перший склад (вузький, тісний, вогкий), чого літературна мова теж не 
прийняла. Прикметникові форми типу найстарший, найменший у надсянських, західних 
бойківських і закарпатських говірках уживаються з наголосом на префіксі (найстарший, 
найменший), у решті говорів, як і в літературній мові, наголошуються корені цих слів. 



Прикметник капустяний у сучасній літературній мові має подвійний наголос 
(капустяний). У східнополіських говірках північного наріччя і в південно-західних говорах 
майже послідовно, в інших говорах трохи рідше наголошується другий склад цього 
прикметника (капустяний). Словник Б. Грінченка в цьому слові фіксує тільки наголос на 
другому складі. Прикметник рясний у літературній мові та в південно-східних, південно-
західних, у західнополіському і в південній частині східнополіського говору вживається з 
наголосом на кінцевому складі, у середньополіському, північній частині східнополіського, у 
східноволинському говорах і подекуди в середньонаддніпрянських говірках виступає варіант 
з наголосом на першому складі (рясний). Отже, літературною нормою став більш поширений 
у говорах акцентний варіант. 

В українській літературній мові з подвійним наголосом уживаються прикметники: 
алфавітний, бавовниковий, бавовняний, беззахисний, безповітряний, весняний, видимий, 
випробний, виразний, відправний, вістяний, вітчизняний, вовняний, вогняний, ганчірковий, 
гойдалковий, димовідвідний, допоміжний, досяжний, жалібний, загоновий, залоговий, 
заправний, затишний, зерноочисний, зимовий, значущий, кам’яновугільний, картопляний, 
кахляний, кволенький, кедровий, кремезний, крихкий, людський, мандрівний, морквяний, 
мрійливий, нафтовий, невидимий, недоброзичливий, незаміжня, несміливий, ніяковий, 
очисний, первісний, плодовий, позаторішній, потеплілий, призовний, пузирчастий, пуховий, 
самітний, світанковий, сміливий, споживний, фарфоровий. 

Займенники мій, твій, свій, той у родовому відмінку однини в літературній мові та в 
середньополіському, східнополіському і в усіх трьох південно-східних говорах мають 
наголос на кінцевому складі (мого, твого, свого, того), у південно-західних та в 
західнополіському говорах у цих формах наголошується перший склад (мого, твого, свого, 
того). Відповідно на кінцевому й першому складах наголошуються форми давального й 
місцевого відмінків займенника той (тому, на тому — тому, на тому), хоч у ряді висловів 
(не без того, не від того, ні з того ні з сього, стояти на тому) наголошується перший склад 
форм зазначеного займенника в літературній мові та в південно-східних говорах. У 
колишньому західноукраїнському варіанті літературної мови, зокрема в поезії, західний 
говірковий тип наголошення зазначених слів відбитий досить виразно. 

Форми особових займенників, що в літературній мові та в більшості говорів мають 
наголос на першому складі (у мене, за нього, до неї), у північних говорах виступають з 
кінцевим наголосом (у мене, за його, до єї), що відбито в поезії П. Куліша: «Стали люде про 
мене На селі дзвонити» («Пряха»). 

Із займенниковими формами співвідноситься щодо наголосу числівник один. У формах 
непрямих відмінків у літературній мові він має наголос на кінцевому складі (одного, одному). 
Таке наголошення цього слова переважає у східнополіському та в усіх трьох південно-
східних говорах, нерідко такий наголос фіксується також у середньополіському говорі. У 
зазначених говорах зрідка, а в усіх інших виключно наголошується другий склад від кінця 
(одного, одному). Отже, нормативне і позанормативне наголошення в цьому разі має 
приблизно однакову діалектну базу. У західноукраїнському варіанті літературної мови 
наголос одного, одному був нормативним. 
Дієслова другої дієвідміни у формі 1-ї особи однини теперішнього часу в літературній 

мові та в північних, південно-східних говорах і в північних волинських говірках мають 
наголос на кінцевому складі (ходжу, буджу, кошу, ношу, прошу), у південно-західних 
говорах, за винятком північних волинських говірок, — на передостанньому складі (ходжу, 
буджу, кошу, ношу, прошу). Особові форми дієслів сидіти, летіти в карпатських говорах 
мають наголос на першому складі (сиджу, лечу), у решті південно-західних говорів, за 
винятком волинського, вони вживаються з наголосом на першому і на другому складах 
(сиджу, лечу). 

У формі 1-ї особи однини теперішнього часу дієслова першої дієвідміни піду в північних і 
південно-східних говорах, як і в літературній мові, в основному наголошується кінцевий 
склад, у південно-західних у цій формі переважає наголос на першому складі (піду), що в 



західноукраїнському варіанті літературної мови вважався нормативним. У 1-ій особі 
множини теперішнього часу дієслова першої дієвідміни несемо в південно-східних говорах 
переважно наголошується кінцевий склад, у південно-західних говорах — передостанній 
склад (несемо), у північних говорах фіксуються обидва наголоси (несемо й несемо). Отже, в 
цьому випадку основною базою нормативного наголошення на кінцевому складі стали 
говори південно-східного наріччя. 

У північних говорах наголос зумовлює ряд фонетико-структурних змін у дієсловах 
(Марчук Н. Й. Типи дієвідмінювання в українських поліських говорах // Структура 
українських говорів. — К., 1982. — С. 119-125). 

У літературній мові допускаються акцентні варіанти таких дієслів: бовтнути, бурхнути, 
вихрити, відзначити, відповісти, докінчити, доповісти, досьорбати, дригати, закінчити, 
зачерствіти, кликнути, користуватися, коштувати, ніяковіти, очолити, пліснявіти, 
позначитися, покінчити, посивіти, постаріти, почерствіти, скінчити, старіти, туманити; 
дієприкметників: загнутий, зачерствілий, зігнутий, напнутий, нап’ятий, перемкнутий, 
погнутий, посивілий, постарілий. 

Наявні акцентні варіанти і серед прислівників: гаряче, дарма, доброзичливо, завсіди, 
ніяково, попідвіконню, по-старому. 

З наведеного огляду можна зробити висновок, що в українській літературній мові 
нормативним став переважно той наголос, який засвідчується більшістю говорів. Разом із 
тим варіантне наголошення слів та їх форм у літературній мові пов’язане з ваганням щодо 
наголосу в говорах. 
 
 


