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(БЕЗСУФІКСНІ Й СУФІКСАЛЬНІ НАЗВИ) 
 

Усі словотвірні моделі віддієслівних іменників виконують одну спільну функцію — 
переведення дієслівних основ у іменникові. Їх афіксальне оформлення по суті визначає 
граматичний розряд та сематичне навантаження віддієслівних іменників. 

Від дієслівних основ на -а- утворюються не лише безсуфіксні, а й суфіксальні 
іменники: зріст — зростання, виріст — виростання, літопис — літописання, згин — 
згинання, клопіт — клопотання, оберіг — оберігання, блиск — блищання, наклад — 
накладання, виклик — викликання тощо. Їх функціонування в мові часто ускладнює вибір 
мовцями правильного слова. 

Безсуфіксні іменники — відносно давніші утворення. Вони мають традицію вживання в 
українській мові, відповідну фіксацію в словниках і внаслідок функціонування в різних 
стилях літературної мови обростають новими значеннями і відтінками, втрачають семантику 
процесуальності вихідного дієслова. На розширення чи звуження семантики слова 
впливають його стилістичні можливості. Це і є причиною розподілу в мові віддієслівних 
іменникових пар (безсуфіксне слово — слово з суфіксами -анн-/-янн-) на пароніми (чітко 
диференційовані слова) (клопіт — клопотання, наклад — накладання), поняттєві синоніми 
(зріст — зростання, виріст — виростання, літопис — літописання) і варіанти (блиск — 
блищання, вереск — верещання). 

Пароніми виникли внаслідок розширення стилістичних і лексичних можливостей 
віддієслівних іменників, а також їх чіткого розмежування у зв’язку з потребою називання 
нових понять, властивих певним функціональним стилям. 

Слово клопіт фіксує Словарь української мови за ред. Б. Грінченка (К., 1907-1909; далі 
— СБГ) із значенням ‘забота, хлопоты; беспокойство’. Словник української мови в 11-ти 
томах (К., 1970-1980; далі — СУМ) тлумачить його як ‘неспокій, хвилювання, зумовлені 
чим-небудь; турбота, тривога’. Слово клопіт з відповідним конотативним значенням 
уживається в художньому, публіцистичному і сакральному стилях літературної мови: Але 
чому люди їм вірять, чому не завдають собі клопоту подумати, чому знову й знову дають 
ошукати себе? Я назвала б це — адаптованим розумом (Л. Костенко); Як людина живе на 
світі, то без клопоту ніяк не буде, а так щось і знайдеться (народ. оповідання). 

Слово клопотання (СБГ не фіксує) натомість втрачає первинний зв’язок із дієсловом, 
набуває нейтральної семантики (СУМ тлумачить як ‘писана заява, прохання про що-небудь, 
яке подають до офіційної установи’), що сприяє його активному входженню в усі стилі мови: 
Та чи ж може бути за правило, що безпорадність становища втишує людське чуття? Тоді 
б ми були свідками прекрасного настрою в засуджених на страту, яким клопотання 
відмовлено (В. Підмогильний). В офіційних документах клопотанням називають письмове 
звернення з проханням про визнання за особою певного статусу, прав чи свобод: У виході з 
громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про 
вихід, має невиконані зобов’язання перед державою або майнові зобов’язання, з якими 
пов’язані істотні інтереси громадян чи державних організацій, кооперативних та 
громадських об’єднань (з газ.). Процесуальність, яка, як правило, присутня в інших 
іменниках з суфіксом -анн-, у слові клопотання поступається місцем результативності дії. 
Розвиток офіційно-ділового стилю сприяє закріпленню в мові сталих словосполучень: 
клопотання про помилування, клопотання про прийняття в громадянство, порушити 
клопотання, клопотання відхилено, клопотання задоволено. 

Лексикографічні джерела засвідчують зміни в значенні слова наклад. СБГ тлумачить 
його як 1) ‘издержки, разходъ; иждивеніе’; 2) ‘налогъ’; 3) ‘высверленное в кускh дерева, изъ 
которого дhлается трубка, вмhстилище для табаку’. Вживання слова наклад як синоніма до 
слова збиток виразно демонструє художній стиль української мови ХІХ ст.: [Храпко] Узявся 
за Перепадю се діло вести.. А тільки мені шкода, що от ви, може, люди й небагаті, та в 



накладі застанетесь! От мені й хотілося б вам чим-небудь допомогти.. (П. Мирний); — Все 
пишеш? — весело спитав Василь. — Знайшовся один панок, який береться видати своїм 
накладом книжку (В. Шевчук). СУМ фіксує слово наклад зі значенням ‘те саме, що збиток’, 
але з позначкою розмовне.  

Співзвучне слово на́клад зі значенням ‘видання, тираж’, яке під впливом позамовних 
чинників к. ХХ — поч. ХХІ ст. (відома орієнтація літературної норми на власне українські 
ресурси, перегляд спільних з російською мовою слів і їх значень) активізувалося й 
закріпилося в сучасному вживанні. Позначка діалектне, що є в СУМі, втрачає актуальність, і 
слово стає загальновживаним. Через мову публіцистики лексема наклад проникає в усі стилі 
літературної мови. Поширеними є словосполучення наклад книжок, наклад видання. 

Утрачене у слова наклад первинне дієслівне значення ‘покривати зверху чим-небудь, 
класти що-небудь зверху’ збережено в лексемі накладання. Суфіксальні віддієслівні 
іменники здебільшого зберігають книжний нейтральний характер і тому поширені в 
науковому, офіційно-діловому й публіцистичному стилях: Накладання соціальних 
суперечностей на етнічну гетерогенність населення загрожувало цілісності таких 
[багатонаціональних] держав (з журн.); Цілям очищення, а також стимуляції енергетичних 
центрів (чакр) служить і накладання хреста (з наук.-попул. літ.). 

Синонімічні пари є найчисленнішими. Тут похідні іменники і безсуфіксні, і суфіксальні 
зберігають вихідне лексичне значення дієслова, проте перші внаслідок вживання в різних 
стилях мови розширили лексичне значення, обросли новими відтінками, що вплинуло і на 
їхню сполучуваність. 

У словах зріст — зростання зберігається спільна сема дії за значенням ‘зростати’, 
тобто ‘ставати більшим, вищим, довшим у процесі росту’: У природі .. існує кілька видів 
левітації: 1) суто природна (біологічна), властива всьому живому, що дає зріст і відносну 
свободу дії; .. 3) посмертна — левітація душі: мертве тіло завжди важче за живе, тому що 
душа як колова форма життя зменшує дію на тіло гравітаційних сил (з наук.-попул. літ.); 
Там, де щось зникає, не варто волати про крах всього, оскільки поряд завжди існує основа, 
для якої розпад — це перегній і ґрунт майбутнього зростання (з газ.). Але між ними теж 
помітна диференціація, у першому реченні слово вказує на результат, а в другому — на 
процесуальність. 

Слово зріст закріпилося в мовній практиці і на позначення ‘довжини тіла людини’: 
Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона 
калина (І. Нечуй-Левицький) і в сучасному вживанні: Зросту Василь середнього, тонкий у 
стані, в’юнкий, світлоокий, лобатий, світлочубий, — і чуб ледь кучерявиться, — верткий, 
непосидючий (Ю. Мушкетик). Порівняймо тлумачення у СБГ: зріст — 1) ‘ростъ’; 
2) ‘возраст’. Друге значення відходить на периферію мовного вжитку і кваліфікується як 
застаріле. Перше ж стало причиною усталення в мові словосполучень: на весь зріст, у 
людський зріст. 

Прозора семантика слова є визначальною при вживанні в офіційно-діловому, 
науковому і публіцистичному стилях, що сприяє закріпленню в мові усталених 
словосполучень: зростання вартості, зростання виробництва, зростання цін, економічне 
зростання, інтелектуальне зростання, зростання чисельності населення. Усі вони виразно 
передають значення тривалості, незакінченості дії, не її результату. У публіцистичному стилі 
можливе вживання слова з метафоричним значенням: Відомо, проте, що так звані «муки 
зростання» — явище невідворотне (з газ.). 

Слово зростання передає ще й дію за значенням зростатися — ‘з’єднання у процесі 
росту, утворення одного цілого’ (СУМ): У густому ялиновому лісі корені дерев зростаються 
приблизно в 30 дерев із 100. Зростання коренів дерев і зімкнутість їхніх крон підвищують 
вітростійкість рослин (з наук.-попул. літ.). 

Вихідне значення дієслова зберігають іменники виклик — викликання, але 
розрізняються в сучасній мовній практиці через наявні лексичні відмінності. Виклик — 
вживається на позначення ‘прохання або вимоги з’явитися куди-небудь’ (пор. у СБГ: 



вызовъ): Мама прислала виклик і візу. В червні полечу до Індії. Чи пощастить мені за два 
тижні бодай вдихнути аромату тайни, що сповиває чарівну Аріаварту? (О. Бердник). 
Усталеним у мові є словосполучення з’являтися на виклик, що активізувалося у зв’язку з 
розвитком офіційно-ділового стилю української мови в кінці ХХ ст. 

Слово виклик традиційно вживається в значенні ‘заклик до змагання, до участі в чому-
небудь’ (СУМ) (пор. у СБГ: крикъ, восклицаніе): Мають бути обговорені питання, пов’язані 
з пожвавленням економічного співробітництва та пошуками шляхів боротьби зі 
злочинністю в регіоні, а також тенденціями світового розвитку і викликами безпеці та 
стабільності (з газ.); Навіть хлопці почали ухилятися від Тереньового товариства. Тільки 
зовсім одчайдушні голови не покидали його, в їхньому поводженні був виклик, злісна 
задиркуватість (С. Васильченко). Поширеними в мові є вислови: говорити з викликом, 
кидати виклик. Їх усталеність сприяє фразеологізації, утворенню семантично неподільних 
словосполучень: Тепер, розгортаючи книжку, Марта ніби кидала виклик усій історії 
літератури й людського кохання (В. Підмогильний). 

Викликання (у СБГ — вызываніе) зберігає притаманну більшості іменників з суфіксом  
-анн- (-янн-) семантику процесуальності дії і вживається переважно в науковому стилі 
української мови: Вчені почали застосовувати різні варіанти електричного струму для 
викликання сну і наркозу (з наук.-попул. літ.). 

Різновидові форми вихідних дієслів визначають семантику слів виріст і виростання. 
Виріст — утворене від дієслів доконаного виду вирости і виростати може позначати 
‘результат дії, реальне збільшення чогось’: О дзвоне крапель весняних, О брость набрякла на 
деревах! Хіба ж не треба рук моїх Для виросту садів вишневих? (М. Рильський). 

Традиційним є вживання в українській мові фрази на виріст — тобто ‘більший, ніж 
треба, з розрахунком, що дитина виросте (про одяг, взуття)’, (пор. у СБГ — выростаніе, до 
выросту): — Ну, як воно, сину? — обертається од печі мати. — Ой, спасибі, мамочко.. Як 
же ви без мірки? — А що там міряти в тобі: шкірку та дірку? Вузькі [галіфе] будуть — 
розтягнемо, широкі — підшиємо, довгі — на виріст будуть (М. Стельмах). 

Із дієсловом виростати пов’язаний іменник виріст на позначення ‘виступу на живому 
організмові’: Уродженка Венесуели жаба-рогатка з родини свистунів. Дуже яскрава і гарно 
забарвлена, а над очима у неї загострені вирости, подібні до ріжок. Звідси і назва (з наук.-
попул. літ.). 

СУМ з позначкою діалектне подає значення слова виріст — ‘зріст’ (у СБГ — ростъ): 
На виріст, і на силу й на личко у батька удавсь (Марко Вовчок). Ця ремарка залишається 
доречною і сьогодні. 

Зі стилістичною метою, щоб наголосити на незакінченості процесу, вживається слово 
виростання — ‘поступове збільшення, зміцнення розвитку чогось’: Микола Хвильовий далі 
розвиває цю тезу про історичну неминучість виборення українським народом своєї 
незалежності і застерігає від спроб «затримати цей природний процес» виявлення 
самостійного виростання нації в державну одиницю, інакше це внесе «елементи хаосу в 
світовий загальноісторичний процес» (з наук.-попул. літ.). 

Серед синонімічних віддієслівних іменників є пари слів, в яких на першому плані 
залишається ознака результативності (безсуфіксні іменники) і процесуальності (іменники з 
суфіксом -анн- (-янн-)): згин — згинання, літопис — літописання, оберіг — оберігання, 
живопис — живописання. Усі вони зберігають основне значення вихідних слів. 

Перші набувають предметної характеристики: згин — ‘місце згинання’ (не 
зафіксовано в СБГ), літопис — ‘хронологічний послідовний запис історичних подій, 
зроблений їх сучасником’ (у СБГ — лhтописъ), оберіг — ‘амулет, талісман’ (СУМ подає з 
позначкою діалектне, але в останні десятиліття помітна тенденція до його 
загальновживаності; у СБГ — відсутнє): Те що людина може бути нормальна тільки 
теоретично, то й графіка її дійсного психологічного стану в системі координат виглядала 
б неймовірною кривулею, якої згинів не змогла б узагальнити формула найвищої 
математики (В. Підмогильний); Окремий розділ, присвячений козакам, описи вірувань, 



звичаїв та обрядів українців містилися в Густинському літописі (з наук.-попул. літ.); 
Окрайчик хліба клали в колиску новонародженому — як оберіг і приносили з поля дітям, як 
гостинець від зайчика (з наук.-попул. літ.). 

Вони рідко вживаються в переносному значенні (переважно у художньому стилі): згин 
— ‘загибель’, літопис — ‘послідовний запис будь-яких подій, історія чого-небудь’. Проте і в 
таких випадках вони залишаються іменниками на позначення результату дії: Коли прозираю 
майбутнє, Я бачу — чигають на мене дві небезпеки: Скін тілесний і душі гріховний згин 
(І. Драч); Таким чином, мій рукопис мусить бути оздоблений не тільки заставками, 
кінцівками, заглавними літерами, не тільки великою кількістю ілюстрацій, а й 
фотографіями. Зробити все рукою любовно і досконально, як твір життя, літопис 
(О. Довженко). 

Утворення з суфіксом -анн-(-янн-): літописання, згинання, оберігання виразно 
передають семантику незакінченості дії: Давньоруська мова була в добу Київської Русі 
знаряддям не тільки художньої літератури, літописання, а й мовою законодавства та 
діловодства, офіційного і приватного листування. Отже, вона фактично була мовою 
державною (з наук.-попул. літ.); Спортивний термін хвиля — це назва гімнастичного руху, 
що складається з одночасного згинання і розгинання в кількох суглобах усього тіла 
спортсмена або його окремих частин (з журн.). 

Різностильове вживання слів блиск — блищання сприяє розрізненню їх у мовній 
практиці: Перш за все треба було знати, що Росії головне імперське дзеркало стоїть точно, 
протирається для блиску регулярно, і механізми системи гостронаправлених антен чітко 
відрегульовані (Л. Костенко); Ступивши на місячну поверхню, американські астронавти були 
вражені її блищанням: безліч дрібних ямок різного діаметра, виповнені склоподібною 
речовиною, виблискували немов замерзлі калюжки (з наук.-попул. літ.) — про яскраве сяяння, 
світіння як результат і як процес. 

Обростання слова блиск переносними значеннями помітне у вживанні метафоричних 
конструкцій: Я не з тих людей, що тішать себе ощадними книжками або заради сторонніх 
очей зовнішній блиск наводять, а самі нові дірки в пасках проколюють (В. Дрозд). Тут блиск 
вжите у значенні багатство, розкіш, пишнота. 

Слова щебет — щебетання, вереск — верещання, брязкіт — брязкання та ін. внаслідок 
виразних конотативних значень функціонують переважно в художньому стилі. 
Комунікативна, інформативно-пізнавальна функції мови підпорядковуються в цих стилях 
естетичній функції. Стиль не вимагає конкретного, однозначного розуміння поняття. Це й 
допускає можливість функціонування не лише синонімів, а й варіантів: Раптом звідти 
долинає хтивий дівочий вереск. Високий дідусь витягає суху шию, вуха його нашорошені, як у 
зайця (В. Стус); Тілько що він [Омелько] вийшов і пан становий знову почав вичитувати мені 
список, як знову до нас донеслося чиєсь нестерпне верещання (Панас Мирний). 

Вибрати правильну форму слова допомагає знання лексичних норм, правил граматики, 
функціонально-стилістичних особливостей мови, лексикографічні джерела і мовне чуття. 
Відкритість мовної системи, її постійний розвиток є причиною появи в мові не лише нових 
слів, а й значень, семантичного перерозподілу. Але визначає їх не теорія, а мовна практика, 
традиція вживання слова в усіх функціональних різновидах літературної мови. Завдання 
сучасників — наслідувати вироблені століттями зразки літературної мови. 
 


