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Майже від усіх прикметників у сучасній українській мові можна утворювати прислівники. 
Порівняно з прикметниковою ознакою те значення, що передається ознакою-прислівником, 
часто виявляється експресивнішим, виразнішим. Тому прислівники відприкметникового 
походження виконують своєрідну художньо-естетичну функцію у поетичній мові. Згадаймо 
відомі рядки з поеми В. Сосюри «Червона зима»: 

 
Вкраїну з краю в край проходили з боями...  
Червоно танув сніг в пожежах барикад... 
 

Зіставляючи два можливі вислови «черво́ний танув сніг» і «черво́но танув сніг», 
відчуваємо динамічніший зміст епітета черво́но, його особливе емоційне наголошення у 
віршовому рядку. 

Отже, у мові паралельно існують черво́ний і че́рвоно, зеле́ний і зе́лено, ла́гідний і ла́гідно, 
ні́жний і ні́жно. Як же наголошуються відприкметникові прислівники? Чи тільки вимогами 
віршового ритму можна пояснити наголос прислівника черво́но (черво́но танув сніг) поряд з 
існуванням у мовленні іншого наголосу: «На заході че́рвоно»} 

Спробуймо порівняти цей факт паралельного наголошування із деякими 
закономірностями наголосу у відприкметникових прислівників. 

Насамперед варто відзначити, що сучасні словники фіксують найбільше 
відприкметникових (безпрефіксальних) прислівників д в о с к л а д о в и х  з наголосом на 
п е р ш о м у  складі та т р и с к л а д о в и х  із наголосом на д р у г о м у  складі, тобто 
таких слів, як: ле́гко, лу́нко, ма́ло, мі́лко, ни́зько, стру́нко, су́мно, ті́сно, то́всто, бага́то, 
худо́жньо, уклі́нно, стара́нно, тає́мно, рішу́че, рожево, пога́но та ін. 

Наголос подібних прислівників цікавий ще й тим, що в давній українській мові 
прикметники середнього роду і прислівники мали однакове закінчення -о. Єдиним засобом 
їх розрізнення став наголос: у прислівниках, на відміну від прикметників, він припадає на 
початок слова. З часом, хоч і усталилося в середньому роді прикметників закінчення -е і 
потреба розрізняти наголосом прикметники і відповідні їм прислівники, здавалося б, 
відпала, все одно в українській мові за акцентологічною традицією наголошування 
прислівників відрізняється від наголошування співвідносних прикметників: дороги ́й — 
до́рого, гомінки́й — го́мінко, тісни́й — ті́сно, метки́й — ме́тко, хоро́ший — хо́роше, ясни́й 
— я́сно, складни́й — скла́дно. 

В українській мові можна виділити за місцем наголосу такі групи відприкметникових 
прислівників: 1) в яких наголос відрізняється від прикметникового (швидки́й — шви́дко); 
2) в яких наголос збігається з прикметниковим (імові́рний — імові́рно, відпові́дний — 
відпові́дно, ре́вний — ре́вно); 3) незначна кількість відприкметникових прислівників із 
подвійним наголосом типу гаря́чий — га́ряче і гаряче ́. 

Є й такі прислівники, які мають однакове із співвідносними прикметниками звукове 
вираження і наголос, пор.: до́бре діло — до́бре сказано, кра́ще видання творів — кра́ще 
працювати. 

У наголошуванні двоскладових прислівників можна помітити таку закономірність: якщо 
прислівники утворені від двоскладових прикметників із наголосом на першому складі 
основи, то вони зберігають цей прикметниковий наголос, наприклад: хри́плий — хри́пло, 
сти́слий — сти́сло, сві́жий — сві́жо, си́льний — си́льно, пе́вний -— пе́вно, пи́льний — 
пи́льно, тьмя́ний — тьмя́но, ма́рний — ма́рно. 

Якщо у співвідносних двоскладових прикметниках наголос падає на закінчення, то в 
прислівниках він переноситься на основу (на перший склад прислівника), наприклад: 
ковзки́й — ко́взко, тупи́й — ту́по, м’яки́й — м’я́ко, швидки ́й — шви ́дко, сковзки́й — ско́взко, 
ствердни́й — стве́рдно. 



Серед трискладових прислівників переважають форми з наголосом на другому складі 
відповідно до другого наголошеного складу співвідносних прикметників. Пор.: бага́тий — 
бага́то, багря́ний — багря́но, відчу́тний — відчу́тно, відря́дний — відря́дно, жахли́вий — 
жахли́во. Не зберігають прикметникового наголосу, переносячи його на перший склад 
основи, такі трискладові прислівники: деше́вий — де́шево, здоро́вий — здо́рово, поро́жній — 
по́рожньо, широ́кий — ши́роко, соло́дкий — со́лодко, соло́ний — со́лоно, холо́дний — 
хо́лодно. 

Частина прислівників, утворених від трискладових прикметників з наголосом на флексії, 
має наголос на першому складі основи: голосни́й — го́лосно, дороги́й — до́рого, боязки́й — 
бо́язко, копітки́й — ко́пітко, затишни́й — за́тишно, сторожки́й — сто́рожко; а частина — 
на другому: мовчазни́й — мовча́зно, громіздки ́й — громі́здко, говірки́й — гові́рко, визивни́й 
— визи́вно, чарівни ́й — чарі́вно. 

Отже, якщо двоскладові та трискладові прислівники утворюються від прикметників, в 
яких наголос припадає на основу, то вони здебільшого зберігають прикметниковий наголос, 
а прислівники, утворені від прикметників з наголошеною флексією, наголошуються на 
першому, рідше — на другому складі. 

Чотирискладові прислівники зберігають наголос прикметників, від яких вони утворені: 
прохоло́дний — прохоло́дно, імові́рний — імові́рно. 

Так само зберігається прикметниковий наголос у прислівниках, що виражають різну міру 
ознаки, ступінь порівняння близе́нький — близе́нько, живе́нький — живе́нько, пізні́ший — 
пізні́ше), у прислівниках, утворених за допомогою прийменника по (по-товари́ському — по-
товари́ськи, по-дру́жньому, по-старо́му). 

Завжди наголошується перший склад у відприкметникових прислівників, які утворені за 
допомогою прийменників: зга́рячу, зма́лечку, змо́лоду, о́бмаль, су́спіль, на ́глухо, зо́сліпу, 
за́хватно, по́спіль, на́чисто, на́чорно, по́різно. 

Проте в щоденному мовленні нерідко замість «зле́гка торкнути» кажуть «злегка́ 
торкнути», замість правильного «збли́зька роздивитися» кажуть «зблизька́ роздивитися», 
замість «зга́рячу сказати» наголошують «згарячу́ сказати» і под. 

Трапляється неправильне наголошування прислівників і в публіцистичному, офіційно-
діловому мовленні, Часом чуємо «широко́ висвітлювати», «глибоко́ переконливий», «рішуче́ 
спрямовувати» замість «ши́роко висвітлювати», «гли́боко переконливий», «рішу́че 
спрямовувати». 

Деякі прислівники в сучасній українській мові, як засвідчують словники, справді мають 
подвійний наголос. До таких належать: гли́боко — глибо́ко, ви́соко — висо́ко, за́тишно — 
зати́шно, ба́йдуже — байду́же, га́ряче — гаряче́, бо́ляче — боляче́. Як показують наведені 
приклади, паралельне наголошування властиве здебільшого трискладовим прислівникам. 

Слова висо́ко, глибо́ко (до них цілком за тенденцією наголошування належить і 
прислівник широ́ко, хоч цього і не відбивають сучасні словники) з наголосом на другому 
складі найчастіше функціонують у поезії. У віршованому мовленні паралельні .наголоси 
високо — висо́ко, гли́боко — глибо́ко, ши́роко — широ́ко, так само бо́ляче — боляче́, га́ряче 
— гаряче́ часто зумовлені вимогами ритму і рими. Наприклад: 

 
Око, око! Не дуже бачиш ти глибо́ко 

(Т. Шевченко) 
 

Коли дивлюсь глибо́ко в любі очі, 
в душі цвітуть якісь квітки урочі. 

(Леся Українка) 
 

То глянь, подивися; а я полечу  
Високо, високо за синії хмари. 

(Т. Шевченко)ї 



 
Поширений у практиці поетичного мовлення і прислівник широко з наголосом на 

другому складі: 
Й як далеко гляне око, 
Розливається широ́ко 
Кров гаряча... 

(І. Франко) 
 

Осінній холодок над спраглою землею 
Шатро гаптоване широ́ко розіп’яв. 

(М. Рильський) 
 

Котяться хвилі широ́ко — 
Хвилі мовчання до ніг... 
(В. Сосюра) 
 

Очевидно, однотипні щодо словотворчого і акцентуаційного типу прислівники 
високо, глибоко, широко у словниках мають подаватися з паралельними наголосами і 
відповідною позначкою поетичне до форм висо́ко, глибо́ко, широ́ко. 

При цьому варто зауважити, що ті самі прислівники ніколи не виявляють хитання в 
наголосі, коли вживаються в словосполученнях типу гли́боко народний, гли́боко 
переконаний, ши́роко розповсюджений і под. Мабуть, у Цьому випадку на тенденцію 
наголошування впливає співвідносність подібних словосполучень із складними словами, 
першим компонентом яких виступає прислівник на -о. У складних словах, як відомо, 
побічний наголос здебільшого припадає на перший склад. Прислівник, як частина наведених 
вище словосполучень, виявляє тяжіння до оформлення єдиної фонетичної одиниці, тому й 
наголос його характеризується такими ознаками, як і побічний наголос у складних словах. 

Цікаві з погляду вживання паралельних наголосів прислівники бо́ляче і боляче́, га́ряче і 
гаряче́. В поезії переважають наголоси боляче́ і гаряче́, що, мабуть, пояснюється ритмом і 
римою віршів. Але не чужі поетичній мові і наголоси бо́ляче і га́ряче. Тому говорити про 
«поетичне» забарвлення певного наголосу в даному випадку, мабуть, не доводиться. Проте в 
мові, як відомо, існує тенденція до розподібнення — стилістичного або семантичного — 
різнонаголошених слів (пор. ні́куди і ніку́ди, шко ́да і шкода́). 

Можливо, такі відтінки народжуються і в словах бо́ляче і боляче́, зокрема в їх 
синтаксично-функціональному розрізненні, а саме: прислівник бо́ляче звичний як обставина 
способу дії, що сполучається з дієсловом-присудком, наприклад: 

 
Як зачарований, у полі 
Зриваю я твої квітки, 
Хоч знаю я, що ти ніколи 
Не стиснеш бо́ляче руки. 

(О. Олесь) 
 

Наголошувана форма боляче́ може усталитися як предикативне слово, пор.: 
 

Буває часом боляче́, 
Як восени деревам, 
Коли вгинається плече 
Під тягарем життєвим.  

(М. Рильський) 
 

Можливо, таке саме синтаксично-функціональне розрізнення слід вбачати і в уживанні 



форми голо́дно як обставини способу дії паралельно із го́лодно в значенні предикативного 
слова. Пор.: 

 
Де цукроварня простягає руку, 
Го ́лодно захлинаючись гудком. 

(І. Драч) 
 

І, надимаючись, він почав: 
Цвірінь, цвірінь!.. 
А тут мені хо́лодно, 
Жити мені го́лодно. 

(Панас Мирний)  
 

Наголос, очевидно, допомагає розмежовувати і такі неоднакові в синтаксично-
семантичному відношенні прислівники, як че́рвоно і черво́но. Пор. вище наведені рядки В. 
Сосюри: «Черво́но танув сніг...», де черво́но виконує роль обставини при дієслові-присудку, і 
таке речення: «І зелено, і че́рвоно, і голубо, й біло, й синьо, й рожево коло тої хатки» (Марко 
Вовчок), в якому че́рвоно виступає в ролі предикативного слова. 

Так само не заперечує акцентуаційних тенденцій у прислівникових формах уживання 
наголосів зеле́но і зе́лено (пор. «зе́лено блиснула річка» і «надворі зелено»). Паралельний 
наголос цілком природний і в прислівникових повторах типу гли́боко-глибо́ко, че́рвоно-
черво́но, де інше наголошування другого слова сприяє увиразненню прислівникової ознаки, 
підкресленню її емоційного змісту. 

Отже, розподіляючись за типом наголошування на кілька груп, відприкметникові 
прислівники виявляють залежність наголосу не тільки від складокількості і акцентуаційних 
особливостей співвідносних прикметників, а в деяких випадках і від стилістичної і 
синтаксично-функціональної ролі прислівникового слова в реченні. 
 


