
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

Факультет початкового навчання 
Кафедра мов і методики їх викладання в початковій школі 

 
 

І. В. Дорошенко, Н. О. Янко 
 
 
 

Стилістично забарвлені афікси 
української мови 

 
Навчальний словник 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чернігів 
2013 



УДК  811.161.2:81’374 
ББК  Ш 141.1-4 
Д 69 
 
 

Рецензенти: 
Кривуляк О. В. – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови і літератури, 
Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка; 

Сеніна В. К. – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри мов і  методики їх 
викладання в початковій школі,  
Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка. 

 
 
 

Дорошенко І. В., Янко Н. О. 
Д 69  Стилістично забарвлені афікси української мови : 

навчальний словник. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – 24 с. 
 

У словнику подано характеристику афіксальних морфем 
української мови. Найуживаніші суфікси і префікси розглянуто з 
погляду їх стилістичного значення, емоційно-оцінного, експресивного 
забарвлення, особливостей використання в мовленні. 

Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів, викладачів, учителів і учнів загальноосвітніх шкіл. 

 
УДК  811.161.2:81’374 
ББК  Ш 141.1-4 

 
 

Рекомендовано до друку рішенням 
 кафедри мов і методики їх викладання в початковій школі 

ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка  
(протокол № 9 від 25 квітня 2013 року). 

 
 
 

      © І. В. Дорошенко, Н. О. Янко, 2013 



 3 

ПЕРЕДМОВА 
 

Найголовнішим засобом вираження почуттів, емоцій людини є 

слово. Адже воно може принести людині радість, задоволення, надати 

впевненості в собі, підтримати в тяжку хвилину, а може й навпаки 

образити, принизити, засмутити. Слів із емоційно-оцінними, 

експресивними відтінками у значенні в українській мові дуже багато 

(наприклад: щастя, ніжність, горе, любов), проте ще більшу групу 

становлять ті лексеми, які набувають таких відтінків за допомогою 

афіксальних засобів словотвору (наприклад: дід – дідусь, дідуньо, 

дідусько, дідисько, дідище; білий – біленький, білесенький, білуватий, 

біловастий, білявий, пребілий, найбіліший). Такі слова функціонально 

активні в розмовному і художньому стилях мовлення.  

Як свідчать дослідження (Бабич Н. [1], Ващенко В. [3], Дудик П. [4], 

Коваль А. [5], Мацько Л. [6], Пономарів О. [9] та ін.), суфіксовані 

семантичні одиниці української мови мають дві функціональні лінії. 

Суфікси першої групи (самі або разом з префіксами) утворюють від 

певної основи слова з іншим лексичним значенням, наприклад: сніг – 

сніговий – сніжка – сніжинка – сніжний – сніжити; ліс – лісовий – 

лісовик – лісник. Суфікси цієї групи, збагачуючи словниковий склад мови 

новими словами, функціонують як засоби семантичної диференціації 

лексичних одиниць, які розвинулися з одного кореня. 

Друга група суфіксів у поєднанні з твірною основою не змінює 

основної семантики слова, а лише вносить у неї найрізноманітніші 

семантичні відтінки, наприклад: дівчина – дівчинка – дівчинонька – 

дівчисько тощо. Стилістичні властивості таких лексем виявляються в 

процесі зіставлення слів однієї основи і спільного значення, але різного 

словотворчого оформлення. Наприклад, слова чистої основи з нульовою 

суфіксацією в порівнянні зі словами того ж значення із суфіксами (синь – 
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синява, стук – стукання тощо) або слова з суфіксацією певного 

емоційного забарвлення в порівнянні зі словами нейтральної чи нульової 

суфіксації (свіжий – свіженький, вовк – вовчисько, дуб – дубище, трава – 

травичка, береза – берізонька  та ін.). 

Слова з нульовою суфіксацією мають відтінок розмовності. 

Відсутність у них суфікса сприймається як особливий засіб «конденсації» 

семантики таких слів, внаслідок чого посилюється їх виразність. Такі 

слова використовуються: 

– у текстах художнього стилю: Тиша. Лиш на кутку і дзвяк, і стук 

(П. Тичина);  

– у приказках: Стук, грюк, аби з рук; Тиць – бабин Гриць;  

– у розмовному мовленні: А доля знову буц мене у голову.  

Досить поширеними в розмовному і художньому стилях є 

«дієслівно-вигукові» форми (дієслова з усіченою основою). Вони, як 

зазначає Н. Бабич [1], мають відтінок інтенсивності або раптовості дії. 

Наприклад: Парубок тільки луп-луп очима (А.Тесленко); А стара пані то 

з тих дверей зирк, то з других зирк… (Марко Вовчок);  

Особлива стилістична виразність з підкреслено емоційним 

забарвленням характерна словам із суфіксами позитивної і негативної 

суб’єктивної оцінки. Серед суфіксів, що надають словам позитивної 

(меліоративної) суб’єктивної оцінки, дослідники (Ващенко В. [3], 

Сагач Г. [10], Токар В. [12], Шевчук О. [15] та ін.) розрізняють такі:  

а) суфікси зменшеності та здрібнілості: 
– з відносно нейтральним відтінком: 

Приступаємо до хатки, що звісила хвоста над самою 

кручею (Ю.Збанацький);  

Сонце сховалось за хмари. Посипав сніжок (М. Коцюбинський);  

– з відтінком пестливості:  
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Я  зрозумів  –  то  не  людина.  Мабуть,  якась  тваринка 

(Ю. Збанацький); 

Ніжно, мрійно ворушать своїм листячком осика і верба... (О. Копи-

ленко); 

– з відтінком співчуття: 

Маленькі ноженята, обгорнуті в ганчір’я, чавкали в грязюці й 

ламалися в колінах (А. Головко); 

… двоє маленьких, бліденьких діток у біленьких сорочечках 

виринають з-поміж латаття…(Леся Українка); 

– з відтінком радості: 

Аж дівчатка бавлячись під вікном, радісно скрикнули: “Сніжок! 

Сніжок! Пустіть нас, мамо, надвір!” (М. Коцюбинський); 

Діти бігли за мисливцем, їх радісні голоси було далеко чути: 

“Зайчатко! Зайчатко!” (К. Калчев); 

– з відтінком прихильності, теплоти, задушевності, ліричності: 

Побідкалась старенька, стала жалувати дітей. – Гарні, любі 

діточки… а гостинчика немає, ластів’ята,– не купила (С. Васильченко); 

Полкова медсестра передала йому малюпусінькі валяночки і 

рукавички, і вони згодилися для Моргунова (Г. Тютюнник); 

б) суфікси найвищої міри, вичерпності вияву ознаки, наприклад:  

Якось  Марійка  захворіла.  Цілісінький  день  лежала  вона  в 

кімнаті… (К. Калчев);  

Ось хатина бабусі Марії. Вона живе одна-однісінька (В. Сухом-

линський); 

в) суфікси помірності, недостатнього вияву ознаки, наприклад:  

Мені стало страшнувато (М. Стельмах); 

На його голках я запримітив якісь зеленкуваті кульки (Ю. Зба-

нацький); 
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г) суфікси кількісно-оцінної характеристики, яка змальовує 

картину злиденного життя, бідності, нестатків, а в широкому контексті 

набуває соціального звучання, наприклад:  

Одна принесе муки, друга молока, хліба, третя одробину світла, 

дехто грошенят… (О. Кобилянська); 

Хоч би олійки, чи рибки купив, а то ж, – господи, який той 

борщ! (А. Тесленко). 

До емоційно забарвлених суфіксів на позначення негативної 

суб’єктивної оцінки більшість дослідників (Бабич Н. [1], Клименко Н. 

[13], Шевчук О. [15] та ін.) відносить суфікси згрубілості, збільшеності з 

різноманітними відтінками – від підкреслення сили, міцності, великого 

розміру, надмірного ступеня вияву ознаки до вираження зневаги, 

презирливої і взагалі “грубої” характеристики або фамільярної 

прихильності. Наприклад: 

У великому селищі жив маленький хлопчик (Ківагте); 

– Тату, а стебел вітрюган не поламає? – стурбовано запитав 

Петрусь (М. Романіка);  

Був собі Лев-король силенний, такого не було ніде – Страшенний, 

здоровенний… (А. Тесленко); 

– Що було – то з’їла з дітиськами своїми… (Леся Українка); 

– Читай не читай, грамотяко, все одно попом не станеш 

(М. Стельмах). 

Стилістичні можливості префіксації в українській мові значно 

бідніші. Однак незважаючи на це, значення, які привносяться префіксами 

в семантику слова, дуже різноманітні. Вони, наприклад, можуть позначати 

напрям дії, її початок, завершення; різні характерні ознаки вияву дії, 

стану, якостей тощо (вийти, прийти, підійти, відійти, перейти, зійти та 

ін.; прегарний; найсміливіший; невеселий). Нерідко префіксація 
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поєднується з суфіксацією. У художніх текстах префікс може виконувати 

кілька функцій одночасно: граматичну, експресивну, смислову. 

Наприклад: 

На розгорнуту книгу снігів опустився вечір і місячний підсмуток. 

Дорога звісила колії вниз і впала в підсинений полумисок долини, на дно 

якої хтось висипав пригорщу хат; їх, напевне, зовсім би завіяло снігами, 

аби не місяць – він примореними долонями і наколисував, і підтягував 

угору напівзабуте   сільце (М. Стельмах). 

Слід зауважити також, що стилістичне забарвлення префікса 

залежить від кількості його значень: чим префікс багатозначніший, тим 

виразність його менша. Тому зі стилістичною метою застосовуються 

додаткові прийоми: 

1) повтори одного і того ж префікса в контексті, наприклад: 

Роздзюрчалося навколо, 

Розспівалася весна… (М. Вінграновський); 

Задиміло, засніжило в полі. Свище вітер, шляхи замело (М. Братан); 

Відгриміло, грозою відблискало (А. Малишко); 

2) уживання в одному контексті слів з антонімічними префіксами 

(антитеза), наприклад: 

Розкуються незабаром 

Заковані люди… (Т. Шевченко); 

І премудрих немудрі одурять… (Т. Шевченко). 

Якщо ж префікс належить до малопродуктивних, рідковживаних, то 

«він легко створює колорит архаїчності, настрій урочистості, поетичної 

піднесеності [5, с. 135]». Наприклад: Павітер дме там у височині, 

обриваючи біле галуззя розквітлих вишень (Ю. Яновський); Гей, як 

колишеться вітер, збиткується над соснами, як розшумілися ліси, 
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праліси! (О. Кобилянська); Возвеличу малих отих рабів німих… 

(Т. Шевченко); Се був чудовий, лагідний поранок (І. Франко). 

Таким чином, огляд стилістично забарвлених суфіксів і префіксів 

української мови дає змогу стверджувати, що виражально-зображувальні 

можливості афіксальних засобів словотвору найповніше розкриваються в 

контексті, коли їх стилістичне забарвлення підтримується іншими 

явищами експресії (метафорою, оксюмороном, повторенням, градацією 

тощо). Як оцінно-експресивний засіб вони найчастіше використовуються 

в художній літературі і розмовному мовленні. Зі стилістичною метою 

серед словотворчих афіксів найактивніше вживаються зменшувально-

пестливі й збільшувально-згрубілі суфікси. Певною мірою забезпечують 

стилістичну насиченість тексту і префікси. Афіксальні засоби словотвору 

збільшують виражальні можливості української синоніміки, розширюють 

суб’єктивно-оцінну та емоційну ємкість слова.  

Мета посібника – розглянути стилістичні функції афіксальних 

засобів словотвору. 

У словнику в алфавітному порядку за частиномовною 

приналежністю розміщено найуживаніші в українській мові суфіксальні і 

префіксальні морфеми та їх варіанти. У словникових статтях подано 

загальне значення морфем, їх емоційно-оцінне й експресивне забарвлення, 

закономірності вживання, наведено приклади. 
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СУФІКСИ  
НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ 

 

Суфікси Особливості вживання, 
відтінки значень Приклади 

1 2 3 
Іменникові: 

-ат- (-ят-), 

-ат/к- *, 

(-ят/к-) 

 

 

виражають здрібнілість, пестли-
вість, прихильність; уживаються 
на позначення:  
1) осіб чи тварин малих за віком; 
 
 

2) зменшеного розміру, обсягу 
предметів  

 
 
немовлята, курчата, 
зайчата; дитятко, ма-
лятко, ведмежатко 
 

дверцята, чоботята,  

санчата, зернятко 

-ачк(о) 

(-ячк(о)) 

вказує на здрібнілість із вираз-
ним емоційним відтінком 
пестливості, ніжності; у певному 
контексті може надавати словам 
гумористичного відтінку, часом 
ускладненого фамільярним чи 
іронічним забарвленням 

подвір’ячко, волоссячко, 
зіллячко, оповіданнячко, 
здоров’ячко, щастячко 

-ен(я), 

-ен/ят(а), 

-ен/ят/к(о, а) 

виражають зменшення, здрібні-
лість; вживаються:  
1) у назвах частин тіла й обличчя 
з відтінком пестливості; 
 

2) у назвах істот малих за віком з 
відчутним відтінком позитивної 
характеристики особи чи істоти; 
 

3) у назвах предметів відтінок 
пестливості переплітається з 
вказівкою на їх невелику 
кількість, малі розміри  

 

 

 

 
рученя, ноженята, кри-
ленятка, оченятка; 
 

зайченя, мишеня, вовче-
нята, жабенята, зайче-
нятко, горобенятко; 
 

сороченя, гарбузеня, 
штаненята, гроше-
нятка 
 

-еньк- вказує на здрібнілість, має 
найвищий ступінь емоційного 
забарвлення, надає іменникам 
інтимної прихильності, особ-
ливої ніжності, любові, співчуття 

пісенька, ніженька, 
бабусенька, онученька, 
зозуленька, серденько, 
личенько, козаченько 
 

 

* / – для зручності позначення дві й більше морфеми одна від одної відділяються 
похилою рискою. 



 10 

1 2 3 
-ець вказує на здрібнілість, змен-

шення обсягу, розміру, міри 
якості предметів з емоційним 
відтінком пестливості, ніжності 
рідше фамільярної прихильності 

морозець, вітерець, пра-
порець, хлібець, камі-
нець (але: назви істот 
такого відтінку не 
мають: горобець, заєць) 

-ечк-, -еч/ок- означають більший ступінь 
здрібнілості, надають іменникам 
пестливих, ніжних, прихильних 
позитивних відтінків  

сонечко, батечко, віко-
нечко, відеречко; кни-
жечка, річечка, донеч-
ка; кружечок, мішечок, 
бережечок 

-ик вказує на здрібнілість найчастіше 
з відтінком ніжності, пестли-
вості, симпатії; уживається в 
назвах предметів і малих істот 
чоловічого роду 

букварик, возик, гар-
бузик, хвостик, дощик, 
ключик; братик, школя-
рик, комарик, коник  

-ин(а) виражає здрібнілість, найчас-
тіше з відтінком ніжності, спів-
чуття, симпатії, прихильності; у 
назвах предметів вказує на їх 
сукупність або відокремленість  

хлопчина, пташина, хус-
тина, зернина, стежи-
на, травина, намистина 
 

 
-ин/к(а), 

-ин/очк(а) 
вказують на здрібнілість, 
надають словам виразних емо-
ційних відтінків пестливості, 
ніжності, прихильності  

дитинка, рибинка, ха-
тинка, хмаринка, билин-
ка; росиночка, сльози-
ночка, хустиночка 

-иц(я) вказує на здрібнілість з відтінком 
прихильності, ніжності 

вербиця, водиця, земли-
ця, травиця, сестриця 

-ич/к(а) вказує на здрібнілість з виразним 
емоційним відтінком пестли-
вості, ніжності, прихильності 

вербичка, водичка, 
молодичка, сестричка, 
лисичка  

-ич/ок вказує на більший ступінь 
здрібнілості, надає назвам 
предметів і явищ пестливих 
позитивних відтінків 

вогничок, вузличок, 
кухличок, ножичок,  
дощичок 
 

-к- 

 

 

 

вказує на здрібнілість, надає 
словам різноманітних відтінків: 
1) в іменниках жіночого роду має 
відтінок пестливості, ніжності;  
2) в іменниках чоловічого і 
середнього роду – відтінок 
симпатії, прихильності; 

 
  
берізка, ручка, доріжка, 
ягідка,борідка, хмарка;  
Василько, татко, соло-
вейко, личко, яблучко, 
молочко, відерко; 
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1 2 3 
 3) у назвах осіб спільного роду на 

-о, утворених від дієслівних 
основ, уживається з іронічним 
забарвленням;  
4) в іменниках, яким значення 
зменшеності, пестливості не 
властиві, набуває фамільярно-
іронічного або зневажливого 
відтінку 

забудько, хвалько, вигадько, 
роздайко, приблудько; 
 

 

 

ідейка, сімейка, 
теорійка, інтрижка, 
поемка  

-ок вказує на здрібнілість, зменшен-
ня розміру, обсягу, міри якості 
предмета; у назвах істот надає 
словам відтінку прихильності, 
симпатії 

хуторок, візок, дубок, 
пеньок, сніжок, колосок, 
чобіток; жучок, дідок, 
синок 

-оньк(а), 
-ин/оньк(а) 

вказують на здрібнілість, мають 
найвищий ступінь емоційного 
забарвлення, надають іменникам 
інтимної прихильності, особли-
вої ніжності, любові, співчуття 

голівонька, бджілонька, 
дівчинонька, калинонь-
ка, годинонька, хати-
нонька, родинонька 

-очк(а),  
-оч/ок 

вказують на більший ступінь 
здрібнілості, надають словам 
відтінків пестливості, ніжності, 
прихильності  

квіточка, мавпочка, со-
пілочка, торбочка, хма-
рочка, казочка, бджі-
лочка; садочок, візочок, 
голосочок, синочок 

-уль, -ул(я) 
(-юл(я)); 

-унь-, -ун(я), 
-унь(о); 

-усь-, -ус(я), 
усь(о) 

мають найвищий ступінь 
емоційного забарвлення; вка-
зують  на  здрібнілість  із  відтін-
ком особливої прихильності, 
ніжності, любові; уживаються 
переважно в назвах спорід-
неності-свояцтва, у власних 
іменах 

капризуля, мамуля, ба-
буня, дідунь і дідуня, 
татусь, татуньо, ма-
муся, братусь, Петрусь, 
Ганнуся, Павлусь 

-ус/еньк(а),  
-ус/ечк(а) 
-ун/ечк(а),  

 
 
 
 
 

вказують на здрібнілість, мають 
найвищий ступінь емоційного 
забарвлення; надаючи іменникам 
відтінків пестливості, ніжності, 
любові ускладнюються супровід-
ним відтінком інтимної сердеч-
ності, щирості; уживаються пере-
важно в назвах спорідненості-
свояцтва й у власних іменах  

матусенька, бабусечка, 
Катрусечка, ласунечка 
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1 2 3 
-ц(е) має відтінок пестливості, при-

хильності; у певному контексті 
може набувати відтінку зневаж-
ливої іронії, фамільярності із 
супровідним значенням змен-
шення розміру, обсягу 

джерельце, стебельце, 
кубельце, деревце, озер-
це, коритце,  слівце 

-ч(а) вживається на позначення назв 
малих тварин, зрідка дітей; має 
зменшено-пестливий відтінок 

зайча, курча, дівча, 
дитинча, хлопча,  

-чик вказує на більший ступінь здріб-
нілості з відтінком пестливості 

рукавчик, стільчик, ка-
мінчик, хлопчик, гороб-
чик, мізинчик 

Прикметникові: 

-ав- (-яв-); 

-л/яв- 

вказує на більший ступінь вияву 
ознаки або її неповний вияв; 
широко вживається в розмовно-
побутовому мовленні 

зеленавий, чорнявий, 
кучерявий, смуглявий 

-еньк- вказує на недостатній ступінь 
інтенсивності ознаки якісних 
прикметників; виражає змен-
шення, пестливість, доброзич-
ливість;  
може вживатися на позначення 
високої міри якості з нега-
тивним іронічним забарвленням 

 
 
ріднесенький, сивенький, 
величенький, кислень-
кий, чистенький; 
глухенький, скупенький 
багатенький 
 

-есеньк- вказує на незначний ступінь під-
вищення ознаки, часто з відтін-
ком пестливості, прихильності, 
співчуття, теплоти, ліричності 

білесенький, дорогесень-
кий, старесенький, ти-
хесенький, яснесенький 

-ісіньк- виражає найвищий ступінь, 
вичерпність вияву ознаки, вказує 
на здрібнілість, що супро-
воджується різноманітними емо-
ційними відтінками, іноді навіть 
негативними 

прямісінький, чистісінь-
кий, білісінький, тем-
нісінький, новісінький, 
звичайнісінький 
 

-уват- 
(-юват-) 

 
 

вживається в якісних прикмет-
никах; виражає неповний, недо-
статній ступінь вияву ознаки; 
синонімічний словам трохи, 
ледь-ледь 

темнуватий, старува-
тий, зеленуватий, забу-
дькуватий, синюватий 
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-усіньк- 

(-юсіньк-) 
має найвищий ступінь емоційної 
нисиченості, який поєднується зі 
значенням найвищої міри вияву 
ознаки; вказує на  здрібнілість, 
пестливість, прихильність, спів-
чуття 

гарнюсінький, малюсінь-
кий, тонюсінький, худю-
сінький, чистюсінький 

Дієслівні: 

-ки, -оньки,  
-очки, -унечки, 

-усі, -ці 

утворюють пестливі форми 
дієслова, які використовуються в 
дитячому мовленні 

спатки, спатоньки, спа-
тусі, спаточки, спату-
нечки, питки, питоньки, 
питусі, тупоньки 

Прислівникові: 

-еньк- вказує на недостатній ступінь 
інтенсивності ознаки якості; 
виражає зменшення, пестливість, 
доброзичливість;  
нерідко має розмовно-
просторічний характер, вжи-
вається в діалектних формах 

багатенько, гарненько, 
давненько, смачненько, 
жалібненько; 
 
злегенька, тутеньки, 
тепереньки 

-есеньк- вказує на здрібнілість, прихиль-
ність, задушевність, ліричність; 
має відтінок незначного підви-
щення ознаки якості; в певному 
контексті може набувати іроніч-
ного негативного забарвлення 

довгесенько, яснесенько,  
легесенько, тихесенько, 
ранесенько, дрібне-
сенько 
 

-ечк- має пестливе значення; нерідко 
вживається в діалектних формах 

змалечку, трішечки, 
недалечко; ондечки, 
тутечки 

-ісіньк- виражає найвищий ступінь, ви-
черпність вияву ознаки якості; 
вказує на здрібнілість з позитив-
ним чи негативним емоційним 
забарвленням 

пустісінько, білісінько, 
чистісінько, холодні-
сінько, звичайнісінько  

-уват- 
 (-юват-) 

вказує на неповний, недостатній 
або навпаки високий ступінь 
вияву ознаки якості; має 
розмовно-експресивне забар-
влення 

далекувато, пізнувато, 
біднувато, грубувато, 
теплувато, різкувато, 
страшнувато 
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СУФІКСИ  
НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНОЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ 

 
 

Суфікси 
 

Особливості вживання, 
відтінки значень Приклади 

1 2 3 
Іменникові: 

-ак(а)  
(-як(а)); 

-ань-; -ах(а); 
-ух(а)          

(-юх(а)) 

вказують на назви осіб за внут-
рішньою або зовнішньою характер-
ною рисою; мають розмовно-просто-
річний характер; виражають згру-
білість із відтінком зневажливості 
або фамільярної прихильності 

невмивака, розбишака, 
писака, гуляка, друзя-
ка; горлань, здоровань, 
бородань; розумаха, 
невдаха; ревуха, сплю-
ха, брехуха, капризуха 

-анин(а) 
(-янин(а)) 

вживається з іменниками жіночого 
роду, означає безладну, хаотичну, 
метушливу дію; має виразне 
негативне забарвлення 

біганина, стрілянина, 
штовханина 

-в(а) вживається на позначення збірності в 
назвах істот із відтінком зневаги, 
фамільярності, іронії 

грошва, братва, миш-
ва, мурашва 

-неч(а) вживається з негативним забарвленням 
на позначення опредмеченої дії 

ворожнеча, колотнеча, 
дорожнеча, порожнеча 

-иськ- вказує на згрубілість, збільшеність із 
відтінками зневажливості, пре-
зирства, у певному контексті – 
фамільярної прихильності, схвалення, 
співчуття 

вітрисько, вовчисько, 
хлопчисько, дідисько, 
нездарисько; очиська, 
ручиська, чоботиська 

-ищ(е) вживається для підкреслення 
великого розміру, сили, міцності 
істоти, предмета чи явища; вказує на 
згрубілість, але може виражати й 
захоплення, здивування, іронію 

козачище, дідище, вов-
чище, котище, хвос-
тище, язичище, доми-
ще, чоботище, голоси-
ще, морозище 

-ій вживається для утворення назв осіб 
за певною внутрішньою чи 
зовнішньою ознакою з виразним 
відтінком насмішки, зневаги або 
доброзичливої іронії 

грамотій, плаксій, ску-
пій, вередій, крутій, 
тюхтій 

-ал(о), 
-л(о), 
-ил(о) 

вживаються на позначення осіб за 
певними ознаками чи властивостями 
з відтінком зневаги або іронії; має 
розмовно-просторічний характер 

мурло, дурило, чудило, 
бурмило, зубрило, здоро-
вило, страшило, базі-
кало, дрімайло, грюкало 
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1 2 3 
-н(я) вживається на позначення: 

1) збірних назв осіб, тварин і комах; 
має розмовний відтінок з негативним 
забарвленням; 
 

2) інтенсивної, тривалої, метушливої 
дії часто з відтінком згрубілості 

 
солдатня, офіцерня; 
пташня, собачня, ко-
марня, мурашня; 
 

гризня, гульня, гур-
котня, метушня 

-от(а) вживається для утворення збірних і 
абстрактних понять, назв осіб і 
тварин за якоюсь ознакою з 
розмовним відтінком зневаги, іронії, 
фамільярності  

спекота, дрімота, 
гризота, злидота; па-
рубота, біднота, кін-
нота, звірота 

-уг(а) 
 (-юг(а)); 

-уг/ан 
(-юг/ан) 

виражають згрубілість, збільшеність; 
у назвах людей вживаються з 
відтінком зневаги або фамільярної 
прихильності 

вітрюга, злодюга, ле- 
дацюга, волоцюга, хит- 
рюга, козарлюга; ді-
дуган, вітрюган 

-ук(а)          
(-юк(а)) 

вказує на великий розмір предмета; у 
назвах осіб і тварин виражає відтінок 
зневажливості, осуду, презирства, 
навіть лайливості, а у назвах 
предметів має відтінок згрубілості 

звірюка, зміюка; злю-
ка, падлюка, тварюка; 
багнюка, каменюка, 
пилюка, шаблюка  

-яг(а) вживається:  
1) у назвах осіб передає негативну 
суб’єктивну оцінку, іноді з відтінком 
фамільярної прихильності, добро-
зичливості, симпатії; має розмовний 
характер;  
2) у назвах предметів, явищ природи, 
частин тіла та обличчя вказує на 
збільшення розміру, міри якості, 
виражає згрубілість 

 
бродяга, роботяга, 
хлоп’яга, симпатяга, 
добряга,  трудяга 
 
 
тюряга, вітряга, ро-
тяга, хвостяга 

Прикметникові: 

-ат-, 
-аст- 

(-яст-) 

вживаються в якісних прикметниках 
у значенні чимось надмірно наді-
лений; надають словам відтінок 
збільшеності, згрубілості; мають 
просторічний, розмовно-фамільярний 
характер  

бородатий, язикатий,  
зубатий, головастий, 
очкастий, довгастий, 
гіллястий 

-езн-, 
-елезн- 

вказують на дуже високий ступінь 
вияву ознаки; вживаються на 
позначення збільшеного розміру, 
міри ознаки  

старезний,  величезний 
широчезний; довже-
лезний, товстелезний 
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-енн- суфікс якісних прикметників 

надмірного ступеня вияву ознаки з 
негативною суб’єктивною оцінкою 

глибоченний, силенний, 
страшенний, здоро-
венний, височенний, 
старенний, кисленний  

-ущ- 
(-ющ-) 

вказує на високий ступінь вияву 
ознаки; має специфічний народно-
розмовний характер з відтінком 
збільшеності, іноді згрубілості 

здоровущий, худющий 
хитрющий, злющий 

Дієслівні: 

-ну- вживається зі значенням одно-
разовості, раптовості, інтенсивності 
дії 

грюкнути, крикнути, 
стукнути, ковтнути, 
сьорбнути 

-ону- вказує на інтенсивність, енергійність, 
раптовість, несподіваність однора-
зової дії; надає їй емоційного 
відтінку згрубілості; має розмовно-
експресивне забарвлення 

штовхонути, грюко-
нути, хапонути, тру-
сонути, сказонути   
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СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ ПРЕФІКСИ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

Префікси Особливості вживання, 
відтінки значень Приклади 

1 2 3 
Іменникові: 

над- означає найвищий ступінь вияву 
предмета, що перевищує звичайну 
норму, межу 

надлюдина, надприрода, 
надхмар’я  
 

не- має заперечне, протилежне значен-
ня; у невеликій групі слів, у яких 
емоційність безпосередньо пов’яза-
на із семантикою слова, змінює 
позитивне емоційне забарвлення на 
негативне, набуває урочистого 
звучання  

неслава, недоля, нещас-
тя, неволя, недруг 
 

недо- вказує на неповноцінність або 
недоліки предмета, особи чи 
опредмеченої дії 

недоїдок, недоносок, 
недомірок, недоучка, 
недочування, недовипуск 

па- вказує на схожість чи подібність 
предметів або свідчить про їх 
вторинність порівняно з тими, які 
названі твірними іменниками; надає 
словам урочистості, піднесеності, 
книжності 

пагорбок, падуби, памо-
розь, пазелень, павітер, 
памолодь, пасинок 

пере- вказує на:  
1) повторюваність дії;  
 
2) проміжок, простір між чимось; 
емоційного забарвлення не має;  
 
3) збільшення, надмірність опред-
меченої дії або явища 

 
перебудова, переви-
дання, переучування; 
перехід, переїзд, пере-
хрестя; 
 
перевтома, перегрів, 
пересихання 

пра- 
 
 
 
 
 

вказує на давність, споконвічність 
явища або на далекий у часі 
родинний зв’язок; для вираження 
більшого ступеня цієї ознаки може 
повторюватися; має відтінок уро-
чистості, піднесеності, книжності 

промова, праліси, пра-
внук, прапрадід 
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1 2 3 
су- вказує на об’єднання, суміжність чи 

сукупність чогось на певній основі 
або на неповний вияв якоїсь 
властивості предмета, явища 

суміш, сузір’я, сутінки, 
суглинок, супісок 

уз- означає крайню частину в якомусь 
просторі; має відтінок урочистості, 
піднесеності, книжності 

узлісся, узбіччя, узгір’я, 
узмор’я, узбережжя, 
узвіз 

Прикметникові: 

без- 
(безо-) 

вказує на відсутність, заперечення 
того, що означає корінь; має 
негативний емоційний відтінок; 
уживається в основах слів, що 
означають:  
1) назви частин тіла людини або 
тварини; 
2) інтелектуальні й фізичні особи-
вості людини; 
3) назви речей, явищ природи; 
 
4) просторові поняття;  
 
5) людські стосунки, процеси 

 
 
 
 
 
безвусий, безшерстний, 
безрогий;  
безсилий, безжалісний, 
безглуздий;  
беззоряний, безлистий, 
безантенний; 
безкрайній, безберегий, 
безмежний; 
безрідний, безталанний 
безшумний  

за- має надмірний ступінь вияву 
ознаки; характеризує предмет, який 
виявляється трохи не такий, як 
очікується; виражає суб’єктивну 
оцінку несхвалення  

завеликий, зависокий, 
завузький, засолодкий, 
запізній, задовгий 
 

над- означає дуже високий ступінь 
інтенсивності ознаки, але на відміну 
від най-, пре-, не надає словам 
виразного емоційного забарвлення 

надвисокий, наддовгий, 
надпотужний, надпри-
родний, надзвичайний  

най- вказує на найвищий ступінь вияву 
ознаки, вносить у висловлення 
експресивний колорит; вживається 
в науковому та публіцистичному 
мовленні  

найбільший, найгірший, 
найновіший, найдавні-
ший, найрізноманітн-
іший, найголовніший 
 

не- вказує на відсутність або проти-
лежність ознаки; поєднуючись зі 
словами з суфіксами  -анн-  (-янн-), 
 -енн- надає словам поетичного, 
урочистого забарвлення 

невинний, неминучий, 
неосяжний; невблаган-
ний, незрівнянний, неоці-
ненний 
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1 2 3 
перед- вказує на передування чомусь, 

означає час або порядок; має 
відтінок книжності, науковості 

передранішній, перед-
святковий, передвоєн-
ний, передостанній 

пів- 
(напів-) 

вказує на ознаку, яка виражена 
тільки на половину 

півфінальний, півлітро-
вий, напівзабутий, на-
півтемний, напівсолод-
кий 

після- вказує на наступний час по 
відношенню до певної події; має 
відтінок книжності, науковості 

післявоєнний, післяобід-
ній, післясвятковий 

пра- вказує на велику міру ознаки за 
віддаленістю в минуле; надає слову 
урочистого, поетичного забарвлен-
ня, іноді має термінологічне зна-
чення 

прадавній, прастарий, 
прабатьківський, пра-
мовний, праслов’янсь-
кий 
 

пре- вказує на високий ступінь вияву 
ознаки; може набувати книжного, 
урочистого, поетичного або іроніч-
ного забарвлення; синонімічний 
прислівнику дуже 

пребагатий, пречистий, 
премилий, препоганий, 
пресвітлий, пречудовий, 
пребідний, предивний 
 

Дієслівні: 

ви- вказує на:  
1) тривалий час протікання, багато-
разовість дії;  
 
2) повне завершення дії або дове-
дення її до потрібного ступеня (з 
постфіксом -ся); у контексті може 
набувати емоційних відтінків осу-
ду, іронії, сарказму 

 
виплакати, виходити 
вибігати, висидіти;  
 
випозіхатися, вилежа-
тися, виплакатися, виці-
ловуватися 
 

воз-  старослов’янського походження; 
надає словам поетичного, урочис-
того звучання; вказує на початок, 
інтенсивність або результат дії 

возз’єднатися, воздати, 
возлюбити, возвеличи-
ти,  возрадуватися 

до- (ді-) означає надмірність вияву дії з 
негативними для суб’єкта наслід-
ками (дієслова з постфіксом -ся) 

добігатися, довчитися, 
догулятися, дожарту-
ватися, досміятися 

пере- вказує на надмірність дії  переварити, пересоли-
ти, перележати 
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1 2 3 
перед- вказує на передчасність дії, надає 

словам виразного книжного 
забарвлення 

передбачати, перед-
віщати, передрікати, 
передчувати 

попо- вказує на тривалість дії, її багато-
разовість; надає слову виразної 
емоційної оцінки схвалення (задо-
волення) або несхвалення (незадо-
волення); має розмовний відтінок 

попоходити, поповози-
ти, поповиглядати, по-
подумати, попоїсти, по-
потруситися 

роз- вказує на високий ступінь якості, 
інтенсивність дії чи стану (дієслова 
з постфіксом -ся) 

розчервонітися, розгу-
лятися, розщедритися 

Прислівникові:  
за- вказує на надмірний ступінь вияву 

ознаки якості; виражає суб’єктивну 
оцінку – певного несхвалення; 
характеризує дію, яка виявляється 
трохи не така, як очікується  

замало, зашвидко, зави-
соко, засолодко, затіс-
но, зашироко, запізно 

по- виражає дуже високий ступінь 
вияву ознаки якості 

поменше, побільше, по-
далі 

пре- вказує на високий ступінь 
виявлення інтенсивності ознаки 
якості  

превесело, презле, пре-
гарно, пречудово 
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