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Урок № 48 

ТЕМА: Стилістичні засоби словотвору 

МЕТА: повторити й узагальнити знання студентів із словотвору; 

  пояснити вплив застосування різних способів словотворення на  

стилістичну маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних 

стилях мовлення;  

розвивати навички словотвірного аналізу слова;  

показати роль деяких словотвірних засобів у творенні певного 

стилю мовлення;  

формувати увагу до слова, відчуття мови, смак до точного і 

влучного вислову, відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати 

виражальні засоби мови відповідно до ситуації спілкування та мети 

висловлювання, обґрунтовувати свій вибір;  

виховувати потребу в постійному збагаченні власного мовлення 

різноманітними мовними засобами, зокрема словотвірними 

Матеріали до уроку: 

І блок 
 Слово викладача. 

 Словотворчі засоби відіграють важливу роль у стилістичному забарвленні 

слів і в стилетворенні. Стилістична виразність тексту посилюється, якщо в 

ньому використано слова, що завдяки словотворчим засобом виділяються 

своїми стилістичними функціями. 

Стилістичні засоби словотвору виявляються насамперед у синонімії 

словотвірних афіксів.  

 Одні суфікси використовуються для творення від якоїсь основи слів з 

різними значеннями: рука – ручний, рушник, рукав. Вони сприяють збагаченню 

словникового складу мови, використовуються як засіб значеннєвого 

розрізнення лексичних одиниць, що розвиваються з одного кореня. 

 Інші суфікси, приєднуючись до якогось кореня, не змінюють семантики 

слова, а вносять додаткові відтінки значень: рука – ручка, рученька, рученя, 

ручище. Ці відтінки, як правило, надають словам певного стилістичного 

забарвлення, тому частіше використовуються з певною стилістичною метою. 

 Деякі суфікси вносять додаткові відтінки ніжності, ласкавості чи 

згрубілості, зневаги: кіт-котик, котичок, котусик, котяра, котюга, котище, що не 

впливає на їх уживання. 

 Одним із шляхів поповнення лексики є творення віддієслівних іменників 

на -ННЯ, -ТТЯ: становлення, повернення, травлення, інформування.  Ці 

суфікси є продуктивними в офіційно-діловому, науковому й публіцистичному 

стилях. Таке явище можна пояснити прагненням до стислості вислову, що 

сприяє вираженню узагальнення в мові: замість описових конструкцій, що 

відтворюють процес, дається назва його в цілому, не розчленовано, 

опредмечено. 



 Суфікси -ІЗМ (-ИЗМ) має греко-латинське походження. Вичленовуючись 

із запозичених слів, цей суфікс утворює нові лексеми від українських основ: 

архаїзм, історизм, побутовизм, українізм. Як правило, утворення з такими 

суфіксами – наукові терміни, слова з узагальненими значеннями, зокрема назви 

ідеологічних та наукових напрямів. Приєднуючись до невідповідних основ 

(слів знижено-побутового характеру), такі суфікси надають їм розмовно-

іронічного забарвлення: бабизн-ягізм, наплювизм, хвостизм. 

 Суфікси -АНН, -ЕНН, -ОТ, -ІСТЬ, -ІЗН, -СТВ, -УТВ творять слова з 

абстрактним, узагальнюючим значенням, які найчастіше вживаються в 

науковому, діловому, публіцистичному стилях: громадськість, широта, 

посередництво. 

 Досить активними є суфікси, що утворюють назви жінок за фахом від 

відповідних назв чоловіків: артистка, викладачка, аспірантка, вчителька. 

Певною мірою розмовний характер утворень на зразок визволителька, 

організаторка, редакторка пояснюється тим, що це здебільшого нові слова, не 

освячені традицією вживання в літературній мові. 

 Серед питомих суфіксів лише деякі (-ЮХ, -Л, -ИЛ) надають словам 

експресивного забарвлення: упертюх, вайло, тріпло, бурмило, дурило.   

 Для книжних стилів характерні прикметники, утворені за допомогою 

суфіксів -АЛЬН (-УВАЛЬН, -ЮВАЛЬН), -АРН (-ЯРН), -ИЧН (-ІЧН, - ЇЧН): 

соціальний, молекулярний, зрошувальний, історичний, хімічний.  

 Для  творення   слів-термінів    використовуються  суфікси -ИСТ, -УВАТ, 

-АТИСТ: азотистий, сіркуватий, цукристий, хмаркуватистий.  

 Важливою ознакою художнього і розмовного стилів є використання в них 

великої кількості слів з суфіксами позитивної і негативної оцінки. До таких 

суфіксів   належать -К,   -ОК,   -ОЧОК,  -ИЧОК, -ОЧК, -ИК, -ОНЬК, -ЕНЬК, 

-ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -Н, -В, ИЩ, -УЩ (-ЮЩ), -СЬК: коник, грибочок, 

рідненький, теплісінький, хижачся, мушва, злющий, хлопчисько, сплюх.    

 Префікси   щодо   стилістичних   можливостей   поступаються    суфіксам.  

Префіксовані іменники із застарілими та рідко вживаними префіксами ПА-, 

ПРА-, УЗ- мають відтінок урочистості, піднесеності, поетичності (прадавній, 

паморозь). Запозичені префікси АНТИ-, АРХІ-, ЕКСТРА-, КОНТР-, 

ПСЕВДО-, УЛЬТРА- надають словам книжкового відтінку: антитіло, 

псевдонародний, ультразвуковий.  

 За допомогою префікса НЕ- виражається не тільки протилежне значення 

(неправда, неволя, нещастя), а й негативний, зневажливий відтінок: нездара, 

неук, нечупара, недотепа. 

 

 Виконання вправ 

 Записати. Вказати слова з суфіксами здрібнілості та пестливості. Вказати 

слова із суфіксами збільшеності, згрубілості. Які відтінки вносять у текст 

такі слова, у яких стилях вживаються? 

Спи ж моя доненько! Спи, моя зоренько! Хай обмина тебе лихо і горенько! 

(Олена Пчілка). Долоньки теплі, пахне чубик літом, немов проміння, оченята 

світлі. Любові квітка і життя зернина – моя дитина (Л.Косило). Стомився 



вітерець – розхитаний хлопчисько (М.Косякевич). Ой вуличко та широкая, чом 

травичка невисокая? Бо хлопчища побродили великими та й ножищами, 

подертими постолищами, рядняними онучищами! (Нар.творчість) До оселі 

заходить невідомий чолов’яга, високий, кривоносий, подає не руку – ручище 

(М.Стельмах).     

 

 Записати. Від яких іменників утворено подані слова на позначення жінок 

за фахом? Чим пояснити розмовний характер таких утворень? Які з них 

все ж таки стали звичними у літературному слововживанні і чому? 

Професорка, секретарка, лікарка, друкарка, вчителька, аптекарка, директорка, 

пенсіонерка, завідувачка, кондукторка.  

 

 ІІ блок 

 Слово викладача. 

 Безафіксні іменники, що утворюються від дієслів та прикметників за 

допомогою нульового суфікса (вступ, добір, показ, синь, зелень, рань, вись, 

блакить), є неабияким засобом оновлення емоційної насиченості слова.  

Сприяють цьому їхня новизна і незвичність на тлі загальноприйнятих норм 

словотворення. Іменники такого типу широко використовуються в художньому 

стилі й за його межами, здебільшого в текстах патетичного, піднесеного 

характеру. Поряд із загальновживаними, нерідко такі іменники є авторськими 

неологізмами.  

 Основоскладання – спосіб словотвору, властивий усім функціональним 

стилям мови, але найбільше поширений він в офіційно-ділових, наукових і 

публіцистичних текстах. Як правило, книжно-термінологічний характер мають 

утворення з іншомовними складниками: демократія, макросистема, мікросвіт. 

Книжного відтінку надають питомі компоненти САМО-, МАЛО-, БАГАТО-: 

самозречення, самоаналіз, малоземелля.  Виразно книжне забарвлення 

характерне для слів з компонентами ЛОГ-, ФІЛ-, ФОБ-, МАН-, -ЗНАВСТВО: 

палеонтолог, слов’янофіл, українознавство.  

 Питомі слова, утворені способом основоскладання, часто є кальками 

лексем іншомовного походження, або семантичними відповідниками їх 

(краєвид – пейзаж, водограй – фонтан, життєпис – біографія). Завдяки 

невтраченій образності українські варіанти наділені більшою експресивністю, 

ніж запозичення. 

 Емоційного забарвлення та образності надають художнім текстам складні 

слова, зокрема прикметники (блакитноокий, широкоплечий, громовозвуковий).  

 Словоскладання використовується в мові не тільки як словотворчий, 

скільки як стилістичний засіб.  Майже всі слова. сконструйовані в такий спосіб: 

зберігають образність та експресивність: смуток-жаль, цар-жайворонок, 

голубчик-братик. 

 Виняток становлять наукові терміни типу кіловат-година, лікар-

терапевт, технік-механік, інженер-економіст.  

 

 Виконання вправ 



   

 Записати речення. Яким способом утворено виділені слова? Що дає 

підстави стверджувати, що такі слова сприяють емоційності тексту?  

Піднімали прапор на Вкраїні, синьо-жовтий, у блакитну вись, й засичали в 

дикій злобі й піні, хто повсюди кляв колись (Б.Кулик) Підняли ми знамена 

прадавні – синь небесна, колосся пшениці, - дехто й досі плете небилиці, що 

знамена ці наші безславні. (М.Барчук) Зашуміла від радості повінь, забриніла 

на вітрі блакить. (Н.Гуменюк) Тож, мила юнь моя, любіть, вивчайте солов’їну 

мову, ніде й ніколи не ганьбіть її – життя свого основу. (М.Волощук) Уже й 

забула, що то серця щем, немовби й не було його ніколи. (Н.Барановська) 

Табун горобців тріпотить над ріллею в стійному нестримі вперед. (М.Клочко) 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № 

уроку. 
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