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Тимченко М.П., МДПІ 

Первинні безсуфіксні прикметники в структурно-
функціональних стилях мови 

Результати обстеження вибірок різних стилів1 дають змогу встановити, 
що найвища частотність вживань якісних безсуфіксних прикметників 
властива поезії (див. діаграму 1), де середня частота їх = 34,72, найнижча ж – 
офіційно-діловому стилю (Х=8,6). При цьому друге місце після поезії 
(замість інтуїтивно сподіваної прози) статистично займає публіцистика, де на 
1000 лексичних одиниць припадає в середньому 16,4 або 1,6% вживань 
якісних безсуфіксних прикметників, а у прозі – лише 12,1, або 1,2%. У 
драматургії і науковому стилі частота досліджуваних якісних безсуфіксних 
прикметників значно нижча, ніж у поезії та публіцистиці й вища, ніж у прозі 
та офіційно-діловому стилі. І за діаграмою 1 і за показниками критерію 
Стьюдента2 та виміром відстаней між стилями (див. табл. 2) Пз-Пб, Пз-Др, 
Пз-Нк, Пз-Пр, Пз-Дл, Пб-Пр, Пб-Дл, Др-Дл, Нк-Дл та ІІр-Дл у використанні 
якісних безсуфіксних прикметників мають суттєві розходження, оскільки 
показники критерію Стьюдента (відповідно: 10,77; 11,11; 11,98; 14,04; 14,04; 
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3,94; 5,49; 3,79; 2,75; 2,65) перевищують табличне t 2,5% при f=100 ступенів 
свободи. 

Отже, якісні безсуфіксні прикметники для названих попарно стилів є 
диференційною ознакою, оцінкою, що характеризує кожний із цих стилів 
мови і протиставляє їх один одному, інакше – є статистичним параметром 
стилів. Публіцистичний і науковий стилі мови у використанні досліджуваних 
прикметників мають тенденцію до розходження. Найбільш віддаленою, як 
показують статистичні дані (див. табл. 2), за частотою використання якісних 
безсуфіксних прикметників від усіх інших стилів є поезія. Меншими 
виявилися відстані між стилями публіцистики і прози, драматургії і ділового. 
Стилі ж Др-Пр, Нк-Пр, Др-Нк, Пб-Др у використанні досліджуваних 
прикметників суттєвих розходжень не мають, тобто ці стилі є статистично і 
стилістично однорідні. 

Результати обстеження вибірок різних стилів показують, що для стилю 
поезії характерна не лише найвища частотність слововживань якісних 
безсуфіксних прикметників, а й найвища частотність вживання різних за 
значенням якісних безсуфіксних прикметників (див. табл. 1). 
Найпоширенішим у поезії є вживання прикметників на позначення кольорів. 
Так, наприклад, якісний безсуфіксний прикметник білий у сполученні з 
різними іменниками (білі брили сміху, біла гроза, біла заздрість та ін.) 
становить 5,7% від загальної кількості вживань якісних безсуфіксних 
прикметників у поезії. Поєднуючись з іменниками, безсуфіксні прикметники 
створюють образні словосполучення з великим емоційно-змістовим 
навантаженням. Автори, створюючи такі сполучення слів, керуються їх 
доцільністю, дбають, щоб вони органічно зливалися з контекстом, щоб 
впливали на почуття і свідомість читача. Так, наприклад, у поезіях 
А.Малишка зустрічаємо поєднання слів типу: білий клекіт сонця, білі роси 
випила гроза, розкажу про білу квітку мого життя та ін., у В.Коротича – 
стоголосіння білих вуст, у мене ж тіло з білого туману та ін. Крім 
прикметника білий, частим є вживання прикметників: чорний (5,3% від 
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загальної кількості вживань якісних безсуфіксних прикметників у цьому 
стилі) – в його чорних важких сльозах; у душі стліває чорне попелище 
(І.Драч); синій (відповідно: 2,6%) – і синій жаль світиться у очах; одягни мене 
в хмари сині (І.Драч); і пісня підповзла до синього потоку; синій сон синиць 
(А.Малишко); зелений (відповідно: 2,5%) – зелений крик; зеленим маревом 
пісні (І.Драч); і не згубили вроди зеленої; падають зеленими метеорами 
каштани (В.Коротич); сивий (відповідно: 2%) – сива мука; сива печаль-мати; 
сивий сум (І.Драч); сивий обрій; сива тиша (М.Рильський); червоний 
(відповідно: 2%) – вітер цілує червоне серце калини; людська сльоза, мов 
кров червона (А.Малишко); ніч гаптує на зоряних п'яльцях сорочку нитками 
червоними (В.Коротич); конюшина в лузі клонить голови червоні 
(М.Рильський); голубий (відповідно: 1%), сірий (відповідно: 1%), сизий 
(відповідно: 1%), жовтий (відповідно: 0,8%), рудий (відповідно: 0,3%). 

Крім прикметників – назв кольорів, частим є використання у поезіях 
якісних безсуфіксних прикметників інших семантичних розрядів: молодий 
(3,1% від загальної кількості вжитих у поезії якісних безсуфіксних 
прикметників) – молодими віями бризнули віки; на молодому місяці хата 
світиться (А.Малишко); молоде життя; молоді співи (М.Рильський); Ген 
поїзд ходом молодим у бік Дарниці жене; молоде серце; молода сила 
(П.Тичина); новий (відповідно: 2,4%) – нове життя; новий крок (В.Коротич); 
нова борозна; новий злет, нові століття (А.Малишко); нові міста; нове перо; 
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нові перемоги (М.Рильський); чистий (відповідно: 2,1%) – сонце віри чисте; 
чистим лугом серце повели (І.Драч); скорботна білість чиста (В.Коротич); 
ясний (відповідно: 1,6%); густий (відповідно: 1,3%); теплий (відповідно: 
1,2%); дикий (відповідно: 1%); малий (відповідно: 1%); добрий (відповідно: 
1%); тихий (відповідно: 0,7%); гіркий (відповідно: 0,7%); святий, сухий, 
щирий (відповідно: 0,5%) та ін. Прикметники ж бистрий, кривий, пустий, 
ситий, сліпий, строгий, терпкий у поетичних вибірках зустрічаються по 2-3 
рази. 

У публіцистиці на відміну від поезії, де найуживанішими є прикметники – 
назви кольорів, перше місце займають прикметники інших семантичних 
розрядів, наприклад: новий (16,2% від загальної кількості якісних 
безсуфіксних прикметників, вжитих у цьому стилі) – нові господарі, нові 
докази, нові ідеї, нові послідовники, нова республіка (Я.Галан); нові землі, 
нова сила, нові сторінки (І.Волошин); нові завдання, нові заклики, нові 
обставини (К.Дмитрук); нова доба, нова ініціатива, нова Конституція, нове 
покоління, (газ. "Літературна Україна"); нові види зброї, нові відносини, нові 
починання та ін. (політичні журнали); великий (відповідно: 15,2%) – велике 
довір'я, велика дурниця, велике почуття (Я.Галан); велика заслуга, великий 
збір ОУН, велика програма та ін. (К.Дмитрук); великі глиняні чани, велика 
картина, великий художник (І.Волошин); великий вплив, великий доробок, 
великий досвід (газ. "Літературна Україна"): молодий (відповідно: 3,2%) – 
молода держава, молоді килимарі та под.; старий (відповідно: 2,1%); добрий 
(відповідно: 2%); хороший (відповідно: 1,3%); короткий, тонкий (відповідно: 
по 1,1%) та ін. Лише по декілька разів у досліджуваних публіцистичних 
вибірках зустрічаються прикметники: гіркий, жовтий, злий, лютий, сірий, 
сивий, синій та деякі ін. 

У драматургії (в досліджуваному матеріалі) вжито лише 118 різних за 
значенням якісних безсуфіксних прикметників. Найактивнішими з них є 
прикметники: великий (становить 14,3% від загальної кількості якісних 
безсуфіксних прикметників, використаних у драматургії) – великий день, 
великі кроки, великі очі (Я.Галан); велика бухгалтерія, велике переселення 
(М.Зарудний); великий алмаз, великі зусилля, велика мудрість, велика честь 
(І.Кочерга); великий будинок, велика душа, велике місто (О.Корнійчук); 
велике вороже військо, велика любов, великі шафи (І.Микитенко); добрий 
(відповідно: 7,2%) – добра година, добре діло, добрі люди, добрі настрої та 
ін.; старий (відповідно: 6,5%) – старий дзвін, старий килимар, старий світ, 
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старі спогади та ін.; чорний (відповідно: 4,3%) – чорна година, чорні кучері, 
чорні очі, чорні рукавички та ін.; новий (відповідно: 4,5%); молодий 
(відповідно: 4%); сліпий (відповідно: 3,5%); хороший (відповідно: 3,2%); 
поганий (відповідно: 2,2%); білий, веселий (відповідно: по 2%); малий, 
темний, щирий (відповідно: по 1,4%) та ін. Прикметники гіркий, голий, 
лютий, м'який, рудий, сивий, слабий, сухий, хитрий зафіксовані в 
досліджуваному матеріалі лише по 2-3 рази. 

У науковому та офіційно-діловому стилях найактивнішими є 
прикметники: великий (в офіційно-діловому стилі становить 21,1% від 
загальної кількості вживань якісних безсуфіксних прикметників у названому 
стилі): велике значення, великий інтерес, велика небезпека, великий обсяг 
дослідження, велика увага та ін.; у науковому (відповідно: 15,6%) – великий 
вплив; велике значення, велика кількість, велика площа, велика роль та ін.; 
новий (в офіційно-діловому стилі відповідно: 22,1%) – новий вияв уваги, нова 
Конституція, нові місця проживання, нові складні завдання та ін.; у 
науковому стилі (відповідно: 13,8%) – нові етапи, нові закономірності, нові 
норми, нові покоління фізиків, нові потреби та под. Крім цих прикметників, у 
науковому стилі поширений прикметник старий (старі висновки, старі 
відносини, стара проблема та ін.), в офіційно-діловому – молодий (молоді 
працівники, молоді спеціалісти, молоді учителі та ін.). 

Стиль Сума 
абсолютних 

частот 
(Σ) 

Середня 
частота на 1 
тис. слововжи-

вань 

Кількість 
різних за 
значенням 

прикметників 

Середнє 
квадратичне 
відхилення 

(σ) 

Межі 
коливання 
абсолютних 

частот  

 

Пз 1736 34,72 733 10,29 14,4...-55,30  

Пр 605 12,1 92 4,7 3...-21,5  

Др 705 14,1 118 6,3 1,5...-26,7  

Пб 807 16,4 260 6 4,4...-28,4  

Нк 663 13,26 258 9 -4,74...-31,26  

Дл 430 8,6 130 8 -7,4...-24,6  

Таблиця 1. Статистичні характеристики якісних безсуфіксних прикметників  
у різних структурно-фу
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Прикметники на позначення кольорів зафіксовані в науковому стилі 
здебільшого в творах географічних та біологічних наук – біла плиска, зелена 
ропуха, зелена ящірка, рябий ховрах, сірий грунт, сіра гуска, сірий пацюк, 
сіра сова, чорний лелека, чорний тхір та ін. У вибірках з творів офіційно-
ділового стилю подібних прикметників не зафіксовано. Більше 90 різних за 
значенням якісних безсуфіксних прикметників вживається в прозі (див. табл. 
2), де, як і в поезії, найуживанішими є прикметники: чорний (становить 7.7% 
від загальної кількості вживань якісних безсуфіксних прикметників у 
названому стилі) – чорні вибухи, чорна драбина смерті, чорні думи та под.; 
білий (відповідно: 5,1%) – білі гриби, білий день, біла постать, білі хмари; 
молодий (відповідно: 4,4%) – молода жниця, молоді каштани, молодий люд, 
молоде пагіння; старий (відповідно: 3,9%); великий (відповідно: 3,6%) – 
велике задоволення, велика ідея, велика радість, велика тривога; новий 
(відповідно: 3,3%); добрий (відповідно: 2,8%); довгий (відповідно: 2,6%); 
червоний (відповідно: 1,8%); гострий, чужий (відповідно: по 1,6%) та ін. Як 
бачимо, здебільшого – це прикметники – назви кольорів, але частими є також 
і прикметники інших семантичних розрядів. 

Як показує досліджуваний матеріал, у прозових та поетичних вибірках 
найбільш поширеними є прикметники на позначення кольорів. У 

Міра коливання 
середньої 

частоти (σХ) 

Межі коливання 
середньої 
частоти  
(Х±2σХ) 

Відносна 
неточність 

обчислення у % 
(Е) 

Оцінка 
стандартної 
помилки 
середньої 

Оцінка 
стандартної 

помилки частоти 
в квадраті  

1,45 31,82...-37,62 8,18 1,47 2,1609 

0,66 10,78...-13,42 10,69 0,67 0,4489 

0,89 12,32...-15,88 12,37 0,9 0,81 

0,84 14,72...-18,08 10,03 0,86 0,7396 

1,27 10,72...-15,80 18,77 1,26 1,5876 

1,13 6,34...-10,86 25,75 1,14 1,2996 

ункціональних стилях.  
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публіцистичних, драматургічних та вибірках з наукового та офіційно-
ділового стилів української мови переважають прикметники інших 
семантичних розрядів, типу: великий, молодий та ін. 

Таким чином, стилі української мови за використанням якісних 
безсуфіксних прикметників можна поділити на три групи: 1. поезія;  
2. публіцистика, драматургія, наука, проза: а) публіцистика, драматургія, 
наука; б) драматургія, наука і проза; в) проза і наука; 3. офіційно-діловий 
стиль. Друга група стилів, у якій суттєвими є розходження лише між 
публіцистикою і прозою, утворює три підгрупи. Проза – ланка у "ланцюжку" 
двох підгруп стилів. Це свідчить про те, що стилі обох цих підгруп, поєднані 
прозою, за використанням безсуфіксних якісних прикметників статистично і 
стилістично однорідні. 

Матеріал цього дослідження може бути використаний студентами на 
практичних та лабораторних заняттях з сучасної української літературної 
мови, стилістики при аналізі особливостей функціональних стилів 
української мови, а також при написанні курсових і дипломних робіт. 

 
1 У дослідженні подається характеристика однакових за розміром виборок публіцистичного, 

офіційно-ділового, наукового та жанрів художньо-белетристичного стилів. Надалі, умовно 

Стиль Пз Пб Др Нк Пр Дл 

Пз  t=10,77 
l=0,75 

t=11,98 
l=0,78 

t=11,11 
l=,076 

t=14,04 
l=0,81 

t=14,04 
l=0,81 

Пб   t=1,85 t=2,06 t=3,94 
l=0,33 

t=5,49 
l=0,52 

Др    t=0,67 t=1,78 t=3,79 
l=0,30 

Нк     t=0,81 t=2,75 
l=0,04 

Пр      t=2,65 
l=0,008 

Дл      - 

Таблиця 2. Показники критерію Стьюдента3 та відстаней між 
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називаючи і жанри стилями, скорочуємо так: поезія – Пз., драматургія – Др., проза – Пр., науковий 
– Нк. публіцистичний – Пб., офіційно-діловий – Дл. 

2 Методика обчислення і визначення статистичних параметрів стилів подається за джерелом: 
Статистичні параметри стилів / За ред. В.С.Перебийніс. – К.: Наук. думка, 1967. – 259 с. 

3 Табличний критичний показник критерію Стьюдента для даного ряду прикладів = 2,63 при 
12,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


