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Кировоградского государственного педагогического университета 

имени Владимира Винниченко 

АКЦЕНТУАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СУФІКСІВ 
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ВІЛЬНЕ АКЦЕНТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЛІВ В АСПЕКТІ 

БРИТАНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНИХ НОРМ 
(на матеріалі лексикографічних джерел)

Закономірності впливу морфологічної структури слів на  їхнє акцентне 
оформлення [див. E.  Fudge 1984; E.  Fudge 1975; L.  Guierre, 1979; R.  Kingdon 1958; 
I.  Poldauf, 1984; S.  A.  Schane 1979; I.  Trevian 2007] полягають у  тому, що акцентна 
структура слів у мовах із вільним словесним наголосом визначається акцентними 
властивостями морфем. Р. Кінгдон зазначає, що місце головного наголосу, кінетичного 
за його термінологією [7, c. ix], у словах зі складною морфологічною будовою значною 
мірою контролюється суфіксами [7, c. 57]. Провідним положенням у працях Л. Гвіере 
є те, що АС англійських слів зумовлена кінцевими елементами слів: перевага 
надається крайнім правим елементам певної лексеми, відтак, суфікси превалюють 
над префіксами і визначають місце головного наголосу [цит. за 10, с. 427]. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей впливу морфологічної 
структури слова на видозміну акцентного оформлення слів, які не мають 
смислорозрізнювальної функції, шляхом систематизації акцентуаційних 
особливостей англійських суфіксів на міжваріантному рівні в аспекті британської й 
американської вимовних норм. 

У лінгвістичній літературі відомі різні підходи до типології суфіксів англійської 
мови. Їхній аналіз засвідчив, що вони ґрунтуються на п’яти класифікаційних параметрах: 

1) словотвору, на підставі якого виокремлюють флективні / граматичні 
(inflectional, grammatical) суфікси, напр.: -s/-es (граматичне значення множини), 
-er (граматична категорія порівняльного ступеня прикметників), -ed (граматична 
категорія минулого часу, ІІІ форми дієслів), а також дериваційні, що беруть участь у 
процесі формування нових лексем [1, c. 10–11; 3, c. 225–229; 4, c. 17, 40; 6, c. 378; 9, c. 
573; 10, c. 429];

2) семантики – семантично значущі, яким властиве певне значення, напр.: 
суфікси -ess, -or, -ly, а також такі, що не мають експліцитно вираженого значення, 
напр.: -at, -ar, -in. 

3) валентності (тобто здатності слова сполучатися з іншою мовною 
одиницею), згідно якого існують відокремлені (-ate, -ory, -or) та  невідокремлені 
суфікси (-eau, -ie, -ette) (див. 3, c. 225; 9, c. 574–574);

4) лексико-граматичного класу, за яким суфікси поділяються на вербальні, 
номінативні, ад’єктивні, адвербіальні (див. 1, c. 220–225);  

5) акцентної сили, тобто здатності визначати місце наголосу в слові (див. 4, c. 
52–103; 7, c. 57–120). За цим критерієм дослідники  виокремлюють від трьох до шести 
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класів суфіксів: 5.1) ті, які приймають головний наголос на себе – наголошені (stressed) 
[7, c. 57], або аутонаголошені (autostressed) [5, c. 286], або ненейтральні (non-neutral) / 
фонологічно складні (phonologically opaque) / некогерентні (noncohering)  [6, c. 378], або 
сильні (strong) [3, c. 222–223, 225]; 5.2) ті, які зумовлюють місце наголосу на першому/
другому складі, що  передує складу із суфіксом – зумовлюючі / переднаголошені 
(stress-imposing, pre-stressed) [7, c. 57; 10, c. 427]; 5.3) ті, які не впливають на розташування 
наголосу на конкретному складі – нейтральні (neutral) [3, c. 228; 6, c. 378; 7, c. 57; 9, c. 574; 10, c. 427]; 
5.4) ті, які зберігають акцентну структуру основи, до якої вони приєднані – зберігаючі 
(preserving) [9, c. 427]; 5.5) ті, які провокують зсув головного наголосу на перший 
склад слова – рецесивні (recessive) [цит. за 5, c. 286]; 

6) суфікси класичного походження, що підлягають редукції голосного в  їхній 
структурі – грецькі (Greek) [5, c. 288; 7, c. 121], або нео-класичні (neo-classical) [1, c. 
213], термінологічного типу (learned) [3, c. 224],  напр.: -phone, -graph, -stat; 

7) суфікси-хамелеони (chameleon) [9, c. 577], що мають різні акцентні 
властивості і можуть одночасно належати до декількох вище зазначених груп 
одночасно. 

Класифікаційні параметри й типологія суфіксів англійської мови, описані 
в спеціальних дослідженнях, дозволяють нам розробити класифікацію суфіксів, якою 
послуговуємось при вивченні характеру впливу морфологічної структури слова на 
варіювання його АС. Ця класифікація охоплює п’ять різновидів суфіксів: 

1) аутонаголошені – притягують головний наголос безпосередньо на склад 
із суфіксом; 2) нейтральні – не впливають на місце наголосу, який розміщується далі 
ніж на другому складі, від наголошеного складу суфікса; 3) аналогічні – розміщують 
головний наголос за аналогією акцентної структури слова-основи, до  якого вони 
приєднані; 4) зумовлюючі – зумовлюють розміщення головного наголосу на складі, 
що передує складу із суфіксом; 5) хамелеони – виявляють одночасно різні акцентні 
властивості. 

Слова з варіативною акцентною структурою матеріалу дослідження 
відібрані шляхом суцільного обстеження словників вимови [11; 12]. На підставі 
аналізу акцентних властивостей суфіксів, які увійшли до  морфологічної будови 
слів нашої картотеки, ми визначили, що майже всі вони належать до класу суфіксів-
хамелеонів – 91,1% усіх суфіксів у словах нашої картотеки. Виняток складають 
суфікси: 1) зумовлюючі: -ion, -ity, -oi (7,7%); 2) нейтральні: -cy/-acy, -ole, -ores (0,7%); 3) 
аутонаголошені: -euse, -oin/-oine (0,4%); 4) аналогічні: -hood (0,1%).  

Опишемо акцентні властивості найчисельніших суфіксів, у словах  матеріалу 
дослідження (які подаємо за спаданням частоти), а саме: -ary (-ery, -ory, -atory)70, -ate68, 
-ee39, -al34, -et25, -or27, -age19, -ess19. Усі вони є суфіксами-хамелеонами. 

Кількість слів із суфіксами -ary, -ery, -ory й аломорфним -atory у  корпусі 
слів нашого дослідження охоплює 3,8% усіх досліджених лексем із  варіативною 
акцентною структурою. Акцентна структура слів із зазначеними суфіксами знайшла 
вичерпний аналіз у доробку зарубіжних лінгвістів [2 с. 135; 3, c. 223; 4, c. 63, 70; 9, c. 
578–580; 10, c. 428, 438–439, 441]. Так, їх відносять до суфіксів-хамелеонів (див. напр., 9, 
c. 578), суфіксів з нейтральною акцентною силою або таких, що зумовлюють наголос на 
складі, що передує складу з суфіксом (див. напр., 3, c. 223; 4, c. 63, 70; 7, c. 67–68). Крім 
того, розроблена теорія впливу якості останнього голосного основи на місце головного 
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наголосу (див. напр., 10, c. 439). 
Як засвідчили результати нашого дослідження, суфікси -ary, -ery,   -ory, 

-atory, здебільшого, виявляють нейтральні акцентні властивості в  словах з 
варіативним оформленням їхньої АС британської вимовної норми – 41,4% усіх слів із 
зазначеними суфіксами матеріалу дослідження, напр.: aˈbbrevіatory,aˌbbrevˈiatory; 
ˈmandatory, mandˈatory; pacˈificatory ˌpacifiˈcatory. 

У міжваріантному варіюванні британської та американської норм  зазначені 
суфікси є аналогічними – у 54,3% усіх ЛО із досліджуваними суфіксами відбувається 
зміна місця головного наголосу за аналогією акцентної структури слова-основи, 
до  якого вони приєднані, напр.: (BrE) ˌclassifiˈcatory, ˈclassificatory → (AmE) 
ˈclassificatory ← ˈclassify; (BrE) ˈoscillatory, ˌoscillˈatory → (AmE) ˈoscillatory ← 
ˈoscillate; (BrE) reˈtaliatory, reˌtaliˈatory → (AmE) reˈtaliatory ← reˈtaliate.   

Слова із суфіксом -ate охоплюють 3,7% із загальної кількості слів 
матеріалу дослідження. У лінгвістичній літературі відомі декілька підходів до 
визначення місця наголосу в словах із суфіксом -ate [3, c. 223; 4, c. 60–61; 7, c. 68–70; 8, 
c. 169–177; 9, c. 575–576], які, ґрунтуючись на структурному, лексико-граматичному 
й силабічному критеріях, наділяють його головним або  другорядним наголосом, а 
також зумовлюючою й нейтральною акцентною силою залежно від типу складу (див. 
напр., 9, c. 577-576), кількості складів і  лексико-граматичного класу, до якої належить 
слово з цим суфіксом (див. напр., [3, c. 223; 4, c. 60–61; 7, c. 68–70]).

Суфікс -ate у міжваріантній видозміні британської та американської норм 
виявляє здатність впливати на розміщення наголосу на складі, що  передує складу з 
суфіксом – 63,2% ЛО, напр.: (BrE) aerˈate → ˈaerate; (BrE) ˈemirate → emˈirate; (BrE) 
stagˈnate, ˈstagnate → (AmE) ˈstagnate.  

Кількість слів із суфіксом –ее матеріалу дослідження налічує 2,1% ЛО. 
Існує думка, що, якщо цей суфікс відокремлений, він зумовлює появу другорядного 
наголосу і є аутонаголошеним [4, c. 66-67; 7, c. 76], а якщо невідокремлений, то – 
нейтральним або зумовлюючим. Згідно з іншим міркуванням [3, c. 222], цей суфікс 
– суто аутонаголошений.

На підставі аналізу слів із суфіксом -ее нашої картотеки ми дійшли висновку, 
що він аутонаголошений у 46,2% ЛО британської норми, напр.: ˌpicoˈtee; ˌrefuˈgee; 
fuˈsee. При міжваріантному акцентному варіюванні в британській та американській 
нормах він як аутонаголошений афікс спричинює зсув наголосу на фінальний склад, 
тобто склад із суфіксом – 60,9% ЛО, напр.: (BrE) ˈbouchee → (AmE) bouchˈee; (BrE) 
ˈbourree → (AmE) bouˈrree; (BrE) ˈepee → (AmE) epˈee. 

Матеріал дослідження вміщує 1,8% ЛО з суфіксом -al у  морфологічній 
структурі. На часі існує декілька міркувань щодо акцентної сили суфікса -al. По-перше, згідно 
з етимологічним підходом, слова з цим суфіксом наслідують романську тенденцію 
наголошування, крім того, вважають, що -al належить до сильного закінчення, 
здатного притягувати головний наголос на другий склад від кінця слова [3, c. 223]. 
Ми підтримуємо думку Р. Кіндона [7, c. 64-65] та Т. Берга [2, с. 130], які вважають, що 
суфікс -al володіє надто слабкою акцентною силою, необхідною для побудови схеми 
розміщення головного наголосу. 

У британській нормі суфікс -al має, переважно, зумовлюючі акцентні 
властивості – 44,1% ЛО, напр.: biˈfocal; ˌellipˈsoidal , eˌllipˈsoidal; ˌmatriˈlocal, 
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ˈmatriˌlocal. У міжваріантній акцентній видозміні слів британської й  американської 
норм суфікс -al, найчастіше, виявляє здатність розміщувати наголос на далі ніж другому 
складі від складу з ним, тобто має нейтральну акцентну силу –  70,6% ЛО, напр.: (BrE) 
ˌcentriˈfugal, cenˈtrifugal → (AmE) cenˈtrifugal; (BrE) ˌempyˈreal → (AmE) emˈpyreal; (BrE) 
docˈtrinal, ̍ doctrinal → (AmE) ˈdoctrinal. 

Слова із суфіксом -or охоплюють 1,5% усіх слів матеріалу дослідження. У 
спеціальній літературі зазначається, що суфікс -or є нейтральним, якщо приєднується 
до відокремленої основи, а також зумовлюючим, якщо основа невідокремлена [4, c. 
92]. Сучасне тлумачення [10, c. 445] підкреслює його аутонаголошені властивості, 
якщо він входить до морфологічної будови юридичних термінів. 

У британській АН в словах з варіантним оформленням їхньої акцентної 
структури наголос розташовується переважно на складі, що передує складу із суфіксом 
-or – 48,1% ЛО, напр.: (BrE) dicˈtator; (BrE) doˈnator; naˈrrator (BrE). При міжваріантній 
видозміні АСС із цим суфіксом, у більшості випадків, відбувається зсув наголосу 
вліво як наслідок його нейтральної позиції – 66,7% ЛО, напр.: (BrE) doˈnator → (AmE) 
ˈdonator; (BrE) naˈrrator → (AmE) ̍ narrator; (BrE) proˈnator → (AmE) ˈpronator. 

Слова, що мають у своїй морфологічній будові суфікс -et, налічують 1,4% 
лексем матеріалу дослідження. Цей суфікс на часі, не отримав детального опису, лише 
Е. Фадж вказує, що він є аутонаголошеним [4, c. 71].

У результаті нашого аналізу встановлено, що 93% всіх досліджених слів з -et 
є прямими або опосередкованими запозиченнями з французької мови. У більшості 
досліджених слів британської норми цей суфікс є зумовлюючим – 64% ЛО, напр.: (BrE) 
ˈballet; (BrE) ˈbeignet; (BrE) ˈbidet. Проте американська норма зберігає романську 
тенденцію наголошування, що виявляється в аутонаголошеності цього суфікса – 84% 
усіх ЛО цієї групи, напр.: (AmE) berˈet; (AmE) bidˈet; (AmE) ˌestamiˈnet. 

Узагальнено можливо стверджувати, що суфікс -et є у міжваріантному 
варіюванні британської та американської норм притягує на себе головний наголос, 
згідно з романською тенденцією наголошування, напр.: (BrE)  ˈcabaret, ˌcabarˈet → 
(AmE) ˌcabarˈet; (BrE) ˈsachet → (AmE) sachˈet; (BrE) ˈpiolet → (AmE) ˌpiolˈet.  

Слова, що закінчуються на суфікс -ess, налічують 1,1%  загального обсягу 
корпусу досліджених слів. У спеціальній літературі описані випадки, коли цей суфікс 
мав суто нейтральну акцентну силу [7, c. 81], а також володів ознаками аналогічності 
поруч з аутонаголошеністю [2, с. 130; 4, c. 71; 10, c.  445-446], що підтверджує його 
варіативний характер у діахронії. Цікаво відзначити, що на часі, у британській нормі 
100%, слів із суфіксом -ess матеріалу дослідження мають альтернативний акцентний 
варіант, у той час, як в американській АН варіювання практично відсутнє – лише дві ЛО з 
цим суфіксом  варіюють свою АС. 

За результатами нашого дослідження, у британській АН суфікс -ess 
є, переважно аутонаголошеним – 78,9% ЛО, напр.: (BrE) ˌdeacoˈness, ˈdeaconess; (BrE) 
ˌmanageˈress, ˈmanageress; (BrE) ˌpropheˈtess, ˈprophetess. 

У міжваріантному варіюванні АСС британської та американської норм 
суфікс -ess спричинює видозміну за аналогією акцентної структури слова-основи, 
до якого він приєднаний – 89,5% і 100% ЛО, відповідно, напр.: (BrE) ˌshepherdˈess, 
ˈshepherdess → (AmE) ˈshepherdess; (BrE) ˌpatroˈness; ˈpatroness → (AmE) ˈpatroness; 
(BrE) ˌviscountˈess, ˈviscountess → (AmE) ˈviscountess.



88

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

Слова з суфіксом -age зафіксовані в морфологічній будові 1% слів нашої 
картотеки. У словах британської норми суфікс –age є, переважно, зумовлюючим – 
42,1% ЛО, напр.: ˈdressage, dressˈage;  ˈbarrage, ˈentourage, ˌentourˈage. 

В процесі міжваріантної видозміни акцентного оформлення більшості слів 
суфікс виявляє аутонаголошені властивості,  зберігаючи романські акцентуаційні 
закономірності – 63,2% ЛО матеріалу дослідження з цим суфіксом американської 
норми отримали наголос на складі з ним, напр.: (BrE) ˈmassage → (AmE) massˈage; 
(BrE) ˈmirage, mirˈage → (AmE) mirˈage; (BrE) monˈtage, ˈmontage → (AmE) ˈmontage, 
monˈtage.

Так, у британській акцентній нормі переважна більшість суфіксів-хамелеонів 
характеризуються здатністю відтягувати головний наголос на  попередній перед 
суфіксом склад, у чому виявляється їхня зумовлююча акцентна сила. У міжваріантному 
варіюванні в аспекті британської й  американської вимовних норм переважає 
аутонаголошений тип суфіксів, який спричинює варіювання акцентної структури 
шляхом зсуву головного наголосу на фінальний склад, тобто безпосередньо на склад 
із суфіксом. Акцентуаційні властивості досліджених аутонаголошених суфіксальних 
морфем зумовлені їхньою етимологією: суфікси походять із французької мови і в 
процесі міжваріантної акцентної видозміни слова американської норми наслідують 
романські акцентуаційні закономірності. 
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