
ПРЫМЕТНІКІ  З ПРЭФІКСАМ НЕ-/НЯ-  Ў СУЧАСНАЙ 

БЕЛАРУСКАЙ   МОВЕ 

 

Вялікую частку лексічнага слоўніка сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы складаюць прыметнікі з прэфіксам не-/ня-,  які фанетычна і 

арфаграфічна відазмяняецца ў залежнасці ад націскнога складу: у першым 

складзе перад націскам замест е пішацца я: несало΄дкі, неспако΄йны, нялёгкі, 

няхі΄тры, няясны. 

 Даследчыкі мовы ўказваюць на высокую спалучальнасць прэфікса не- з 

прыметнікамі. Пры гэтым яны адзначаюць, што дзеясловы, дзе значэнне 

якасці мінімальнае, практычна не спалучаюцца з гэтай прыстаўкай, у той час 

як прыметнікі, у якіх крытэрый якасці з’яўляецца дамінуючым, уяўляюць 

сабой найбольш шырокую ў колькасных адносінах групу слоў, што 

ўзаемадзейнічаюць з прэфіксам не- .[ 1, с.87 ]  

 Прыметнікі з прэфіксам не-/ня- ўказваюць на адсутнасць ці 

процілегласць прыметы, названай матывавальным словам: актуальны--

неактуальны, апетытны-- неапетытны,вялікі--  невялікі, гарманічны-- 

негарманічны, глыбокі-- неглыбокі, рацыянальны--  нерацыянальны, 

нерэальны, салодкі-- несалодкі, спакойны-- неспакойны і інш. Значэнне 

прыстаўкі не- мае суаднесенасць са значэннем адмоўнай часціцы не, аднак ў 

прэфікса не- адмоўе  праяўляецца найперш праз процілегласць . Значэнне 

процілегласці, якое надае прыстаўка не-/ня-, праяўляецца  ў некаторых 

прыметніках з адценнем поўнай процілегласці (нелегальны—легальны, 

ненавуковы—навуковы, ненаціскна—націскны, непастаянны—пастаянны), а 

таксама і з адценнем умеранасці( невысокі--- дастаткова нізкі, някепскі—

дастаткова добры, няцвёрды—дастаткова мяккі). 

 Большасць прыметнікаў з прыстаўкай не- адносяцца да якасных. Тут 

прыстаўка не- ўтварае словы, значэнне якіх процілеглае значэнню 

аднакаранёвага беспрыставачнага слова: неактыўны--актыўны, недурны-- 

дурны, нездаровы--здаровы, непапулярны--папулярны, непрыгожы-- 

прыгожы, несардэчны-- сардэчны, нечалавечны-- чалавечны, нястойкі-- 

стойкі, няхітры-- хітры, нячысты-- чысты, няярк-- яркі і інш. Такога тыпу 

прыметнікі суадносяцца, як правіла, з назоўнікамі адцягненай семантыкі. 

 Спалучаецца прыстаўка не- таксама і з адноснымі прыметнікамі: 

недзіцячы, нежаночы, нежаноцкі, неканстытуцыйны, некапіталістычны, 

няядзерны і інш.  Такія прыметнікі ў сваім прамым  значэнні звычайна 

абазначаюць прыметы, заснаваныя на адносінах  чаго-небудзь да чаго-

небудзь. Ужыванне некаторых з іх у пераносным значэнні садзейнічае 

пераходу іх да разраду якасна-адносных, г.зн. тых, у якіх побач з адносным 

значэннем развіваецца і значэнне якасці; параўн.: дзіцячы сад—недзіцячы 

смутак, хірургічныя інструменты—нехірургічныя метады лячэння, ядзерная 

зброя—няядзерныя дзяржавы і д.п. 

 У залежнасці ад марфалагічнага саставу матывавальных асноў 

выдзяляюцца: 



  а) вытворныя прыметнікі , утвораныя ад невытворных прыметнікаў: 

небагаты, неблагі, невясёлы, недарагі, немалы, непрыгожы, нестары, 

нецвярозы, нягорды, нядоўгі, нямілы, нясвежы, нясмелы, няхітры, нячысты, 

няшчыры няяркі, няясны; 

  б) вытворныя прыметнікі, утвораныя ад вытворных прыметнікаў. 

Часцей такія прыметнікі ўключаюць у сваю структуру суфікс –н-: 

неасцярожны, неаўтарытэтны, неваенны, недальнабойны, недыялектычны, 

недэфіцытны, незямны, неканстытуцыйны, некультурны, нелітаратурны, 

немнагалюдны, ненадзейны, неперспектыўны, нгепрадукцыйны,  

непрактычны, непрафесійны,  несалідарны, несаюзны,  несерыйны, 

нестандартны,  несямейны,  нетарыфны, нечарназёмны, неэквівалентны, 

неэлегантны,  неэтычны, нявыйграшны, някоплексны, нямоцны, няпарны, 

няплодны,  нясонечны,  няякасны і  інш.   

Пры наяўнасці ў некаторых прыметніках прэфікса не- і суфікса –н- 

часам бывае цяжка ўстанавіць спосаб іх утварэння. Напрыклад, прыметнікі 

незаразны, непераходны можна разглядаць як вытворныя, утвораныя і 

прэфіксальным (заразны—незаразны, пераходны—непераходны), і 

прэфіксальна-суфіксальным спосабам ( не заразіць – незаразны, не 

пераходзіць --- непераходны). А такі прыметнік, як негабарытны, адначасова 

можна разглядаць і як прэфіксальнае ўтварэнне (параўн.: негабарытны ад 

габарытны), і як суфіксальнае (парўн.: негабарытны ад негабарыт). На наш 

погляд, тыя прыметнікі, якія маюць беспрэфіксальныя карэляты, мэтазгодна 

лічыць прэфіксальнымі ўтварэннямі. 

 У структуры матывавальных вытворных прыметнікаў 

выкарыстоўваюцца таксама, хоць і радзей, суфіксы –ов-/-ав-: неаднаразовы, 

невайсковы, негатунковы, недвухсэнсавы, неласкавы, непрынцыповы, 

несартавы, нескладовы, неслужбовы, нетыповы, нечарговы; -лів-: 

небаязлівы,  неганарлівы, негаспадарлівы, недаверлівы, нездагадлівы, 

некарыслівы, немітуслівы, няветлівы, нязменлівы, някемлівы; -к-: несалодкі, 

нетаропкі, нябойкі, нягібкі, нягладкі, нягоркі, някідкі, няплаўкі, нярэдкі, 

нястромкі; -ічн-/-ычн-: невулканічны, негарманічны, неідэнтычны, 

некапіталістычны, непедагагічны, неперыядычны, нерэалістычны, 

несемітрычны, несцэнічны, нехірургічны, неэканамічны. Радзей 

выкарыстоўваюцца вытворныя з суфіксам –ск-/ -к-: небальшавіцкі, 

некампанейскі, немайстэрскі, немарксісцкі, непралетарскі, нетаварыскі, 

нялюдскі; -альн-: некантынентальны, нематэрыяльны, немузыкальны, 

ненатуральны; -абельн-: недысертабельны, нечытабельны; -анальн-: 

непрапарцыянальны; -ом-/-ём-, -ім-: невядомы, незнаёмы, нелюбімы, 

недзялімы; -т-: неразбіты, неразвіты; -л-: нядбалы, няспелы, нячулы, 

няўмелы; -оўн-: негрунтоўны, недвухсэнсоўны, нетактоўны; -авіт-: 

неталенавіты; -озн-: неграцыёзны і інш. 

 Прыметнікі з прыстаўкай не- знаходзяцца  па сутнасці ў  антанімічных 

адносінах са сваімі матывавальнымі словамі:  высокі—невысокі, малады—

немалады, выгадны – нявыгадны, пісьменны – непісьменны, змястоўны—

незмястоўны і інш. 



 Прэфіксальныя прыметнікі з прыстаўкай не- па сваім значэнні 

сінанімічныя вытворным з прыстаўкай без-, якая таксама ўказвае на 

процілегласць ці адсутнасць прыметы. Маюцца шматлікія рады паралельных  

утварэнняў прыметнікаў з прыстаўкамі без- і не-. Напрыклад: нежыццёвы—

безжыццёвы, незаконны – беззаконны, непаспяховы—беспаспяховы, 

непрытульны—беспрытульны, нетактоўны – бестактоўны, нецырымонны – 

бесцырымонны, нярадасны—бязрадасны і інш. Пры ўтварэнні прыметнікаў 

ад аднаго кораня прыстаўкі без- і не- змыкаюцца ў агульным адмоўным 

значэнні, хоць  выражаюць яго некалькі па-рознаму. Прыметнікі з 

прыстаўкай без- маюць значэнне катэгарычнай адмоўнай характарыстыкі 

‘пазбаўлены вядомай прыметы’,  якую яны атрымліваюць ад суадносных 

прыназоўнікава-склонавых канструкцый ( беззаконны – без закона, 

беспаспяховы – без поспеху). Прыметнікі з прыстаўкай не- надзелены 

адценнем умеранасці. Як адзначае рускі даследчык  У.І.Чарнышоў, 

“прыметнікі з не- ўяўляюцца простымі  адмоўямі той ці мншай якасці, але ў 

кожным  асобным спалучэнні прыметнікі з не- абазначаюць тую ці іншую 

меру якасці: недахоп яе, поўную адсутнасць або сярэднюю ступень якасці 

паміж вышэйшай яго мерай і ніжэйшай”. [2,с. 174] 

 Прыметнікі з прыстаўкай не- сінанімічныя па значэнні з прыметнікамі, 

якія ўключаюць у свой склад запазычаны прэфікс а-. Параўн.: нелагічны ‘які 

супярэчыць логіцы, пазбаўлены логікі’ – алагічны ‘нелагічны, 

несумяшчальны з лагічным мысленнем’, несіметрычны ‘пазбаўлены 

сіметрыі’ --- асіметрычны ‘несіметрычны, нераўнамерны, 

непрапарцыянальны’, нерытмічны ‘пазбаўлены рытму, рытмічнасці’ --- 

арытмічны ‘з парушаным рытмам, нерытмічны’ і інш. Аднак паміж такога 

тыпу вытворнымі існуюць пэўныя функцыянальныя адрозненні. Прыстаўка 

а- спалучаецца толькі з асновамі іншамоўнага паходжанняі 

выкарыстоўваюцца ў сферы грамадска-палітычнай і навуковай тэрміналогіі. 

Адмоўная прыстаўка не- спалучаецца як з запазычанымі, так і з спрадвечна 

беларускімі словамі і ўжываецца ў размоўнай і кніжнай мове. Параўн.: 

небаяздольны, негасцінны, недружалюбны, незайздрослівы, незаканамерны і 

неардынарны, негігіенічны, некампетэнтны, некандыцыйны, 

неканстытуцыйны. 

  Тып прыметнікаў з прэфіксам не- ў сучаснай беларускай мове 

з’яўляецца высокапрадуктыўным. Практычна з прыстаўкай не- можа 

ўжывацца амаль кожны прыметнік: ...уладкавацца на якую-небудзь 

некалгасную работу. (Звязда); ... падняць гаспадарку змогуць толькі 

некабінетныя  спецыялісты. (Рэспубліка); ...будзем пралічваць штатныя і 

нештатныя сітуацыі. (Звязда) і інш.                                        
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