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Ivan Hal’chuk (Kyiv)
ACCENT IN H.F. KVITKA-OSNOVYANENKO’S WORKS EDITED
BY O.O. POTEBNIA AGAINST THE BACKGROUND OF UKRAINIAN
ACCENTOLOGY DEVELOPMENT
The article emphasis on the O.O. Potebnya’s accent features of the specific the Ukrainian and foreign languages vocabulary, including Turkic language words, in the works of
Н.F. Kvitka-Osnovyanenko compared with the accent on contemporary editions and other
Ukrainian old prints and modern literary emphasis. The historical factors that influenced
the formation of Ukrainian accent system and its development are examined.
Key words: accent, the Ukrainian language, words speaking another language, Turkic language words

ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡
КОМУ ПОТРІБНЕ ПІДСПІР’Я?
У публікаціях на фінансово-економічні чи юридичні теми часто натрапляємо на
слово підспір’я, не одразу розуміючи його значення. Напр.: Коли приватному
підприємцю Олександру К. знадобилися гроші для підспір’я в бізнесі, він просто взяв документи своєї дружини Катерини К і без її відома пішов.. оформляти
кредит (Носівські вісті, 10.07.2010); ..Це дуже серйозне підспір’я для тих людей,
які сьогодні мають якісь незначні кошти для того, щоб вирішити цю [житлову]
проблему (З інтернетівського видання); ..звичайно те, що ми маємо можливість
отримати кредит і фактично десь очікуємо на перший транш, це велике підспір’я
у вирішенні наших економічних проблем (З інтернетівського видання). І не дивно, адже в українській мові такого слова немає. Підспір’я – це буквальний переклад російського подспорье. Українською мовою його потрібно перекладати
як «підмога, допомога, підтримка» й под. (Російсько-український та українськоросійський словник, в одному томі; 500000 слів та словосполучень / Упоряд. та
головний ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. – С. 539). Пор. у таких
реченнях: кіло гречки для пенсіонера допомога (замість підспір’я) (З інтернетівського видання); [Громадська] рада – надійна підмога (замість підспір’я) освіті
(З інтернетівського видання); ..Загалом, немає серйозної фінансової підтримки
(замість підспір’я), бодай я к у баскетболі (Час спорту, № 34, 2006 р).
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