190

DOI: 10.15330/ukrst.20.190-197
УДК 811.161.2
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ У ГОВІРЦІ
с. БАНЯ-БЕРЕЗІВ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ,
ЩО НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ
Оксана ВІНТОНЯК
кандидат філологічних наук, викладач
КВНЗ «Коломийський педагогічний коледж
Івано-Франківської обласної ради» (Україна, Івано-Франківськ).
E-mail: oksana.zv@ukr.net
ORCID ID: 0000-0003-0040-3582
Стаття присвячена аналізу прислівника як самостійної незмінної частини
мови у говірці гуцульсько-покутського порубіжжя. На лексичному матеріалі
здійснено спостереження за функціонуванням прислівника, розкрито особливості
творення здебільшого на базі інших частин мови, частково охарактеризовано
семантико-словотвірну структуру. Як засвідчив аналіз конкретного матеріалу,
говірка зазнає впливу літературної мови, однак зберігає архаїчні риси лексикограматичних груп слів, зокрема прислівника. Cпостереження над окремими явищами вживання адвербіативів у говірці села Баня-Березів вказують на те, що
більшість прислівникових утворень тісно пов’язана з історією становлення прислівника як частини мови. Значна кількість лексем є продовженням форм давньоукраїнської мови та характеризуються низкою словотвірних варіантів. Водночас
відзначаємо окремі прислівникові запозичення.
Визначено, що найархаїчнішою групою прислівників є відіменникові прислівники. У розмові носіїв говірки с. Баня-Березів часто зустрічаються первісні відзайменникові прислівники із афіксом -де. Говірка насичена суфіксальною будовою
прислівників, які вказують на напрям руху, при цьому становлять продовження
давніх форм суфікса у прислівниках досліджуваного діалекту. У нашій розвідці
проаналізовано прислівники часу, спостережено афіксацію прислівників і займенникових основ. Окрему групу предмета дослідження становлять прислівники способу, які внаслідок препозитивної і постпозитивної суфіксації на -о засвідчують
комунікативне сполучення з давньоукраїнською мовою.
Доведено, що більшість прислівників говірки с. Баня-Березів є похідними,
оскільки є результатом словотвірної еволюції адвербіативів слов’янських мов,
зокрема наведено взаємозв’язок творення прислівників на -е досліджуваної говірки з прикладами південно-західних діалектів. Водночас вирізняємо нові форми
прислівників на -е. Стаття відображає застосування давального відмінка
прикметників з прийменником по, форми іменників давального, місцевого та знахідного відмінків у адвербіативному формуванні досліджуваної говірки.
Ключові слова: південно-західний діалект, гуцульсько-покутське порубіжжя, говірка, прислівник.

Обґрунтування й формулювання проблеми дослідження. Комплексне дослідження окремих говірок як репрезентантів певного говору є
важливим завданням сучасної української діалектології. Опис говірки одного села створює основу для ґрунтовного вивчення діалектної групи,
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уможливлює з’ясування взаємозв’язку з іншими говірками та літературною мовою. Об’єктом пропонованої розвідки є говірка с. Баня-Березів,
що характеризується низкою морфологічних діалектних ознак гуцульськопокутського діалектного порубіжжя. Актуальність теми даного дослідження визначається недостатнім описом частин мови у таких говірках та
мотивує до глибшого й повнішого висвітлення. Нашу увагу привернуло
функціонування прислівників у говірці, їхні спільні й відмінні риси з
літературною мовою.
Мета статті. У цій статті ставимо за мету проаналізувати функціонування прислівників, особливості їх словотвору у говірці села БаняБерезів Косівського району Івано-Франківської області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Прислівникову систему
різних періодів розвитку мови характеризували, зокрема, С. Бевзенко,
О. Безпояско, М. Вербовий, І. Вихованець, К. Городенська, Л. Гумецька,
І. Даценко, В. Німчук, В. Русанівський, Т. Довга та ін. Функціонування
прислівників також у різних говорах стали предметом дослідження
І. Джочки, Г. Гримашевич, Ю. Громика, П. Лизанця, Т. Назарової, В. Німчука, І. Пагірі, Н. Прилипко та ін..
Прислівникова система української мови, яка формувалась упродовж історії її розвитку, постала на основі іменних частин мови, тому виділяють відіменникові, відприкметникові, відзайменникові та відчислівникові адвербіативи [6].
У досліджуваній говірці, як і в сучасній українській мові, найархаїчнішою групою прислівників є відзайменникові прислівники. Ознаки архаїчності полягають у займенникових основах та суфіксах, що на основі їх
утворювалися первинні прислівники як невідмінювані давні імена-займенники [10, 42]. У вимові представників говірки спостережено часте вживання
первісних відзайменникових прислівників із афіксом -де: н΄іґ׀де, ׀ондие,
׀
оздие, ׀гендие, ׀гездие, диес΄- ׀индие. Базою для утворення цих похідних прислівників, як і в сучасній українській, послужив прислівник де [9, 11].
Прислівник ніґде, відповідником якого є прислівник ніде в сучасній
літературній мові, є продовженням давньої форми никъде, утвореної внаслідок злиття прислівника къде і частки ні (къде>кде>где>де). Як бачимо,
у говірці вживається проривний ґ у прислівнику ніґде, і це явище зберігає
риси давньоукраїнської мови [1, 374]: н΄іґ׀де ние׀мају спо׀коју; ние ј׀ди
н΄іґ׀де; н΄іґ׀де так ние׀добреи, јаґ ׀дома.
Активно вживається у говірці прислівник ондие із давнього онъде і
має значення там: збие׀рајс΄і ш׀витко, бо ׀ондие ўже д΄іў׀ч΄еита приејш׀ли.
Прислівники ׀оздие, ׀гездие є, очевидно, продовженням давньоукраїнського прислівника сьде і мають значення місця дії ‘тут’:׀оздие на
з׀нимц΄і мо׀јі ׀тато; ади ׀гездие пос׀тавиелие-стеи в’ід׀ро.
У прислівниках оздие׀о, ондие׀о сегмент -о, використовуваний для
вираження точнішої вказівки в досліджуваній говірці, вживається у функції прислівників ось тут і ось там, рідше – як вказівна частка ось: тво׀јі
ока׀л΄арие оздие׀о; ондие ׀ојго ׀хата.
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Новотворами є прислівники ׀ондиечк’і і ׀оздиечк’і, що виникли із
онди , оздие шляхом додавання суфіксів суб’єктивної оцінки -ечк-:
׀
ондиечк’і јіх то׀вар па׀сес΄і;׀оздиечк’і фус׀тина на по׀б’ішниецие.
Спостерігаємо вживання прислівник тут, що вказує на місце дії:
׀
тут-исмо с΄і посхо׀дилие, тут со׀б’і по׀буд΄мо. Прислівник ту – це старовинна форма давального відмінка однини від займенника тъ, яка пізніше ускладнилася афіксом тъ, то [1, 376]. У говірці, крім тут, вживаються
такі похідні прислівники з формально демінутивними суфіксами -ка, -ечка
(діалектне -иечк’і), -енька (діалектне иен΄к’а, иен΄к’і), як ׀тутка, тутка׀во,
׀
тутиечк’і, ׀тутиен΄к’і, ׀тутиен΄к’а, уоту׀то: а надво׀р΄і п׀л΄утка-п׀л΄утка,
а нам ׀добреи׀тутка; пос׀таў тутка׀во тај нај со׀б’і сто׀јіт.
Із давнім суфіксом -амо (-амъ) у говірці поширені прислівники
там, тамо, які вказують на напрям руху, вони є послідовним продовженням давньоукраїнських рис: там ׀добреи, де нас ние׀ма; уз׀ми со׀б’і та׀мо
смие׀тание. Похідними від там, та׀мо виступають прислівники о׀там,
ота׀мо: о׀там со׀б’і стан΄мо, аби ние ׀видно ׀було; ота׀мо, ко׀лис΄ мо׀јі
׀
баба рос׀казувалие, ׀бунк’ірие׀булие.
Продовженням давніх прислівників із суфіксом -уду, -удѣ, -уды, -уда
є такі, як ку׀ди, ку׀да, ту׀ди, ту׀да, с΄у׀ди, с΄у׀да, ў׀с΄уди, ў׀с΄уда: ку׀ди ја
похо׀дила, та ту׀ди во׀да јде; ој, д΄іў׀чино, ку׀да јдеш, пока׀жи мие шо
ние׀сеш; по׀в’іј, ׀в’ітреи, ׀с΄удие-׀тудие, роз׀в’іј фар׀тух меи׀жи ׀л΄удие;
ту׀да ние јди, бо там г׀либоко; ў׀с΄удие јдут дош’׀ч’і.
У говірці поширені паралельні форми похідних прислівників
н΄і׀кудие і н΄і׀куда: уну׀чи бис н΄і׀куда ние јшла; ми ўже н΄і׀кудие ние ј׀демо.
Як залишки основ нечленних займенників чоловічого роду къ, тъ,
съ у формі знахідного відмінка множини [2, 457] представлені у говірці
прислівники ׀в’ітк’і, ׀в’іц:ие, ׀в’іт:ие: ׀п’ішла-бим т΄і в’ізие׀ратие, та ние
з׀нају ׀в’ітк’і; т׀реба з΄іб׀ратие׀в’іц:ие п׀л΄існ΄іўку (з огірків); то тие׀ка
׀
хата, шо ја би ׀в’іт:ие моло׀ко ние׀јіла.
Спостерігаємо у говірці прислівники часу. Прислівник тог׀ди, якому
в літературній мові відповідає форма тоді, є продовженням давньоукраїнської форми із суфіксом гды(тогды): Бан΄׀к’ие тог׀ди с΄і п’ідој׀милие, јак
к’і׀л΄імие јшли. Похідним є прислівник в’іт:ог׀ди, утворений додаванням
префікса в’ід- до прислівника тогди: ми с Ца׀риниеноў ние г׀н΄івајімос΄ів’іт:ог׀ди, јак ја ׀Ан΄:і в’іс΄і׀л΄ие ро׀била.
Активно вживається у говірці прислівник ў׀ногодие із значенням
‘недавно’: јкос΄ў׀ногодиехо׀дилие сло׀б’іц΄к’і за ху׀добоў.
У сучасній українській мові значна кількість прислівників утворилася додаванням прийменників-префіксів до первісних відзайменникових
прислівників або займенникових основ [1, 380; 10, 43]. Таку афіксацію
спостережено і в досліджуваній говірці: ׀зак’іј, ׀дотиеј, ׀потиеј: ׀дотиеј
׀
була ׀дужа, то ўс΄і л΄у׀билие; ׀зак’іј-смо приејш׀ли, то ўже ׀сонцеи зајш׀ло;
׀
потиеј мар׀жину пооп׀хожу, то с΄і з׀мучу;׀потиј моло׀диј, то с΄і ние
׀
думаўе за с׀тар΄іс΄т΄.
Часто вживаним є прислівник ко׀ли, а також похідні від нього
в’ітко׀ли, коли-ние׀бут΄, ко׀лис΄, дис΄-ко׀лис΄: т׀реба будеи п’і׀ти до кова׀л΄ие, ко׀ли ׀будеи дошч; в’ітко׀ли по׀лагодиў пие׀редну ׀к’ічку, то
е
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спо׀ручн΄ішиеј в’іс стаў; ко׀би фа׀сол΄і прие׀вестие, а ја ўже коли-ние׀бут΄
по׀лушчу; дис΄-ко׀лис΄ ја ј на С׀лободу јду на аў׀тобус; зда׀јес΄і, шо ко׀лис΄
׀
було веисие׀л΄ішчеи, а то буў моло׀диј.
Прислівники способу јак, так, ׀тако, с΄ак, ׀с΄ако, які успадковані
сучасною українською літературною мовою із давньоукраїнської, існують
і в говірці: ја з׀нају, јак в’ішие׀ватие.
Похідними від прислівника так у обстежуваній говірці виступають
о׀так, о׀тако, в’і׀так (який має значення часу): ўна ׀добреи ў׀м’іјі роска׀затие: це о׀так, це ота׀ко, а ׀д΄ітие а׀ди јк’і; в’і׀так зап׀ремо двер΄і.
Продовженням давньої форми є прислівник у׀с΄иеко із вьско. Вживається також і похідна форма ус΄і׀јако (літ.всіляко): у׀с΄иеко ׀було у
жие׀т΄у, ׀алие н΄іцние нар΄і׀кају, так ׀Бог даў; нај ׀будеи ўс΄і׀јако, би ние
׀
було од׀нако.
Поширене вживання і прислівника ј׀накшеи, який є новотвором від
архаїчного прислівника інак, що виник внаслідок сполучення суфікса
вищого ступеня -ьш: инакьше [1, 378]: мие׀н΄і с΄і ׀видиет, шо то ј׀накшеи
׀
мало ׀бутие.
Наявність препозитивної і постпозитивної суфіксації на -о у прислівниках типу оуту׀то, ота׀мо, ота׀ко, що є архаїчним явищем первинних
прислівників, засвідчують про залишки рис давньої української мови, які
не збереглися у літературній мові. Такі факти виявляють міцний, традиційний зв’язок з давньоболгарськими онако (так), онамо (там), онолико
(скільки), з давньоруськими яко, тако, како [2, 42].
У говірці, як і в літературній мові, більшість прислівників є похідними. Процес адвербіалізації активно відбувався і відбувається в слов’янських мовах протягом всієї їх історії. Цим і пояснюється наявність у
них великої кількості прислівників, що утворилися від різних частин мови
[1, 380].
Найбільше прислівників у досліджуваній говірці на -о, що з’явилися
внаслідок переходу якісних та відносних прикметників, зокрема, б׀лис΄ко,
веилико׀вато, дие׀леко, г׀лу׀боко, гоно׀рово, ׀ж’еипаво, за׀в’ізно, задурно,
за׀пусто, ка׀парно, ׀к’иешко, лас׀каво, ׀лихо, ׀л΄ітно, ׀л΄узно, ׀мало, мар׀котно, м׀н΄иеко ,׀остро, ׀прикро, ׀путно, ׀п’ізно, розу׀л΄ітно, спо׀к’іјно, студие׀но, т׀вердо, ׀тепло, ׀тихо, шеилиемиехо׀вато, шка׀редно, штр΄а׀мац΄ко:
׀
сумно мие׀н΄і на сеир׀ден΄ку, та ׀сумно, та ׀сумно, в’і׀дај жеи ја, моло׀ден΄ка, су׀мую за׀дурно.
У досліджуваній говірці, як і в південно-західних діалектах,
збереглося ще досить широко творення прислівників на -е [1, 382]: ׀наглеи,
׀
дужеи, шк’ід׀ливеи, наў׀миснеи, ׀добреи, ׀в’ірнеи, ׀марнеи, доко׀нечнеи. Маємо
також нові форми прислівників на -е, що утворилися від форм вищого ступеня прикметників: ׀нишчеи, ׀вишчеи, ׀к’иешчеи, ш׀вич:еи, ׀доўшеи, ׀г’іршеи,
ко׀роч:еи, ׀л΄іпшеи, тиеп׀л΄ішчеи, студие׀н΄ішче, фај׀н΄ішче, ׀кончеи: ׀л΄іпшеи
׀
було, м’іј мие׀лен΄к’иеј, јак ми с΄і ние з׀налие, та ׀л΄іпшеи, та ׀л΄іпшеи, бо
бо׀л΄іла голо׀вон΄ка, тие׀пер΄ бо׀лит ׀г’іршеи.
Зафіксований у говірці прислівник вищого ступеня ׀боршеи, який є
похідним від борзо [8, 77]: бие׀рис΄і ׀борзо до ро׀ботие; јди ׀борзо до
с׀тајн΄і, бо ко׀рова ׀мајі с΄і ўполо׀житие.
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Засвідчено у говірці прислівникові утворення від відмінкових форм
прикметників та прийменників, найчастіше від родового: з׀р΄ітка, з׀л΄іва,
сп׀рава, до׀п’ізна, ׀з:амоулоуду; здие׀лека, зб׀лис΄ка, ׀обр΄ітка, ш׀ч’еиста,
׀
доста, утворений від do syta [10, 103].
Від давального відмінка прикметників з прийменником по збереглися форми жіночого роду, які відсутні в літературній мові: по-׀пол΄с΄к’іј,
по-׀рус΄к’іј, по-бан΄ц΄׀к’іј: м’іј п׀ред΄іт у׀м’іў гово׀ритие по-׀пол΄с΄к’іј.
Форми іменників давального, місцевого та знахідного відмінків активно функціонують у говірці як прислівники, залишки яких зберігаються
в сучасній мові лише в окремих утвореннях [1, 383]: го׀р΄і, до׀л΄іў, до׀м’іў,
зи׀м’і, л΄і׀т΄і, ׀нин΄і, ׀дал΄і, ׀рано, ׀капку, ка׀п’ін΄ку, ׀капочку, к׀р΄ішку: ој
ро׀дино, роди׀нон΄ко, ние цу׀рајс΄і ׀мение, чи јдеш ׀гор΄і, чи јдеш ׀дол΄іў,
повиер׀тај до ׀мение; ко׀рова да׀је к׀р΄ішку моло׀ка, бо то ׀перв’істка; јак
к׀р΄ішку поу׀дуж’іју, то п׀ријду тие׀бе в’ід׀в’ідатие.
Велика кількість прислівників утворена від родового відмінка з
прийменниковим компонентом або без нього: беирбеи׀ничк’і ‘скоцюрблено’, ׀дома, ׀дуба, знад׀в’ірку, сп’ітс׀поду, згори, здо׀линие, з׀боку, з΄іс׀поду,
з׀досв’іта, здосв’ітка, з׀маху, с׀ночие, заўч΄і׀су, увасие׀ни, з΄іп׀раўдие, до
о׀чиј, у ׀очи, до пн΄ие, дот׀ла.
Продовженням форм називного та знахідного відмінків іменників є
прислівники: вер΄х, шко׀да, ж΄еил΄, б’і׀да, крај, ׀купа, ׀сором, ч΄еис, по׀ра,
га׀разд, ׀вол΄і: ој де ׀гаразд, ој де ׀гаразд, а ў ׀мат΄інк’і ׀гаразд, ўа тие׀кого
гараз׀дочку ние заз׀нају ׀зарас; ׀сором ׀було, ׀сором ׀було ние мие׀н΄і са׀мому,
а ше ׀г’іршиеј ׀сором ׀будеи то׀варишу ׀мому; јоу׀му ў׀судие׀вол΄і.
Спостережено також прислівники, утворені від форм із прийменником: ׀нар΄ік, над׀в’ір, на׀зад, нас׀м’іх, наў׀рас, у׀рас, напопеирие׀к’ие,
по׀вер΄х’і, над׀веч΄ір, ўпен΄, у׀веч΄ір, нас׀п’ід, по׀заочие, напос׀л΄ідок,
наўк׀рух, наўкру׀ги, на ׀жерт: ׀нар΄ік в’і׀с΄іл΄ ние׀будеи, бо пеириес׀тупниеј
р΄ік; то зним׀к’ие там ли׀ш΄елие то׀ти, шо наў׀рас ׀јіхалие за гра׀ниц΄у.
Прислівники б’і׀гом, веир΄׀хом, ׀разом, ׀боком, бос΄а׀ком, боч׀ком,
гол΄а׀ком, ׀жужмом, ׀л΄онтом, ׀м’іґом, ׀махом, нах׀рапом, ׀попасом,
׀
потајком, с׀п’ітскоком, с׀татком, с׀торцом у говірці утворені від форми
орудного відмінка за допомогою прийменників та без них: ׀јіхаў веир΄׀хом
на ко׀ни; на за׀баву с׀п’ітскоком п׀ријду; форми місцевого відмінка з прийменниками становлять незначну кількість: нас׀под΄і, у׀куп’і, ўну׀чи,
надво׀р΄і, попу׀лудн΄у, пове׀ч’ірку.
У обстежуваній говірці спостережено прислівники ґа׀л΄оп, ґа׀л΄опом,
׀
ґал΄о памие, які мають однакове значення ‘швидко’ і утворені шляхом адвербіалізації відмінкових форм іменника: ґа׀л΄опом б’і׀жи ўгу׀ру до ׀бабие;
јак узд׀р΄ілие-смо пса, ґа׀л΄оп на да׀шок ׀в’іскочиелие.
Незначна кількість прислівників виникла шляхом поєднання числівника з прийменником: над׀војі, нат׀ројі, на׀четвеиро, нап׀јиетеиро;
уд׀војі, ут׀ројі, у׀четвеиро, у׀пјиетеиро; спеир׀шу. Хоч прислівник спиер׀шу
утворений, можливо, від родового відмінка нечленної форми з прийменником [1, 384].
Прислівниками, що утворилися від числівників, є у говірці тие׀пер΄,
е
ти пер΄׀во (від давньоукраїнського то пьрво [1, 384]) та похідні дотие׀пер΄,
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в’іт:ие׀пер΄: тие׀пер΄ ׀мушу з д΄іт΄׀ми сие׀д΄ітие; Д׀митро Са׀мак
тиепер΄׀во лиш п’і׀шоў; в’іт:ие׀пер΄ ние׀хочу јго ׀вид΄ітие.
Серед прислівників говірки розрізняємо такі, що виникли від
дієслів: ׀л΄ігма, на׀помацк’і, ׀назиерц΄і, наў׀к’ірк’і, на׀опашк’і, наўзај׀мие,
наўпраў׀ц΄і, ׀потај: јак і׀ти ׀чериес Л΄із׀ник’і наўпраў׀ц΄і, то т׀рох’і
б׀лишчеи до Л΄у׀чок.
Спостережено у говірці незначну кількість складних прислівників,
утворених шляхом складання синонімічних слів, основ та коренів повнозначних слів та шляхом редуплікації: гет-׀чисто, с΄ак-так, от-от, диес΄ко׀лис΄, само׀тушк’і, сиело׀м’іц΄, го׀р΄ілиец΄, до׀л΄іўлиец΄, гол΄і׀руч,
го׀лоб’іс΄к’і, за׀пусто-׀дурно, то׀г’ід΄, пеириет:о׀г’ід΄, сеи׀гороку, сун΄го׀лоў,
ўб’і׀руч: ние׀добреи с׀патиего׀р΄ілиец΄, тај ние׀добреи до׀л΄іўлиец΄.
Незважаючи на певну закритість прислівника як частини мови, у
досліджуваній говірці маємо ряд запозичень: фист, ׀фајно, ׀фертиек,
аку׀рат, ׀моцно, ׀ґата, пу׀терно, в’іц΄і׀ґорно.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
спостереження над окремими явищами вживання прислівників у говірці
села Баня-Березів вказують на те, що значна частина прислівникових утворень тісно пов’язана з історією становлення прислівника як частини мови.
Слід відзначити, мовлення носіїв говірки є багатим на вживання
прислівників, в тому числі тих, які літературній мові не відомі.
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AN ADVERB FUNCTIONING IN THE IDIOM OF THE VILLAGE BANIABEREZIV OF KOSIV DISTRICT OF IVANO-FRANKIVSK REGION
Oksana VINTONIAK
Candidate of Philological Sciences (Ph. D.)
СHEE «Kolomyia Pedagogical College» ((Ukraine, Ivano-Frankivsk).
E-mail: oksana.zv@ukr.net
ORCID ID: 0000-0003-0040-3582
The article is devoted to analyzing adverb as a self-depended permanent part of
the language in the idiom at the border of the Hutsul-Pokuttia region. The observing an
adverb functioning based on the lexical materialis made, the features of the creation
mostly based on other parts of the language are revealed, the semantic-word-forming
structure is partly characterized. According to the analysis of the specific material, the
dialect of the village Bania-Bereziv is affected of the literary language, however the
speech saves archaic features of the lexicon-grammatical groups of words and in
particular an adverb. The observing separate facts of the use of adverbs in the idiom of
the village Bania-Bereziv іs pointing that the main of the adverbial formations closely
associated with history of development of an adverb as a part of Ukrainian language. A
large number of tokens is continuation of forms of the ancient Ukrainian languageant it
is characterized a series of word-formation variants. At the same time the individual
adverb borrowingsare noted.
It is determined that the most archaic group of adverbs is adverbs which formed
from nouns. In the Bania-Bereziv speech it is often appear initially adverbs formed from
nouns with an affix -дe. The dialect is full of suffix structureof adverbs which point the
direction of travel and they are continuation of the ancient forms of an adverb affix in
the adverbs of the investigated Bania-Bereziv idiom. Adverbs of the time are analyzed,
affixation of adverbs and pronoun basicsare observed in our research. Separate group
of adverbs in the speech at the border of the Hutsul-Pokuttia region are method adverbs
which are in communication with the ancient Ukrainian languagebecause of prepositive
and postpositive affixation at -o.
Majority of adverbs of the Bania-Bereziv dialect are derivatives, because they
are the result of the word-formation evolution of adverbs in the Slavic languages is
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proved in particularthe relationship of the creation of adverbs at -e in speech of Bania
Bereziv with examples of southwestern dialects is given. At the same time we differentiate new forms of adverbs at -e. The article reflects application of dative of
adjectives with preposition по, forms of nounsin dative, locative and accusativein the
adverbative formation of the Bania-Bereziv dialect studied.
Key words: Southwestern dialect, the border of the Hutsul-Pokuttia region,
idiom, adverb.
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