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Словотворення на xni шших 
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в украшськш мовi

Демшутившсть в текст розглянуто в розм агт  способ1в укра1нсько1 номь 
нацп i у взаемодп з шшими поняттевими категор1ями. Значення зменшення 
пов’язуе демiнутиви з категорiями недорослосл, родинно1 й суспшьно1 iерар- 
xii (‘батьки -  дли’: коваль i коваленко, ковалiвна -  син i дочка коваля, ткач 
i ткаченко -  тдмайстер, помiчник ткача, молодий ткач). Зменшення може 
зазнавати не лише гстота, предмет, а й дiя, ознака: 1сти -  Чстоньки, зелений
-  зелененький. Значущють явищ для мовно1 свiдомостi укра1нщв доводить 
формування опозицш ‘демiнутив -  норма -  аугментатив’. Для цього укра- 
1нська мова залучае засоби словотворення, лексики, синтаксису. Наприклад, 
для позначення дощу рiзноl сили в протиставленш дощу як такому наявнi 
опозицп лексичнi мряка -  дощ  -  сльота, словотвiрнi дощик, дощичок -  дощ
-  дощище, дощака i синтаксичш скупий дощ -  дощ  -  тучний дощ.

Diminutiveness in the text discussed in a variety of modes of Ukrainian nomination 
and in the correlation with other conceptual categories. Meaning of diminution 
links the category of diminutiveness with the categories of unmaturity, family 
and social hierarchy (‘parent-child’: коваль and коваленко, ковалiвна -  a son and 
daughter of a smith, ткач and ткаченко -  apprentice, assistant of weaver, young 
weaver). Decrease can not only creature, object, but also the action, attribute 1сти 
‘to eat’ -  Чстоньки, зелений ‘green’ -  зелененький. The significance of the phe
nomena for the language consciousness of Ukrainians proves the formation of op
positions ‘diminutive -  standard -  augmentative’. The Ukrainian is attracting word 
formative modes as well as lexical and syntactic ones. For example, to describe the 
rain of varying strength as opposed to rain proper lexical мряка -  дощ  -  сльота, 
word-formative дощик, дощичок -  дощ  -  дощище, дощака and syntactic oppo
sitions скупий дощ -  дощ  -  тучний дощ are presented.

Ключовi слова: словотворення, поняттева категорiя, демшутившсть, недо- 
рослють, несправжшсть

Keywords: word-formation, conceptual categories, diminutiveness, unmaturity, 
unreality
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1 Термiн «зменшувальш iмена» дае простiр для роздумiв про мовний 
об’ект, який вш позначае, не лише в площиш словотворення. Проте i 
в межах пох^но! лексики зменшувальнi iмена е тдстави трактувати 
по-рiзному як щодо !хньо! форми, так i щодо !хнього змiсту й уживання. 
Упм, парадокс словотвiрних зменшувальних iмен полягае в тому, що, по- 
значаючи зменшення денотата, вони зазнають збшьшення i свое! форми, i 
свое! семантики. Водночас до зменшувальних утворень, або демiнутивiв 
не зараховують рiзнi типи дериватiв, унаслiдок творення яких в^бува- 
еться скорочення форми i змiсту базових одиниць, наприклад, рiзнi типи 
абревiатур: iнiцiальнi (СОТ, ВНЗ), складноскорочеш слова (держмайно, 
завгосп), акрошми (АГАТ, РУТА), безафiкснi (синь, дослгд), телескотчш  
(рацгя, гнтернетрг) похвдш або зменшенi варiанти онiмiв на зразок укра- 
!нського жшочого iменi Леся вiд Лариса та Олександра.

1.1 В украшськш лшгвютичнш традици зменшувальнi iмена, або демь 
нутиви, прийнято розглядати як вiдiменниковi модифiкацiйнi утворення. 
Таке усталене !х визначення подала, наприклад, Н. Ф. Клименко в спещ- 
альнiй статт енциклопеди «Укра!нська мова» (далi -  ЕУМ):

ЗМЕНШУВАЛЬШ УТВОРЕННЯ, демшутиви -  похщ ш !менники, що виражають 
значення зменшеностр яке здебшьшого супроводжуе ще [ значення суб’ективно! 
ощнки: позитивно! (пестливють -  коник) або рщше негативно! (зневажливгсть -  
гдейка, ггмназистик, дгльце); протилежне -  збыъшувалъш утворення (ЕУМ 2007: 
214).

Ширшим тлумаченням «Похвдш iз суфiксами зменшеносп, пестливостЬ» 
але з прикладами також лише iменникiв (букварик, морозець, ялиночка) 
пояснюють цю категорто слiв Л. О. Вакарюк i С. С. Панцьо -  авторки 
словника «Укра!нський словотвiр у термшах» (Вакарюк/Панцьо 2007: 52).

1.2 Демiнутиви в такому загальноприйнятому трактуванш в укра!н- 
ськш мовi описанi досить докладно. Рiзнi !хш типи розглянуто в томi 
«Словотвiр сучасно! укра!нсько! лтературно! мови» (Словотвiр 1979) 
академiчно! граматики «Сучасна укра!нська лiтературна мова». 1м при- 
дiлено увагу в працях, що розглядають окремi частини мови: iменник 
(I. Г Матвiяс, Л. О. Роднша, Ф. О. Нiкiтiна, К. Г. Городенська, О. К. Без- 
пояско, М. В. Кравченко, Н. М. Захлюпана, З. О. Валюх), дiеслово (В. М. 
Русашвський, Т. М. Возний), прикметник (В. В. Грещук), займенник (В. 
М. Ожоган), числiвник (Т. Б. Лукшова), прислiвник (Г. М. Ярун), окремi 
способи творення i типи демiнутивiв (I. I. Ковалик, Н. Ф. Клименко, 
К. Г. Городенська, С. А. Каршловська, М. Ю. Федурко, С. О. Соколова, 
А. М. Нелюба, Ж. В. Коло!з). Не оминули укра!нськ дослвдники своею 
увагою й явище деетимолопзацп демiнутивiв в укра!нськш та iнших
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слов’янських мовах (Л. А. Булаховський), розвиток семантики й функ- 
щонального потенщалу демiнутивiв в iсторичнiй перспективi (П. I. 
Бшоусенко). Натомiсть менше уваги в украшютищ досi було звернуто 
на зв’язок категори демiнутивностi з шшими поняттевими категорiями, 
на ресурси 11 реалiзащi, а також на взаемодда словотворення з iншими 
способами позначення демiнутивностi.

2 Украшсью словники й тексти переконують у тому, що значення змен- 
шення здатш набувати не лише iменники, а й слова в «х  повнозначних 
частин мови, як iмена субстанцiй з характеризувальною (iменники) та 
дейктичною функщею (займенники), так i iмена ознак (прикметники, 
дiеприкметники, порядковi числiвники, означальш займенники), дiй (дь 
еслова), ознак ознак (при^вники). Демiнутиви утворюють i вигуки: агу 
i агусг, агустъки. Словотвiрнi демiнутиви в полi вербалiзацil цього по- 
няття в украшськш мовi становлять сукупнiсть назв, найрозгалужешшу 
за формальними ресурсами й аспектами осмислення зменшення певного 
об’екта, ди або ознаки. Словотвiрнi демiнутиви, виражаючи значення 
зменшення як кшькюну модифiкацiю об’екта, нiби окреслюють тi його 
аспекти, якi можна номшувати й за допомогою шших ресурив мови. 
Спiльною для таких модифшацшних iмен е виражена в !хнш твiрнiй 
основi вказiвка на об’ект зменшення. У градуальнш опозици «менше за 
норму ^  норма ^  бiльше за норму» такий об’ект виконуе роль еталону 
зютавлення з ним полярних членiв опозици. Так зменшувальнi утворен- 
ня сл ^  вiдрiзняти вiд антонiмiчних пар на зразок одружений -  неодру- 
жений, а також ввд трiад з мезошмами на зразок бглий -  сгрий -  чорний. 
оскшьки вони не мають еталона для зютавлення члешв опозици.

2.1 В украшськш мовi градуальнi опозици здатнi формувати не лише 
деривати того ж iменi-еталона, а й рiзнокореневi пох^ ш , непохiднi 
слова, словоформи, словосполуки-номшаци i судження, пов’язанi з тим 
самим обектом. Наприклад, низький ступiнь штенсивност червоного 
кольору украшщ можуть позначити не тшьки дериватами червонастий/ 
червонястий, червонуватий, червонавий/червонявий, свШло-червоний, 
блгдо-червоний, а й прикметникамирудий, рижий, мгдний ‘червоно-жов- 
тий’, рож евий  ‘св^ло-червоний’. Крiм того, для градуювання вияву 
ознаки украшсью прикметники мають спещальш морфологiчнi засоби 
категори ступенiв порiвняння, зокрема аналггичну форму з квалiфiка- 
торами для вищого ступеня бглъш, менш (червоний) i найб1лъш, най- 
менш  (червоний) -  для найвищого ступеня. Рiзнi в^тш ки червоного й 
iнших кольорiв можна означити й за допомогою синтаксичних засобiв, 
словосполуками на зразок колгр кровг ‘червоний’ i колгр вогню ‘яскра-
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во-червоний, червоногарячий’, кол1р стиглог еиш н  ‘червоний з рожевим 
ввдблиском’ тощо.

2.2 На окрему увагу заслуговують i словосполуки рiзного типу, якi 
виражають судження про об’екти або д£1 чи ознаки, що не вiдповiдають 
певному еталону, е меншими вiд нього, а отже, в св^ом ост украшщв 
формують градуальнi опозици назв за 1хньою меншою/бiльшою нев^по- 
вiднiстю нормi. Наприклад, про дитину чи молоду людину, що ще не на
жила досввду, украшщ скажуть, що вона т шки тд стт ходить/мандруе, 
що в не! молоко на губах не обсохло, що вона молоком пахне, на притчку 
кашу гсть. Щ та iншi приклади доводять, що в украшськш мовi в полi 
вербалiзацil поняттево! категори зменшеностi (демiнутивностi) активно 
взаемодiють номшащя, предикацiя та оцiнка i в такш взаемоди стабiльно 
зi словотворчими ресурсами «ствпрацюють» ресурси лексичнi, як пито- 
мi, так i запозичеш, та граматичнi (морфологiчнi й синтаксичш). Отже, 
залежно вiд засобiв вираження зменшення маемо пiдстави видiляти в 
полi реалiзацil ще! категори в украшськш мовi словотвiрнi, лексичнi й 
граматичш (морфологiчнi та синтаксичнi) демiнутиви.

3 У модифiкацiйних словотвiрних демшутивах значення зменшення 
мiститься в ономасюлопчному базисi-формантi. Найпродуктивнiшим 
способом творення таких демiнутивiв е суфiксацiя. За даними «Словника 
афшсальних морфем украшсько! мови» (САМУМ 1998), до створення 
iменникiв-демiнутивiв залучено 31 суфiкс: -ець (зубець, ручаець), -ик  
(дощик, хлопчик), -к(а) дечинка , тжка), -ок (мюток, ставок), -а/-я (кур- 
ча, зеiря), -ук (зайчук, ярчук), -ц(е) (адельце, ттьце) та ш. Амплггуда 1х 
продуктивной також ютотна. Наприклад, якщо iз суфiксами -к(а), -ок
та -ик  у САМУМ зареестровано, ввдповвдно, 2032, 834 та 590 iменникiв, 
то iз суфiксом -унь всього 3 (братунь ввд брат, дiдунь в ^  дiд, татунь 
ввд тато).

Суфiксальнi деривати дають змогу окреслити межi розвитку семантики 
зменшення в украшських демiнутивах. 1х визначае опозищя модифша- 
цiйних i в ^ ’емно-модифшацшних утворень, або дедемiнутивiв (Карт- 
ловська 1999). Першi мають у тлумачних словниках стандартну в^силь- 
ну формулу тлумачення «Зменш. (зменшене) до...» (борозенка -  Зменш. 
до борозна)1; друп -  стандартну вiдсильну формулу «Те саме, що ...» 
^ ч к а  -  Те саме, що рг'ка). Мiж цими полярними групами дерива^в iз 
формально тотожними суфiксами демш утивносп пролягла строката 1

1 Дал1 в с  тлумачення за винятком окремо зумовлених подаемо за академ1чним 
«Словником украшсько! мови» в 11-ти томах (СУМ).
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смуга пох1дних, у яких до значення зменшення додалися уточнювальн1 
або ощнш компоненти. Чимало дем1нутив1в засвшчують метошм1чш 
переноси, завдяки яким розширено коло об’еклв, позначених такими 
!менами: басок -  1. Зменш. до бас 1 1 2. Струна в музичних шструментах, 
що дае низький звук; вушко -  1. Зменш.-пестл. до вухо 1, 3, 4; 2. Отв1р 
у голщ, кр1зь який просилюють нитку; // Отв1р у пристро!, мехашзм1, в 
який що-небудь вставляеться; 3. Варенички з яловичиною, що варяться 
в юшщ, бульйош тощо. Позитивна ощнка може нейтрал1зувати значення 
зменшення. На це в тлумачних словниках вказуе формула вшсилання 
«Пестл. (Пестливе) до...»: женишенько -  Пестл. до жених; зелененький
-  Пестл. до зелений; першенький — Пестл. до перший. В1д багатьох таких 
сл1в утворюються вторинш дем1нутиви з посиленою позитивною ощн- 
кою: водиця -  Пестл. до вода 1 { водиченька -  Пестл. до водиця, водичка 
або зеленесенький -  Пестл. до зелененький. Дем1нутивна суфшсальна 
модель стала в украшськш мов1 дуже продуктивною в найменуванш рос- 
лин, тварин, предмет1в, причому, тв1рними одиницями стають не лише 
апелятиви, а й ошми (антропошми), а сам1 так назви закршлюються в 
мов1 у форм1 як однини, так 1 множини: орлики — Багатор1чна декоратив
на трав’яна рослина родини жовтцевих !з поодинокими квггками р1зних 
кольор1в; грицики (вш !меш Гриць (скорочений вар1ант вш Григорий) -  
Трав’янистий бур’ян родини хрестоцвггих, що цвгге бшим цвггом; коник
-  5. Комаха з довгими ногами, що стрибае й крилами утворюе сюркгглив1 
звуки; 6. Пряник або шрашка, що мають форму коня; михайлик, заст. -  
Невеличкий дерев’яний к1вш для горшки.

1нколи на пестливу ощнку дн у словниках вказують ремарки дит. (ди- 
тяче): д1еслова гстки, гстоньки, гсточки або пестл. (пестливе): д1еслова 
спатки, спаточки, спатоньки, спатут, спатуа. Чимало таких утворень 1 
серед присл1вник1в тепер {теперки, тепереньки, теперенька, теперечки, 
теперечка; числ1внишв: перший { першенький; двое { двоечко; вигушв: 
агу 1 агусг, агусеньки, агустьки; спасибо { спасибоньки. Подекуди демь 
нутив за формою виражае збшьшене значення, ут1м, з послабленою його 
ощнкою: величенький -  Який трохи перевищуе звичайний розм1р; досить 
великий.

З1 змшою сощальних 1 виробничих вшносин в укра!нському суспшьств1 
зник Грунт для функщонування дериват1в з патрошм1чними суфшсами 
на позначення сина або дочки особи, названо! тв1рною одиницею, як 
апелятив1в: коваль { коваленко, ковальчук, ковалгвна ‘син, дочка коваля’. 
Натомють, так  номшацн стосовно ошб чолов1чо! стат з розряду апе- 
лятив1в перейшли до розряду власних назв [ закршилися як пр1звища 
украгнщв, а також розвинули значення ‘пом1чник, учень, тдм айстер’.
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Для цiлого ряду найменувань професiй або посад стара укра1нська мова 
випрацювала OKpeMi ^OBOTBop4i засоби для вираження значень ‘син, 
нащадок’ i ‘учень, помiчник, тдмайстер’: титар -  титаренко ‘син тита- 
ря’ i тдтитарш, тдтитарний ‘помiчник титаря’; суддя -  судденко ‘син 
суддГ  i тдсудок ‘помiчник суддГ .

3.1 Значення зменшення в укра1нських словотвiрних демiнутивах може 
виражати не лише формант, а й твiрна основа, а отже, воно може станови- 
ти ономасюлопчну ознаку номшацн. Причому, такi основи часто сполу- 
чаються з демiнутивними суфiксами й посилюють значення зменшення: 
малюк i маля ввд прикметника малий в градуальнш опозицн наймену
вань о « б  за вiком малюк, дитина, неповнолтнш, т длт ок -  дорослий, 
повнолтнт -  лт т й  -  старий -  похилого вгку. Вказiвка на вж особи, 
менший ввд повнолiття (в Укра1ш -  це 18 рокiв), може бути експлщитною, 
прямою (малюк) та iмплiцитною, непрямою, вираженою через дда або оз
наку, властивi дитиш певного вiку. Показовий вибiр мотивiв словотвiрноl 
номшацн та !хнш зв’язок iз судженнями, закрiпленими у фразеолопзмах, 
пор. пригрудча, сисун/сосун, сосунок, сосунець, молокосос/молокососка i 
молоко на губах не обсохло, молоком пахне. Прикметно, що самий гшеро- 
шм дитя/дитина як iм’я неповнолггньо! особи «Етимолопчний словник 
украшсько! мови» пов’язуе з праслов’янським дieсловом dojiti (пор. з су- 
часним укра1нським доти) i з гшотетичною формою вiд нього *detent- зi 
значенням ‘годоване груддю’ (ЕСУМ 1985 II: 79).

4 1ншу порiвняно iз суфiксальними демiнутивами картину вербалiзащi 
поняття зменшення демонструють префiксальнi та конфiксальнi дери- 
вати. До значення зменшення в них додаються граматичш значення, 
зумовленi генетичним зв’язком префiксiв з прийменниками. Там групи 
демiнутивiв значно поступаються суфшсальним за своею продуктив- 
нiстю й активнютю. Як правило, це непродуктивш розряди похiдних, 
зокрема конфiксальнi iменники на позначення прибудiвель до чогось 
(пристки, пристня до сти, прикухенок до кухня, придомок до д1м, при- 
стток до стта, примурок до мур) або префшсальш прикметники зi 
значенням недостатнього ступеня вияву ознаки (приглухий вiд глухий чи 
лт еплий  ввд теплий). У дефш щ ях таких дериватiв наявнi квалiфiкатори 
розмiру об’екта, ступеня вияву ознаки чи виконання дн, менших за нор
му: невисокий, невеликий, слабкий, трохи, стиха, злегка, ледве, що в дь  
есловах можуть поеднуватися з ознаками часу або характеру виконання 
дн: пристки — 2. Прибудова перед входом до якого-небудь примщення; 
невелик сши; пристток -  Невисока стшка, яка в^городжуе частину 
примiщення; павШер -  Слабкий вггер, вiтерець; пазелень -  Домiшка
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зеленого кольору, зелений в^тшок, зеленi просвгга у забарвленнi або 
пофарбуваннi чого-небудь; приглухий -  Трохи глухий; лтеплий  -  Трохи 
теплий; погравати -  Грати стиха або час ввд часу; поствувати -  Стиха 
ствати; тдштовхувати -  Злегка штовхати та im

У дериватах на зразок присмак, призвук значення зменшення об’екта, 
названого твiрною основою, поеднуеться зi значенням додатковостi, су- 
провiдностi: присмак -  1. Додатковий смак у чому-небудь; 2. Ввдтшок, 
забарвлення; // Ледве помггаий прояв чого-небудь; призвук -  Додатковий 
звук, короткий i невиразний, який супроводжуе основний звук. Таке ж 
значення спостертаемо i в старому словi прискринок -  Невеличкий ящик 
для дрiбних речей у верхнш частит боково! стшки скриш, скриньки. 
Словники початку ХХ ст., зокрема «Словарь укра!нсько! мови» за ре- 
дакцiею Б. Грiнченка, дають змогу доповнити цей розряд дерива^в, пор. 
приб1док ‘прибавка к беде, добавочная беда’ (СГ 1909 III: 406). Синош- 
мiчнiсть ще! групи демiнутивiв з дериватами на зразок вибалок, виярок, 
видолинок, утвореними вщ iменникiв за конфiксальною моделлю ви- ... 
-ок, засвiдчуе ще один аспект осмислення зменшення об’екта -  видшення 
з нього такого ж за ознаками, але меншого за розмiром, балка -  Яр iз 
пологими схилами i вибалок -  Невелика балка.

Деяк iменники з префiксом nid- на позначення особи збереглися в су- 
часнш вiйськовiй термшологи: тдполковник, тдпрапорщик. В шших 
сферах суспшьного життя так префiксальнi деривати замiнили складнi 
слова або словосполуки з уточненим значення тдпорядкування од те!  
особи iншiй у певнш iерархil, вказiвкою на зменшення обсягу функцш 
тдпорядковано! особи: режисер -  помгчникрежисера, помреж; прем’ер 
-  вще-прем’ер, директор -  заступник директора; адмграл -  вще-адмграл, 
контр-адмирал. Однак модель творення вщсубстантивних iменникiв зi 
значенням тдпорядкування одного об’екта шшому за допомогою пре- 
фшса nid- виявляе дедалi вищу актившсть у систематизаци абстрактних 
понять: тдланцюжок, тдпрост1р та шш!

4.1 В украшськш мовi е словотворчi ресурси як для узагальнено! вказiв- 
ки на неповну вiдповiднiсть одного об’екта шшому (префшс недо-: розум 
i недорозум -  Вщсутшсть, брак розуму, розсудливостц дурiсть), малий 
обсяг, розмiр, вмiст, кiлькiсть чогось (основи мало-: малокалоршний, 
низько-: низькооплачуваний, м1кро-: мгкроекономгка, мт1-: мгтвистава), 
так i для означення конкретно! мiри зменшення денотата, ступеня вщпо- 
вщност йому означуваного об’екта: половини (основи полу-, nie-, Hanie-: 
день -  твдень, полудень; дикий -  натвдикий; закрити -  натвзакрити); 
чверт (основа чверть-: фтал -  чвертьфгнал). У цш г р у т  назв часто
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словотвiрнi засоби точного вимiру зменшення об’екта взаeмодiють з 
лексичними та синтаксичними засобами непрямо! номшаци з мiркувань 
полiткоректностi, пор. натвкровок/натвкровка, натвгрек-натвукрай 
нець, мулат, метис, креол, афроукрагнець i дитина з мгшаног родини. 
Так обтачш назви зменшення певно! ознаки зближуються з назвами 
категори несправжностi, iменування особи, яка виконуе функцi! шшо! 
не за генетичними, а за сощальними ознаками: син, дочка i пасинок, 
падчерка; батько i веальний (посадний), хрещений, названий (наречений, 
прибраний) батько; мати (бгологгчна) -  сурогатна мати; брат, сестра 
i побратим, посестра, зведенг брат I сестра (зведенята); един(одн) 
оматерт, единоутробна, един(одн)окровн1 брат I сестра (однокровник, 
однокровець, заст. кревний, кр1вняк).

5 Корпус укра!нсько! мови (Корпус) та шюстрацл у словниках ХХ-по- 
чатку ХХ1 ст. дають змогу виявити ознаки (статичш й динамiчнi), що в 
сввдомост мовщв закршилися за певними об’ектами й лягли в основу 
!хш х зменшених назв або залишилися не реалiзованими в номшацп. 
Наприклад, дощик/дощичок укра!нцi означають за розмiром i формою 
крапель (дргбний (дргбненький, дробей)), краплистий (крапчистий), мач- 
катий (краплi якого схожi на голiвки маку), за частотою !хнього падiння 
(нечастий, тихий, спокшний, легкий) чи кшькютю (нерясний, ргдкий). 
Дощик може викрапати, накрапати, ыятися, мжити/гмжити, капотг- 
ти, поливати, шамрити. Проте пестливо укра!нщ можуть означити й 
сильний дощ з громом (ПШов дощик громовенький, а на той сад зеле
ненький). Образш назви й виявляють спектр кшькюних, якюних, часових 
характеристик малого дощу: слгпий дощ, свинячий або курячий дощ, з 
сонцем дощ -  краплистий, короткочасний, у сонячний день, крiзь сонце; 
скупий дощ -  нерясний; дощ як кргзь сито (як з-тд сита), ситом дощ 
-  про дрiбний теплий дощ (пор. з рос. грибной дождь). Таке означення 
закршило й п р и ^ в ’я Коробом сонце -  ситом дощ.

Ознаки за усталеною дiею дощика-гшерошма реалiзувалися в таких 
юкстапозитах-гшошмах, як дощик-накрапайчик, дощик-сгянець, до- 
щик-поливайчик. В ^  деяких з дiеслiв, що позначають рiзновиди цих 
опадiв, утворюються окремi назви дрiбного дощу, пов’язаного також з 
туманом, мрякою, пор.: мжити/гмжити, мжичити, мигичити i мжич- 
ка, мгичка, мигичка, мжа/гмжа, мгун, мжиця або капання, катж, окап 
(в ^  капати), капотгж (в ^  дiеслова посилено! дi! капотгтй). Проте 
хоча дощ може нудьгувати й шамрити, щ ознаки несильного дощу не 
дали окремих номшащй i через те, що в ^  таких дiеслiв утворено за- 
гальнi назви виконавця ди (шамрай, шамрило, нудьгар, нудяр), i через
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iндивiдуалiзований, упрозорений лише в контекстi характер цих акщ- 
ональних ознак.

6 Окреслеш вище словотворчi ресурси вербалiзащl значення зменшення 
в сучаснiй укра!нськш мовнiй практицi мають рiзну активнють. Так, 
у словнику А. М. Нелюби «Словотворчють незалежно! Укра!ни (1991— 
2011)» знаходимо переважно експресивно-оцiннi зменшувальш iменники 
й прикметники з префшсом недо- (недоводомий, недозакон), суфiксом 
-я/-ят(а) (бомженя, ологархенята), питомою основою нат е- (напов- 
вождь, натвноменклатурний) та запозиченими м1т- (моноДавос, моно- 
ологарх) й мжро- (мокроесейчик, мжром1ф), хоча трапляються i власне 
зменшувальш, нейтральш номшацн на взiр монодрукарня, мокрорецензоя 
(Нелюба 2012). З матерiалiв комп’ютерного фонду шновацш, який наш 
колектив формуе з 2006 р. (КФ1), додамо недовитворити, недоонвес- 
тування, недолотература; тддиректороя, подкаталог, тдфракцоя, под
центр; мШ-альбом, мт1-газета, мШ-готель i навггь моно-дно; низькобю- 
джетний, низькоранговий, низькотехнологочний. Проте i в словниках, 
i в текстах Корпусу укра!нського мови не знаходимо жодного нового 
зменшувального прикметника з префiксами при-, т д- або iменника, 
утвореного за конфшсальними моделями е и - .-о к  чи при-.. ,-ок.

Водночас шновацн-зменшувальш утворення пiдтверджують загальну 
тенденщю в сучаснiй укра!нськш мовi до посилення оцiнки означувано- 
го об’екта в певних стилях i сферах !! уживання. Це сприяе зростанню 
активностi й продуктивностi групи суфшсальних i префiксальних демь 
нутивiв. Утiм, сучасна укра!нськомовна комунiкацiя, особливо фахова, 
потребуе й засобiв уточнения понять, позначення !хшх окремих аспектов, 
а це сприяе зростанню ак ти вн ой  ресурсiв творення складних слiв i 
кiлькаслiвних номiнацiй, активiзащ! категорн ступешв порiвняння, що 
охоплюе не тшьки якiснi, а й вiдноснi прикметники. Так деривати й сло- 
воформи формують iз суфiксальними демiиутивами гiперо-гiпонiмiчнi 
об’еднання. Словотвiрнi демiиутиви з прямим i переносним вираженням 
зменшення в основi та/або формантi, лексичнi й синтаксичш демiиутиви 
заповнюють нижчу ланку в градуальнш опозицн вiдносно !! нейтрально! 
ланки з назвою певних денотатiв у нормi. Завдяки цьому мовщ дiстають 
рiзнi ресурси для вираження значення зменшення (дем1нутивност1) з 
його рiзними вiдтiнками i конотащями, поеднуючи у сво!й мовнiй дiяль- 
ностi засоби номшацн iз засобами предикацн та оцiнки.
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Summary

Word-formation among other Modes of Nomination the Diminutiveness 
in the Ukrainian Language

Diminutiveness in the Ukrainian in the text discussed in a variety of modes of nomi
nation and in the correlation with other conceptual categories. Meaning of diminution, 
inequality with the standard links the category of deminutiveness with the categories 
of unmaturity, family and social hierarchy (‘parent-child’: коваль and коваленко, 
ковальчук, ковалiвна -  a son and daughter of a smith, ткач and ткаченко, ткачук -  
apprentice, assistant of weaver, young weaver). Decrease can not only creature, object, 
but also the action, attribute вiяти ‘to winnow’ -  повiвати, !сти ‘to eat’ -  !стоньки, 
спати ‘to dream’ -  спатуЫ, зелений ‘green’ -  зелененький, зеленуватий, зеленавий.
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The significance of the phenomena for the language consciousness of Ukrainians proves 
the formation of oppositions ‘diminutive -  standard -  augmentative’. For this purpose, 
the Ukrainian language is attracting word formative modes as well as lexical and syn
tactic ones. For example, to describe the rain of varying strength as opposed to rain 
proper lexical мжа/iмжа, мряка -  дощ -  сльота, word-formative дощик, дощичок, 
дощик-накрапайчик, дощик-Ыянець, дощик-поливайчик -  дощ -  дощище, дощака 
and syntactic oppositions скупий дощ, дрiбний дощ, курячий/свинячий дощ -  дощ 
-  тучний дощ, проливний/заливний дощ, облiжний (облоговий) дощ, дощ ситом, 
з сонцем дощ and дощ як з луба (рукава, вiдра, бочки), з-тд ринви are presented. 
Some derivational means of diminutiveness are related with category of unreality: 
втер  ‘wind’ and павтер ‘gentle breeze’, but син ‘son’ and пасинок ‘stepson’.
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