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У відображенні різноманітних значень і відтінків значень слів великі можливості 
мають функціонально-якісні відіменникові прикметники. Функціонально-якісними 
називаємо такі відносні або присвійні прикметники (в прямому їх значенні), які, вживаючись 
у контекстах переносно, набувають якісного значення. Їхнє конкретне значення, відмінне від 
прямого і синонімічне значенню власне якісного прикметника, встановлюється тільки в 
конкретному випадку функціонування слова в контексті. Так, якщо розглядати, наприклад, 
прикметники крем’янистий, кристальний, оксамитовий, залізний, заячий, ведмежий поза 
контекстом, то вони усвідомлюються нами насамперед як відносні чи присвійні, оскільки 
виражають ознаки за відношенням до предмета або тварини: оксамитова хустка (хустка із 
оксамиту), заяча лапка (лапка зайця). У сполученні з іншими іменниками ці самі 
прикметники можуть набувати переносного значення, нерідко якісного: оксамитовий голос 
(приємний, м’який), заяча душа (боягуз). Група функціонально-якісних прикметників тільки 
за матеріалами 11-томного Словника української мови містить понад 450 лексем, які в 
контекстах виражають значно більше значень і їх відтінків. Це залежить від того, з якими 
означуваними іменниками вони вживаються, наприклад: мертвецький сон (міцний, 
непробудний), мертвецька тиша (позбавлена ознак життя), зрадницький дзвін (який криє в 
собі несподівану небезпеку), зрадницька погода (яка може підвести в потрібний момент, 
ненадійна) та ін. 

Відіменникові функціонально-якісні прикметники можна поділити на дві великі 
групи: до першої належать ті, що утворені на базі відносних прикметників(1), до другої ті, 
що утворені на базі присвійних прикметників (II). 

І. Функціонально-якісні відіменникові прикметники першої групи можна поділити на 
кілька підгруп, найбільша з них — це прикметники, утворені від іменників — назв металів: 
сталевий, срібний, свинцевий, чавунний, олов’яний, золотий, мідний, крицевий, залізний, які 
виражають якісні ознаки кольору: Олов’яне, важке небо трусило над Львовом сніжинки — 
перших посланців ранньої зими (Р. Іваничук), тобто небо, яке кольором нагадує олово, 
сріблясто-біле з тьмяним полиском; фізичні якості людини: Залізні руки турка гнули залізні 
перила, коли він настирливо вдивлявся вгоризонт, ведучи закованого в панцир гіганта 
(Ю. Яновський), тобто дуже міцні, сильні руки; психічний стан людини: І від жаги, як від 
недуги, Всі сни тікають золотії (М. Лермонтов, перекл. М. Рильського), тобто приємні, легкі, 
веселі сни; ознаку за безпосереднім фізичним відчуттям, враженням: Незвичне якесь млосно-
гидке відчуття олов’яної ваготи у всьому [Надійчиному] тілі не проходило (В. Козаченко); 
oзнаку за слуховим сприйманням: Недовго сумує отаман. Його засмалене мужнє обличчя 
спалахнуло вже звагою, і металевим гострим голосом вигукує він над сполоханим табором 
наказ (М. Коцюбинський) — голосом, який нагадує звуки від удару по металу (дзвінким); 
ознаку за зоровим, зовнішнім сприйманням: На сорочках всихала сіль, Вони [безробітні] 
ішли, у світі гнані; І їх стрічали звідусіль Жандармів очі олов’яні (Я. Шпорта) — невиразні, 
тьмяні очі; ознаку за психічним враженням: Гнітюча, олов’яна тиша залягла над окупованим 
селом (В. Козаченко). 

Прикметники, утворені від іменників — назв дерев, кущів, трав, квітів та плодів: 
мигдалевий, малиновий, лимонний, калиновий, полиновий, волошковий, помаранчевий, 
гороховий, пшеничний, тютюновий, маковий та ін., що вказують насамперед на кольорову 
ознаку: В зелених мундирах, із засуканими рукавами... на матросів сунула горохова хмара 
німецьких фашистів (В. Кучер); Вона повела очима на схід — смуга на горами була вже 
помаранчева (Ю. Смолич), тобто смуга кольору шкірки помаранчі (оранжево-червона); 
рідше — звучання: Замість тріумфального в’їзду під малиновий передзвін до Москви 
«чорному барону» [Врангелю] довелося тікати на одному з кораблів союзників («Ком. 
України») — передзвін дуже приємного, м’якого тембру; ознаку за подібністю: Обів’ю я 



зорею, кохана, Молодий тополиний твій стан (В.Сосюра), тобто стан дівчини, стрункістю 
схожий на тополю; До неї засміялася русява голівка з мигдалевим очима (П. Панч), тобто 
очима, подібними до мигдалевих горішків. 

Прикметники, утворені від іменників — назв різних дорогоцінних каменів, мінералів, 
гірських порід тощо: мармуровий, перламутровий, рубіновий, жемчужний, діамантовий, 
малахітовий, що виражають передусім ознаки за подібністю (кольором, поверхнею): Мати 
стара, ні трішки не помолодшала, ще, навпаки, не одну жемчужну нитку вплело в її волосся 
(А. Головко); Раптом у прочиненому вікні другого поверху вияснилось проти місяця 
мармурове обличчя Ярини (О.Ільченко), тобто біле, гладеньке, як мармур; Тільки-но 
пройшов свіжий дощ, діамантові крапельки мінилися під сонячним промінням (В. Собко). 

Прикметники, утворені від іменників — назв матеріалів: солом’яний, гумовий, 
дерев’яний, луб’яний, кумачевий, цегляний, скляний, камінний, крем’янистий та ін., які в ролі 
функціонально-якісних виражають кольорові ознаки, різні властивості, що характеризують 
фізичний і психічний стан людини, її характер, ознаки за слуховим сприйманням та ін. Так, 
прикметник дерев’яний розвинув значення «позбавлений ознак життя, нерухомий, неживий»: 
Він уявляв, що станеться з ним, коли він буде мертвий... Кров у жилах густа і холодна, як 
драґлі, члени витягнені, дерев’яні і не згинаються, як з пап’є-маше (М. Коцюбинський); з 
семантичними відтінками «позбавлений емоцій; невиразний»: — Питаєте про переконання? 
— дерев’яним голосом мовив Ольошка (Є. Гуцало); і ознаки за слуховим сприйманням: 
Дерев’яний стукіт наближався (О. Донченко); прикметник оксамитовий розвиває значення 
«який чимсь нагадує оксамит, схожий на оксамит» (м’якістю, гладкістю), наприклад: 
Козенятко вперлося об м’який оксамитовий бік своєї матері й зацікавлено поглядало 
(П. Загребельний), і «приємний, м’який» (про голос, звук): Секретар парткому, високий 
сивий красень з громовим оксамитовим баритоном і густими, як у Діда Мороза, бровами? 
Надійка його ще майже не знає (В. Козаченко). 

Прикметники, утворені від назв твердих, м’яких і рідких речовин: полив’яний, 
сальний, солоний, крижаний, кров’яний, молочний, сургучний, смоляний (смолянистий) та ін. 
Прикметники такого типу розвивають різноманітні якісні значення та відтінки значень, 
наприклад кров’яний — «який має колір крові, червоний, багряний»: Все чорне небо вгорі 
заблищало вогнем, замиготіло рівними хвилями, неначе кліпало якимсь страшним оком, 
кидаючи кров’яний світ на село (І. Нечуй-Левицький); крижаний — «який призводить до 
заціпеніння; ворожо-холодний, холодно-зневажливий»: Тюремник вийняв з обшлага 
розписочку, шанобливо віддав її слідчому і, обертаючись до старого, коротко. крижаним 
голосом наказав: — Айда на царську кватирю! (М. Стельмах). Прикметник солоний 
вживається у переносному значенні «дотепний, але грубий, непристойний»: Мусить 
[корчмар] зносити солону, часом дуже солону лайку гуцула, мусить не дочувати багато речей, 
мусить терпіти... (Г. Хоткевич); у значенні «дужі тяжкий» уживається в розмовному стилі: 

[Т у р н]: 
Пошлю Енея до Плутона  
Або і сам в ад копирсну;  
Уже мні жизнь і так солона;  
Оддай Енею навісну 

(І. Котляревський) 
 
Прикметники, утворені від назв органів людей і тварин: сердечний, головний, грудний, 

жовчний, крилатий та ін. Прикметник жовчний, уживаючись переносно, набуває значення 
«який любить досаджати, неприємно вражати словами; злостивий»: Біля столу... 
[петлюрівець] — жовчний, присадкуватий, в мишастому френчі... ганьбить, розносить 
Ганжу-Ганженка (О. Гончар); з семантичним відтінком «який виражає недовір’я, ворожість, 
роздратованість, злобу»: Скільки разів за минулі роки він у думці кидав невідомому 
рецензентові жовчні і гнівні слова (С. Журахович); крилатий — «який надихає, підносить»: 
крилаті слова, крилаті думки. 



Функціонально-якісні прикметники виникають і ні базі відносних прикметників, які 
утворені від інших назв, наприклад від назв музичних ладів, пор. відносний прикметник 
мінорний у реченні: Мінорний лад (соль-мінор) надає музиці відтінку ніжної жіночності 
тендітності, якоїсь просвітленості барв (Українська класична опера) і функціонально-
якісний, уживаний у розмовному стилі, у значенні «смутний, журливий»: Напівтемрява і 
журний спів настроювали глядачів на мінорний лад (В. Минко); від назв небесних тіл, пор. 
відносний прикметник зоряний у сполученні зоряне небо у значенні «вкритий, усіяний 
зорями» і функціонально-якісний у значенні «сяючий, блискучий, як зоря, променистий»: 
Якби мав [Степура] право, щасливе право коханого, як шалено цілував би оті очі зоряні, 
повні жагучого п’янкого світла (О. Гончар); від назв архітектурних або скульптурних споруд, 
пор. відносний прикметник монументальний: Твори монументальної скульптури 
встановлюють у тих місцях, де вони найбільш доступні для масового огляду («Наука і 
культура») і функціонально-якісний прикметник монументальний у значенні 1) «який вражає 
своїми розмірами, величністю: величний, грандіозний»: монументальна гребля, 
монументальний палац культури, з семантичним відтінком «високий, кремезний» (про 
людину, її постать); монументальна постать хлопця і у значенні 2) «ґрунтовний, глибокий 
за змістом»: монументальний реалізм Івана Франка; від назв хвороб, пор.: чумний — 
відносний прикметник у словосполученні чумне захворювання і функціонально-якісний 
прикметник у значенні «який втратив ясність свідомості, очманілий» у реченні: Він якийсь 
сьогодні чумний; від назв надприродних сил, у які вірять люди, релігійно-ідеалістичних 
поглядів: магічний, містичний та ін. Функціонально-якісним прикметникам такого типу 
притаманні значення «надзвичайно сильний», «непереборний»; «чарівний, чудодійний»: 
Далеко попереду глухо гуготів фронт. Він налякав дівчину. Більш того, він зараз вабив її, 
притягував до себе з магічною силою (О. Гончар); «який має надзвичайний вплив на кого-
небудь»: Магічне це слово — план; від назв установ культури, пор.: театральний — 
відносний прикметник у сполученні театральний сезон і функціонально-якісний 
прикметник у значенні «який відзначається театральністю, розрахований на зовнішній 
ефект» у сполученні театральна пишність відправи в костьолі; від назв відділів державних 
установ: канцелярський, наприклад, функціонує з іронічним відтінком «сухий, одноманітний, 
шаблонний»: Дратував мене і тон, яким я розмовляв з Вітою: канцелярська і категорична 
форма моїх звертань і вимог (Я. Гримайло). 

II. Функціонально-якісні прикметники, утворені на базі присвійних прикметників, 
можна поділити на три чітко окреслені підгрупи: функціонально-якісні прикметники, 
утворені від назв людей: клоунський, лицарський, жебрацький, злидарський та ін.; 
функціонально-якісні прикметники, утворені від назв тварин: оленячий, зміїний, павиний, 
овечий та ін.; функціонально-якісні прикметники, утворені від назв міфічних істот: 
диявольський, чортячий, сатанинський, демонський.  

Функціонально-якісні відіменникові прикметники першої підгрупи утворюються: 
а) від назв людей за фахом і діяльністю: дипломатичний, мисливський, клоунський, 
начальницький та ін.; пор.: клоунський — присвійний прикметник у словосполученні 
клоунський номер і функціонально-якісний у значенні «комічно-безглузді, блазенські» у 
реченні: Тут хата горить, а ви показуєте клоунські штучки, щоб людей відтягнути від пожежі 
(І. Вільде); присвійний прикметник жебрацький у значенні функціонально-якісного 
вживається в реченні: «Все мало якийсь немов засоромлений жебрацький вигляд (Леся 
Українка), тобто все мало злиденний, убогий вигляд; пор. ще: лакейські передпокої і 
лакейська служба (служба, сповнена підлабузництва); б) від назв людей за належністю до 
партій, напрямів, угруповань, за походженням: куркульський, царський, ліберальний, 
панський, циганський та ін. Пор., наприклад, відносний прикметник циганський у сполученні 
циганська мова (мова циган) і це ж слово у ролі функціонально-якісного прикметника в 
значенні «безладне скупчення людей, тварин тощо» у реченні: Тут пекло у нас — циганська 
табір; в) від назв осіб за якістю характеру: геройський, геніальний, рицарський, 
помпадурський, лицарський, патріотичний та ін. Пор.: лицарський — лицарський вік 



(присвійний прикметник), тобто «вік лицарів» і функціонально-якісний прикметник 
лицарський у значенні «вихований і підкреслено чемний, благородний» у реченні: Прости ж 
мене за те, що горе тобі причинила і чесній лицарській душі твоїй несамохіть уразу тяжку 
зробила (І. Карпенко-Карий); г) від інших назв ociб дитячий, суперницький, товариський, 
приятельський, гольтіпацький, дикунський та ін. 

Функціонально-якісні прикметники другої підгрупи, утворені від назв тварин (риб, 
гризунів, птахів, хижих звірів, домашніх тварин та ін.), характеризують людей, їхні вчинки 
за такими властивостями, які притаманні представникам тваринного світу. Так, 
прикметником півнячий, який у сполученні півнячий гребінь має присвійне значення, у 
реченні ...півняча задирливість Владислава, що завжди здавалася їй смішною, зараз 
дратувала її (М. Островський) автор характеризує Владислава як задерикувату, запальну 
людину; а функціонально-якісний прикметник павиний у словосполученні павина хода 
дівчини характеризує плавну, величаву, таку, як у пави, ходу дівчини; пор. ще: риб’ячий 
хвіст, риб’ячі очі людини (холодні, безпристрасні, байдужі). 

Третя підгрупа функціонально-якісних прикметників кількісно невелика, утворена від 
назв надприродних істот, наділених величезною силою, що втілюють зло і звичайно 
зображуються у вигляді людини з козячими ногами, хвостом і ріжками: диявольський, 
демонічний, сатанинський, чортячий. Так, присвійний прикметник сатанинський виступає 
функціонально-якісним і означає «сповнений підступності, зла»: сатанинські плани 
фашистів, а присвійний прикметник демонічний у ролі функціонально-якісного у реченні: У 
твоїх очах є щось демонічне і привабливе для жінок (Г. Тютюнник) характеризує героя як 
людину з сильним, вольовим характером. 

Таким чином, функціонально-якісні прикметники — один з важливих дійових засобів 
увиразнення мови, створення художніх образів. 


