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ЗУБАТИЙ — ЗУБАСТИЙ, ТРУБЧАТИЙ — ТРУБЧАСТИЙ 

 
У сучасній українській мові досить продуктивні суф. -ат- і -аст-, -чат- і -част-. З їх 
допомогою утворюється ряд здебільшого якісних прикметників: вухатий — вухастий, 
щокатий — щокастий, лобатий — лобастий, бородавчатий — бородавчастий, 
половинчатий — половинчастий, стовпчатий — стовпчастий та ін. 

Прикметники з суф. -ат- і -аст- можуть утворюватися від основ іменників — назв 
частин тіла живого організму. Ці іменники можуть бути трьох родів: чоловічого (зуб — 
зубатий, зубастий; дзьоб — дзьобатий, дзьобастий; бік — бокатий, бокастий); жіночого 
(грива — гриватий, гривастий; борода — бородатий, бородастий); середнього (вухо — 
вухатий, вухастий; око — окатий, окастий; горло — горлатий, горластий) та ін. 

У переважній більшості випадків такі спільнокореневі прикметникові утворення 
виступають як семантично рівнозначні: «Маковейчик, молодий лобатий телефоніст» 
(О. Гончар) і «Озвався низенький на зріст лобастий тракторист» (І. Цюпа); «Скільки 
сміху було, коли за кермо сідав оцей вухатий Кузьма» (О. Гончар) і «Цей вухастий 
хлопець знає все, що йому треба» (Г. Хоткевич). Прикметники на -атий вказують на 
певну зовнішню ознаку, якою названий предмет виділяється з-поміж інших подібних, 
слова на -астий вказують на надмірність певної ознаки в означуваному предметі, часто з 
відтінком згрубілості (Ізюмов О. Прикметникові суфікси в українській мові -астий  
(-ястий), -атий, -истий, -їстий, -оватий, -уватий. — Мовознавство, 1936, № 9): «Такий 
він був горластий на маївках» (П. Козланюк) та ін. Подібні властивості мають такі 
прикметники і в російській мові (Рогожникова Р. П. Варианты слов в русском языке. М., 
1966). 

Нерідко прикметники з суф. -ат- семантично близькі з іменниками на -ань: 
бородатий — бородань, головатий — головань, губатий — губань, окатий — окань, 
пузатий — пузань, вухатий — вухань, вусатий — вусань та ін. Досить часто прикметники 
з суф. -ат- і -аст- уживаються з переносним значенням, указуючи на схожість чого-небудь 
з тим, що виражене твірним іменником: «Несамовиті гривасті потоки» (О. Гончар); «Над 
вікнами сміялися разки зубастої кукурудзи» (М. Стельмах); «Земля прислухається до 
придорожніх пісень і вухатими соняшниками, і вусатим ячменем» (М. Стельмах); 
«Стояли непорушні окаті пароплави» (І. Микитенко). 

Широке вживання прикметників на -атий, -астий з переносним значенням 
зумовлене їх великою емоційно-експресивною наснаженістю. Окремі прикметники з 
цими суфіксами відомі у мові переважно саме з вторинним значенням: головатий (про 
людину) — розумний, язикатий — той, хто багато говорить. Усі прикметники цієї групи 
мають граматичні ознаки, властиві якісним прикметникам: ступені порівняння, категорію 
суб’єктивної оцінки якості. Однак вони зовсім не утворюють прислівників на -о, не 
вживаються в короткій формі. Ступені порівняння і категорія суб’єктивної оцінки 
зближують розглядану групу слів з якісними прикметниками і включають їх в один 
розряд з ними, хоч разом з тим у них чітко простежується семантичний зв’язок з твірними 
основами іменників, а отже, вони близькі і до відносних прикметників, у яких якість 
виражається через відношення до предмета. 

У сучасній українській мові прикметники з суф. -ат-, і -аст-, що творяться від 
основ іменників — назв частин тіла живого організму — становлять замкнену лексичну і 
групу слів, яка не поповнюється новотворами. Це зумовлюється обмеженістю класу 
іменників, від яких можливі прикметникові спільнокореневі утворення. Близькі вони як за 
семантикою, так і за сферою вживання (слова на -атий, -астий характерні для розмовного 
стилю мовлення). 

За допомогою суф. -ат-, -аст- утворюються прикметники і від іменників — назв 
конкретних предметів, що мають суф. -к-, -ець. Твірними основами в цьому випадку 
також виступають іменники всіх трьох родів: чоловічого з суф. -ець, який у сучасній мові 



втратив значення зменшеності: зубець — зубчатий, зубчастий; стовпець — стовпчатий, 
стовпчастий (при творенні прикметників відбувається чергування приголосних ц — ч); 
жіночого з суф. -к-, який чергується з -ч- у прикметниках: тарілка — тарілчатий, 
тарілчастий; половинка — половинчатий, половинчастий; середнього: крильце — 
крильчатий, крильчастий; кільце — кільчатий, кільчастий та ін. Ця група прикметників 
неоднорідна за своєю семантикою. Одні з них означають, що предмет складається з того, 
на що вказує твірна основа іменника, або ж має у великій кількості те, що позначене 
твірною основою: «Бородавчасті голуби.. мають різної форми й величини бородавки біля 
дзьоба» (Знання та праця); «На її [вільшини] бородавчатих гілках злякано тряслося 
іржаве кволе листя» (В. Земляк); «Крім трубчастих радіаторів, на автомобілях 
застосовують і пластинчасті радіатори» (Автомобіль); «Ще кращими щодо якості 
очистки треба визнати одноканальні та пластинчаті радіатори» (Шкільна гігієна) та ін. 
До цієї групи прикметників належать і слова квітчастий, рідше квітчатий — 
різнобарвний, покритий квітами, — загальне значення яких близьке до значення 
прикметників цього типу — «складається з безлічі квітів», «покритий безліччю квітів»: 
«Кобзаря портрет квітчатий у кожного в хаті» (Народ про Шевченка); «Знов сади 
квітчасті маряться мені» (В. Сосюра); «Пахне цей квітчастий брат сонця [соняшник] 
дитинством» (О. Гончар) та ін. 

Інші прикметники цієї групи виражають подібність предмета за своєю формою, 
будовою до того, на що вказує твірна основа: «Для приготування консервів 
використовують молоді дрібні плоди патісонів (тарілчастих гарбузів)» (Українські 
страви); «Титан виділяється у вигляді гольчастих стовпчастих кристалів» (Веч. Київ); 
«Трубчаста цибуля являє собою багаторічну рослину» (Овочівництво закритого і 
відкритого ґрунту) та ін. 

Прикметники на -атий, -астий, утворені від іменників тса -ець, -к-, належать до 
розряду якісних, проте їм не властиві основні формально-граматичні ознаки цього розряду 
слів. Таке відхилення від граматичної природи якісних прикметників пояснюється тим, що 
вони виражають постійну сталу ознаку, яка не може проявлятися в більшій або меншій 
мірі. На відміну від попередньої групи, ці прикметники в сучасній українській мові 
становлять продуктивний словотвірний тип: у мові весь час виникають слова на 
позначення різноманітних ознак тих чи інших предметів за подібністю, схожістю. 
Найчастіше вони вживаються як терміни або професійні назви. 

Близькими за значенням до розглянутих прикметників є прикметникові утворення 
на -чатий, -частий, що творяться від основ іменників усіх трьох родів з конкретною 
семантикою: чоловічого (пухирчатий — пухирчастий, бугорчатый — бугорчастий, 
узорчатий — узорчастий); жіночого (лапчатий — лапчастий, бахромчатий — 
бахромчастий, шкаралупчатий — шкаралупчастий); середнього (колінчатий — 
колінчастий). 

Ці прикметники належать до розряду якісних і вживаються з таким значенням — 
подібний формою до того, що позначене твірною основою, або ж той, що містить у собі 
багато чогось, складається з того, на що вказує і твірна основа: «Через річку перекинувся 
міст — тонкий, і узорчатий» (Панас Мирний); «На узорчастих вікнах тремтять блищики 
зірок» (М. Стельмах); «Гвоздика турецька.. має надзвичайно різнобарвні бархатисті та 
бахромчаті квітки» (Озеленення колгоспного села); «Рак дихає зябрами — ніжними 
бахромчастими виростами тіла» (Зоологія) та ін. 

Досить активно сполучаються суф. -чат-, -част- і з дієслівними основами, 
переважно префіксованими: поривчатий — поривчастий, розпливчатий — 
розпливчастий, уривчатий — уривчастий та ін. Такі прикметники виступають у мові як 
семантично рівнозначні: «Очі в нього зоріли, щоки пашіли, дихання важке, поривчате» 
(Панас Мирний); «Рухи в неї поривчасті» (Леся Українка); «Здебільшого вітер має 
поривчасту структуру» (Наука і життя); «Вася бачив темні розпливчаті контури бортів 
яхти» (В. Собко); «При незначному ураженні на поверхні насіння утворюються 



розпливчасті плями» (Хлібороб України) та ін. 
Розглядані суф. -ат-, -аст-, -чат-, -част- активно взаємодіють між собою, 

утворюючи цілий ряд спільнокореневих прикметників: лапатий, лапастий, лапчатий, 
лапчастий. Пор. їх уживання в мові: «Лапаті клени шепчуться мов друзі» (В. Сосюра); 
«Почав падати, кружляючи, спокійний, лапастий сніг» (І. Вільде); «Пішов сніг. Тихий, 
лапчатий, теплий» (Кучер); «З обложних хмар пада дощ і лапчастий сніг» (Шиян). 

Отже, суф. -ат-, -аст-, -чат-, -част-, активно взаємодіючи з іменниковими та 
дієслівними основами, утворюють якісні прикметники, що розрізняються як деякими 
формально-граматичними ознаками, так і сферами функціонування: утворення на -атий,  
-астий належать до розмовного стилю, а слова на -чатий, -частий — переважно до 
книжного. 
 


