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Все частіше трапляються в мові прикметникові означення типу курортне літо; спортивний 
літопис; фестивальний графік; кавунний сезон; сімейний ансамбль та ін. Чим пояснити це? 
Справа в тому, що відносні прикметники мають ряд особливостей, які надають їм переваги 
при виборі кількох можливих форм вираження тієї самої думки. Насамперед звернемо увагу 
на семантику цього розряду прикметників. Як зрозуміти вислів кавунний сезон? Це оновлена 
форма добре відомого виразу сезон кавунів. Прикметники, співвідносні за значенням з 
іменниковими словоформами (безприйменниковими і прийменниково-іменниковими 
конструкціями), помітно активізувались у сучасній українській мові. Напр., новини футболу і 
футбольні новини (В. Дуб); матч на кубок і кубковий матч (Мол. України); розмова по 
телефону і телефонна розмова (усне мовлення); програма на неділю і недільна програма 
(Веч. Київ); першість з хокею і хокейна першість (Мол. України). Характеристика предмета-
іменника за допомогою іншого іменника передає тимчасовий, випадковий зв’язок між 
названими поняттями. Формою прикметника підкреслюється постійність і типовість ознаки 
поняття, названого іменником. Крім того, прикметники посилюють якісний момент у 
відношенні між предметом та його ознакою. 
Чимало відносних прикметників конденсує в собі значення цілих описових зворотів. Що 
означає вислів сімейний ансамбль (Рад. Україна)? Така назва усталилася за ансамблями, які 
складаються з членів однієї-двох родин. Пор. лаконічне словосполучення го́лова ситуація 
(Роб. газета) і громіздкий вислів того самого змісту «ситуація, сприятлива для того, щоб 
забити гол» або зовсім нове утворення «Помідорний базар» (вивіска) — «базар, де продають 
помідори». Оцінюючи полімерні матеріали щодо їх гігієнічності, тепер говорять про 
«гігієнічну оцінку полімерних матеріалів» (Рад. Україна); «Програма, яка триває годину» — 
це годинна програма (Мол. України). 

Серед відносних прикметників, які передають зміст розгорнутих описів, виділяються, 
зокрема, ті, що вказують на віднесеність до предмета у найширшому плані. По суті вони 
сигналізують собою цілу ситуацію. Тому зміст таких прикметників можна зрозуміти тільки 
в ширшому ситуаційному контексті, тим більше, що вони часто омонімічні з усталеними і 
давно відомими прикметниковими означеннями. Так, побачивши заголовок «Молочний 
реактор» (Веч. Київ), ми губимось у здогадах доти, доки не прочитаємо всю замітку, де 
йдеться про новий пристрій для вироблення порошка — замінника молока для телят. Пор. 
ще: «Ця залізнично-автобусна історія тягнеться вже понад два роки» (Мол. України) — у 
статті йдеться про необхідність відновити зручний маршрут. Або: «До «фестивального» 
плавання екіпаж готував судно з почуттям особливої відповідальності» (Мол. України) — 
вираз «фестивальне плавання» цілком зрозумілий і виправданий у нарисі про екіпаж судна, 
що відправляється рейсом у Гавану на фестиваль молоді і студентів. Пор. також: «На 
нашому підприємстві народилася така форма трудового суперництва, як змагання за 
дострокове виконання «фінішного» літака, яким завершується виконання квартального 
плану» (Під прапором ленінізму). Щоб підкреслити незвичність уживання прикметників 
такого типу, їх нерідко беруть у лапки. 

Здатність прикметникових форм лаконічно передавати обставини будь-якої ситуації 
широко використовується в мовній практиці, особливо усно-розмовному стилі і тісно 
пов’язаній з ним мові газет. Адже змістова місткість прикметників найкраще відповідає 
тенденції до економії мовних засобів. Проте вживання відносного прикметника у ролі 
своєрідного сигналізатора тієї чи іншої ситуації ще не означає, що цей прикметник здобув 
нове постійне значення. У переважній більшості — це оказіональні утворення, а зв’язок з 
названими ними ситуаціями значною мірою умовний і довільний. Часто той самий 
прикметник використовується на підставі асоціативних зв’язків у різних контекстах. Пор. 
картопляний гектар (Сіл. вісті) — гектар, на якому вирощують картоплю, і картопляно-
морквяні трудові десанти Мол. України) — трудові десанти, організовані для збирання 



картоплі і моркви; олімпійські турботи (радіо) — турботи, пов’язані з підготовкою до 
олімпіади, і олімпійські міста (радіо) — міста, де проходила олімпіада. Лексичний фонд 
мови можуть поповнити лише ті нові прикметники або нові відтінки їх значення, що стали 
загальновживаними і єдино можливими для позначення того чи іншого поняття, напр.: 
го́ловий, гігієнічний (у розумінні «відповідний до вимог гігієни»), сімейний (у розумінні «що 
складається з членів сім’ї») та ін. 
Крім відносних прикметників типу транспортні витрати (витрати на транспорт) і 
квартирні справи (справи, пов’язані з чергою на квартиру та одержання квартири), варто 
окремо виділити прикметникові форми, що творяться від іменників на основі порівняння. 
Напр.: «І ось ми з Сергієм забрались сюди, якнайдалі від студійного вавілону» (О. Гончар). 
Для виразу студійний вавілон легко підібрати відповідник із звичною формою порівняння 
студія (телебачення), як вавілон. Аналогічно у словосполученні пуд сценарної руди 
(О. Гончар), де сценарій порівнюється з рудою. Це цікавий і оригінальний стилістичний 
прийом. Відносні прикметники у таких конструкціях мають усі ознаки індивідуально-
авторського вживання, отже, вони — оказіональні. 

Збагачення мовлення новими прикметниками супроводжується процесом розширення 
їх сполучуваності з різними іменниками. Тут помічаємо дві тенденції. З одного боку, нові 
прикметниково-іменникові словосполучення виникають за аналогією до вже існуючих. 
Напр., вираз польове меню: «У польовому меню — український борщ, запашна печеня, 
компоти, кава» (Сіл. вісті) з’явився за аналогією до словосполучень ресторанне меню, 
домашнє меню. За аналогією до агітаційний поїзд, агітаційний плакат виник вислів 
агітаційні вітрини. «Серйозна справа також оформлення й періодичне оновлення 
агітаційних вітрин» (Мол. України). Пор.: «Ми познайомимо вас з новими музичними 
подіями» (радіо) і політичні події, спортивні події. Цікаво простежити поєднання іменника 
фронт у переносному значенні з цілим рядом відносних прикметників. Напр., у перекладах 
творів В. І. Леніна читаємо: «..Тепер війна піде на фронті господарському» (т. 42, 1974, 
с. 42). З перших років радянської влади набули поширення словосполучення культурний 
фронт, ідеологічний фронт, трудовий фронт. Пізніше з’явилось словосполучення жнивний 
фронт, зовсім недавно — хлібний фронт, вугільний фронт. Відомі також вирази поетичний 
фронт (П. Тичина), мовний фронт (О. Корнійчук), мистецький фронт (Нар. творч. та 
етнографія). За аналогією до цих виразів виник цілком зрозумілий в контексті індивідуально-
авторський новотвір молочний фронт (В. Журахович). Так напівжартома висловлює герой 
твору свою турботу про надої молока. 

У сучасній українській мові відносні прикметники нерідко сполучаються з 
іменниками, які раніше не мали якісних характеристик у подібному плані. Так, у 
словосполученні випуск спортивних новин іменник випуск, як правило, не конкретизувався 
прикметником із значенням «вид спорту», тепер звичними стали вислови типу шаховий 
випуск: «О 21 годині 30 хвилин можна буде послухати шаховий випуск спортивних новин з 
Риги» (радіо). Нікого тепер не здивують також вислови асортиментна політика (Рад. 
Україна); агротехнічні строки (Рад. Україна), образотворчі видання (Мол. України); 
шахтарська біографія (Мол. України). Всі вони прозорі щодо змісту, але не кожен з них 
сприймається як нормативне утворення. Особливу продуктивність у плані розширення 
сполучуваності з іменниками виявляє прикметник спортивний. Так, вираз спортивна 
громадськість співіснує поряд з усталеними радянська громадськість, прогресивна 
громадськість. Показово, що нові словосполучення з прикметником спортивний 
легкозрозумілі і швидко узвичаюються в мові. Напр.: спортивне довголіття (Роб. газета); 
спортивна біографія (Рад. Україна); спортивна зима (Веч. Київ); спортивні події (Мол. 
України); спортивний сезон (Веч. Київ); спортивні пари (телебачення); спортивний календар 
(Рад. Україна). У лексиці спортсменів набуває все більшої популярності прикметник ігровий, 
який має поки що порівняно обмежену сполучуваність. Напр.: ігрова перевага (Сіл. вісті); 
ігрова ситуація (Рад. Україна); ігрові швидкості (Рад. Україна); ігрова орбіта (Веч. Київ). З 
лексики кінематографістів прийшло у загальновживану літературну мову слово екранний. 



Напр.: екранний художній образ (Веч. Київ); екранний час (телепередачі); екранне життя 
(Мистецтво); екранна публіцистика (Мол. України). За допомогою відносних прикметників 
влучно і стисло характеризуються нові явища і факти нашої дійсності, уточнюються вже 
відомі. Пор. станція автомобільного сервісу (Рад. Україна); філателістична Шевченкіана 
(Мол. України); серія ігрових автоматів (Знання та праця); сімейний екіпаж (Сіл. вісті); 
«харчові» пластмаси (Рад. Україна); льодова навігація (Роб. газета). 

Звернемо увагу і на стилістичну природу відносних прикметників. Значна їх частина 
має розмовний характер. Напр.: лікарська політика (Мол. України) і політика лікарів; 
паперова веремія (Мол. України) і веремія з паперами; хокейна першість (Мол. України) і 
першість з хокею; готельні футболісти (Гончар) і футболісти з готелю; квартирний 
телефон (Роб. газета) і телефон у квартирі; грибний урожай (Роб. газета) і урожай грибів 
(на гриби). Плідним виявляється використання цих прикметників в іронічному плані, як-от 
«Ще раз про зіркову хворобу, її витоки і наслідки» (Мол. України) — у статті йдеться про 
негідну поведінку спортсмена, який на короткий час став зіркою. У фейлетоні на тему 
зловживання службовим транспортом використовується красномовне словосполучення 
директорський шофер (Рад. Україна), в іншому фейлетоні про спробу підкупу ревізора 
натрапляємо на вислів ревізорська юшка (Рад. Україна), який одразу виявляє авторське 
ставлення до описуваних фактів. Пор. також «місце під інститутським сонцем» (В. Стефак) 
— право навчатися в інституті жартівливо-іронічно порівнюється з місцем під сонцем. Проте 
гама стилістичних відтінків відносних прикметників не вичерпується розмовністю. 

Відносні прикметники можуть сприяти створенню урочисто-піднесеного тону 
мовлення: «Удень і вночі несуть [вони] хлібну вахту» (Рад. Україна) — у розповіді про 
працівників хлібозаводу; «[агрономи] творять хлібну славу колгоспу» (Сіл. вісті) та ін. 
Загалом впадає в око підвищена експресивність багатьох відносних прикметників. Вони 
помітно увиразнюють мову, урізноманітнюють виклад думок. Напр.: «Інформаційний бум, 
який охопив увесь світ, — це сфера ідеологічної боротьби двох .систем» (Під прапором 
ленінізму); «В Інституті мріяла про випроби та труднощі педагогічні» (О. Гончар); «Один 
зекономлений у цьому році «електричний процент» буде на 1,2 мільярда кіловат-годин 
більше, ніж .вироблення електроенергії, наміченої ленінським планом ГОЕЛРО» (Під 
прапором ленінізму); «Шефська нива киян» (Веч. Київ). 

Відносні прикметники нерідко включаються й у словосполучення термінологічного 
та виробничо-професійного плану. «Спортивна фотозйомка зображає рух спортсмена або 
групи спортсменів» (Довідник фотолюбителя); «Тепер на борту орбітального комплексу є 
дві діючі технологічні установки» (Мол. України); сінажні ями (Мол. України); гарантійне 
обслуговування (Роб. газета); анкетне опитування (Мол. України); «Міжнародний льодовий 
патруль» (Мол. України) — він стежить за пересуванням айсбергів і повідомляє про них по 
радіо суднам у морі; архівна плантація (Рад. Україна) — на ній вирощують резервні 
саджанці. Чимало серед відносних прикметників і стилістично нейтральних слів. Напр.: 
викладацький колектив (Мол. України); телевізійний репортаж (Сіл. вісті); вольєрні умови 
(Мол. України); інженерна думка (Мол. України); інформативні кола (Роб. газета). 

Отже, творення відносних прикметників різного семантичного і стилістичного плану 
— активний процес у сучасній українській мові. 
 


