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Даючи назву якомусь поняттю, ми робимо це, звичайно, не за всією сукупністю ознак, а за 
певною однією особливістю, що видається нам найбільш характерною, першою впадає в око. 
Найменування саме по собі ще не дає вичерпного уявлення про той предмет, явище, подію, 
які воно позначає. Так, у назві снігур відбито лише одну ознаку даного птаха — те, що він 
прилітає до нас з першим снігом. Про інші ж його особливості можна дізнатися лише 
познайомившись з ним самим. Так, вислів «ходити на річку» може означати і «ходити 
ловити рибу», і «ходити купатися», і «ходити на етюди» і т. ін., що вже залежить від певної 
позамовної ситуації. Тобто для повного уявлення про зміст найменування потрібне знання 
самого явища дійсності. 

Але є такі розряди найменувань, які формально хоч і містять у собі вказівку лише на 
частину ознак позначуваного поняття, проте для правильного їх розуміння знання самих 
явищ не так необхідне. Ті ознаки поняття, що «матеріально» не виражені в назві, мають тут 
не якийсь конкретний, а більш-менш загальний характер. 

Формальна невираженість зазначених ознак пояснюється тим, що вони настільки 
природно асоціюються з тим чи іншим поняттям, що не потребують спеціального вираження. 
Це спостерігається, наприклад, при позначенні якості і кількості, при утворенні форм роду і 
числа. 

Так, характерним для різних мов є вживання назви певного явища дійсності для 
позначення не тільки його самого, але й позитивного його різновиду, його кращої частини. 
Ось, наприклад, вживання слова ім’я в значенні «відоме ім’я»: «Він (знавець живопису. — 
О. Т.) переходить від гурту до гурту й кожного разу питає: «Як на вашу думку, цей 
художник — ім’я?» І кожного разу гордо пояснює: «Я купую тільки імена» (Ю. Івакін). Ми 
говоримо: боротьба за якість («хорошу якість»), кадри («хороші кадри») вирішують усе; 
мати смак («хороший смак»); свідомий («високосвідомий») робітник тощо. У заперечних і 
питальних із значенням заперечення реченнях такі позитивні ознаки, закладені в назвах 
певних явищ, виявляються ще яскравіше. Пор.: «Дізнавшись про таке походження абрикосів, 
Онисько Артемович раптом почав плюватися: — Хіба це фрукта? Кисле, терпке, аж небо 
видно» (О. Гончар). Цілком очевидно, що тут фруктам приписуються тільки приємні 
смакові якості. Це й дає змогу заперечити належність несмачних плодів до розряду фруктів. 
Ось інші приклади: Це не діло (тобто «погане діло»); Це не життя («Хіба це життя?»); 
безхарактерний (від характер «твердий характер»); безголовий («дурний», від голова 
«розумна голова»); безголосий (від голос «музикальний голос»); непогода, недоля та ін. 

Це ж саме спостерігається і у назвах на позначення розміру, величини, кількості. Якщо в 
попередніх випадках назва поняття виступала як назва його кращого різновиду, то тут вона 
виражає максимальне кількісне його виявлення: боротьба за кількість («велику кількість»), 
темпи («високі темпи») вирішують усе, досягти успіхів («значних успіхів»). Коли ми 
говоримо «Буде хліб цього року», це означає, що буде «багато хліба», звідси хлібний рік — 
не просто «з хлібом», а «багатий на хліб». Отже, назва поняття в цілому однаково органічно 
вживається для позначення як кращого, так і більшого його різновидів: «Воюй не числом 
(«великим числом»), а вмінням («високим умінням»)», численний (який складається не 
просто з певної кількості, а саме з великої кількості), вмілий (який не просто вміє, а добре 
вміє) тощо. 

При утворенні форм множини поряд з випадками, коли в назві повністю відбито суть 
позначуваного поняття (столи, моря — це двоє чи більше столів, морів), є такі випадки, коли 
найменування не просто виражає множину, а має якусь специфіку. Наприклад, батьки не в 
значенні «двоє чи більше батьків», а «батько з матір’ю» або «предки» (як по чоловічій, так і 
по жіночій лінії), діди «предки» (наші славні батьки і діди). Форми ж множини від 
співвідносних назв осіб жіночої статі матері, баби виражають тільки їх самих. Таке явище 
особливо виразно представлене при найменуванні сім’ї за ім’ям, прізвиськом, роботою 



одного з її членів (як правило, «глави сім’ї — чоловіка»). Ось деякі приклади найменувань 
сім’ї «по-вуличному», зафіксовані в 50-х роках у с. Олефірівці на Дніпропетровщині: Павли 
(Павло і члени його сім’ї; це ім’я стає позначенням родини і після смерті даної особи), 
Митрофани, Прокопи, Сашки, Директори (за роботою чоловіка), Бухгалтери (за роботою 
жінки) та ін. Це явище лежить в основі і найменування сім’ї за прізвищем чоловіка (Іван 
Чумак — сім’я Чумаків). 

Назва, що означає особу чоловічої статі, часто виступає на позначення жінок: жінка-
лікар, інженер Петрова. Ще виразніше виявляється це у множині іменників: наші студенти 
— студенти і студентки, хлоп’ята — це можуть бути не тільки хлопчики, але й хлопчики і 
дівчатка (пор. назву радіопередачі «Хлоп’ятам про звірят»); у збірних числівниках: згідно з 
нормою можна говорити, наприклад, п’ять чи п’ятеро братів і тільки п’ять сестер, але 
п’ятеро братів і сестер. У назвах тварин позначення особини в цілому також може 
спиратися на найменування однієї статі. Але для свійських тварин таким вихідним пунктом 
є частіше найменування самки: курка може мати і родове значення «курка і півень» (суп з 
куркою), звідси курник (хоч у цьому приміщенні живуть і півні), курячий бульйон, куряче 
пір’я. Так само і в множині: пасти кіз, розводити качок. Тут береться до уваги більша 
господарська важливість самок тварин і, відповідно, більша їх кількість у господарстві. 
 


