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Серед іменників на позначення віку найчисленнішою є група слів, яка характеризує 
перший період життя людини— дитинство. І це невипадково, адже саме в дитячому і 
юнацькому віці відбуваються найбільш динамічні і якісно відчутні зміни, що знаходить 
свій вияв і у мові. За ознакою «стать» група поділяється на слова, що позначають осіб 
дитячого віку жіночої або чоловічої статі, а також на слова без диференціації за статтю. 
Ця лексика поділяється на нейтральну, розмовну, просторічну й книжну, відповідно 
характеризуючи осіб (нейтрально, жартівливо, глузливо тощо). 

Основним у групі слів на позначення дитячого віку в сучасній українській мові є 
стилістично нейтральне слово дитина, що називає маленького хлопчика чи дівчинку: 
«Лише ось тут, мабуть, до кінця й відчуваєш, що перед тобою дитина, створіння  
маленьке  й беззахисне» (О. Гончар). 

Слово дитина вживається і на позначення родинних зв’язків — батько, мати, дитина — 
безвідносно до називання точного віку: «Од доброго коріння добрий і пагонець одійде; од 
доброго батька — добра й дитина» (Українські народні прислів’я та приказки); «Думала 
[Мотря] піти сказати на сина, що він розбоєм промишляє, тоді вона буде знати, що вже 
немає в неї дитини!» (Панас Мирний). 

Іноді слово дитина вживається у переносному значенні коли мова йде про наївну, 
недосвідчену людину: «В своїй чистій вірі та благанні вона теж була дитиною, хоч як 
гірко розкотились її роки» (М. Стельмах). 

У переносному значенні слово дитина вживається і для позначення людини, що 
успадкувала характерні риси своєї епохи, свого середовища: «Я кажу про Шевченка як 
про дитину своєї епохи, як поета-революціонера, який закликав до розправи над 
українським та російським панством» (П. Тичина). 

Отже, семантика слова дитина включає весь віковий діапазон дитинства, тобто 
проміжок часу від народження до повноліття. 

В українській мові слово дитина має багато варіантів: дитинка, дитиночка, дитинча, 
дитинчатко, дитя, дитяточко, дитятко, дитинятко, дитинонька: «Спи, дитинонько, спи, та 
зростай, Батько твій був народним героєм» (П. Грабовський); «Батько твій за нашу 
долю Б’ється з ворогом лихим... Спи, дитятко, сном міцним!» (М. Рильський). Такі 
утворення найчастіше зустрічаються у пісенно-поетичній мові. Слово дитя вживається і 
для позначення зв’язків спорідненості, незалежно від віку осіб, про яких ідеться: 
«Умийся, серденько! Бо мати Он дивиться, і не пізнає Межи дітьми дитя своє» 
(Т. Шевченко). 

Раніше у значенні дитина (син або дочка) вживалося слово старослов’янського 
походження чадо: «... збунтувала [Параска] проти мене усю мою родину; .. навіть моє 
чадо, мою заміжню дочку» (І. Нечуй-Левицький). У сучасній літературній мові це слово 
використовується як стилістично забарвлене, у текстах гумористичного чи сатиричного 
спрямування: «Цар бив поклони, потів од перестраху, бо грому боявся, мов недоросле 
чадо» (О. Ільченко). 

У розмовній мові часто вживають слова дітвак, дітлах. Останнє трапляється 
переважно у множинній формі — дітлахи: «Я вклоняюсь дітлахам, що на зорьці З 
букварями до школи ідуть» (М. Нагнибіда); «Глядить русин: що за диво? Юрба люду 
біжить живо, Чоловіки і жінки, Старі, слабі й дітваки» (І. Франко). Розмовні дітлашня, 
дітвора вживаються на позначення збірності: «Секретар.. мовчки запалив сигарету, ні 
слова не кажучи, пошкутильгав до вікна, видивляючись на дітлашню в скверику» 
(В. Большак); «Висипала на вулицю дітвора і збудила тишу криком та дзвінким сміхом» 
(М. Коцюбинський). 

Від дитина утворений абстрактний іменник дитинність: «Звичайні веснянки, очі на 
півобличчя — у них, мабуть, більше наївної дитинності, ніж упевненості у собі» 



(«Вітчизна», 1974, № 2). 
Стилістично нейтральним є слово дитинство, що вживається для позначення дитячого 

віку до повноліття: «І до архіву слово «гріх» Здали не без підстави Ми всі, навчавши слів 
нових Дитинство кучеряве» (М. Рильський) . Отже, слово може виступати і як збірне до 
дитина. 

Словом новонароджений, новонароджена називають дітей, які недавно або тільки-но 
народилися. Але якщо у слові новонароджена дається чітка вказівка на жіночу стать, то 
новонароджений може позначати новонароджену дитину незалежно від статі: 
«Новонароджений відрізняється від дорослого відносно більшою головою, більшим 
тулубом і короткими кінцівками» («Шкільна гігієна»). 

Назва повзунок у значенні «немовля» утворена від дієслова «повзати» (основного 
способу руху дітей цього віку). Таким чином у слові повзунок підкреслюється ознака 
«той, що повзає». Це слово найчастіше вживається в розмовній мові: «... мій партнер сидів 
у незручному дерев’яному кріслі, схожому на загородку для повзунків» 
(Л. Первомайський). 

Слово сисунець утворене від дієслова ссати. Його треба відрізняти від сосунець, 
сосунчик у значенні «маля ссавця, що ссе матку». У переносному значенні з відтінком 
зневажливості слова сисун[ець] і сосун[ець] позначають молоду, недосвідчену, несамостійну 
людину: «Бо ти [Іван] ще сисунець, від горшка три вершка, і ще багато чого не бачив, — 
заявив Кирило Сидоренко» (В. Собко). 

У словах карапуз, бутуз, опецьок виявляються деякі зовнішні характеристики малюків. 
Це, як правило, товстенькі, незграбні, вайлуваті діти. Всі ці слова розмовні, напр.: 
«Замурзаний карапуз, що, видно, тільки навчався повзати., скривив пухлі губенята; зайшовся 
плачем» (Ю. Збанацький); «Це буде міцний білоголовий бутуз з повними щічками» 
(В. Козаченко); «Справді, опецьок... нігде правди діти, поганенька дитина» (Леся Українка). 

Розмовні слова ляля, лялька вживаються як назви дітей (звичайно малих). Це слова так 
званої дитячої мови: «Ти вже прокинувся, синочку? А я тобі ляльку привела, дівчинку» 
(О. Довженко); «Ось іде мама... А біля мами — ляля. Лялі — років шість. Ляля — це він» 
(Остап Вишня). 

На позначення дитячого віку вживаються у переносному значенні також слова кровинка, 
крихітка. У назві кровинка (кровиночка) яскраво підкреслена кровна спорідненість. 
Кровинка вживається на позначення рідної дитини, а крихітка — на позначення дитини 
взагалі: «Це ж народиться дитина, — зовсім інше життя почнеться в тебе. От і 
доглядай свою кровинку» (М. Стельмах); «Іноді Максиму Тадейовичу випадало йти з 
дому в той час, коли мами і бабусі розбирали своїх крихіток з дитячого садка» 
(Ю. Мартич). 

Слово немовля означає дитину, яка ще не вміє говорити. Воно є стилістично 
нейтральним і виступає синонімом до словосполучення «грудна дитина». Немовлятко — 
пестливе до немовля: «Грудь матері ссе немовля жадливо. І дивиться поважно в небеса» 
(Д. Павличко). Маленьких дітей називають також малюк, маля (збірне малеча). В 
словах немовля, малюк, маля відсутня диференціація за статтю: «Добре виховані 3-4-річні 
малюки акуратно їдять, умиваються, одягаються і роздягаються, прибирають за собою 
іграшки» («Хлібороб України»); «Прибігали до форту Кос-Арал казахські діти, від 
шестирічних малят, що ледве дріботіли худенькими ніжками в подертих хутряних 
панчішках, до довгов’язих незграбних підлітків чотирнадцяти-п’ятнадцяти років» 
(З. Тулуб). Отже, малюк, маля позначають не тільки немовлят, а й дітей старшого віку. 

Малоліток позначає неповнолітніх дітей; йому відповідає розмовне малолітка. Слово 
малоліток ясно вказує на вік і вживається як найближче за віком до підлітків без 
диференціації статі: «...і вже зовсім зримо [Порфир] уявляє її дівчинкою маленькою, он 
вона, хусткою запнута, худенька пішла степом у вервечці таких, як і сама, малолітків» 
(О. Гончар); «В селі тому вдова  жила , А  у  вдови  дочка  росла  І  син  малоліток» 
(Т. Шевченко). 



Дитячий вік позначається також словами малоліття, рідше малолітство: «Користуючись 
їх [синів князя Романа] малоліттям, галицькі бояри намагалися захопити владу» (Історія 
СРСР, 1956, І ) ;  «Боже, а що коли він справді збудив у Білянці почуття кохання, досі 
незрозуміле їй через малолітство» (О. Полторацький). 

Стилістично нейтральне слово хлопець може означати і дитину, і підлітка чоловічної 
статі. Цілий синонімічний ряд становлять розмовні варіанти слова хлопець: хлопчина, 
хлопчисько, хлопійко, хлопко, хлопчак, хлоп’яга, хлоп’як, хлоп’я, хлопчинка, хлопча, хлопчатко 
тощо. Розмовно-фамільярне забарвлення має слово пацан: «Не було для нього [Сашка] 
тяжчої муки, як муки від того, коли йому давали відчути, що він ще пацан» (Ю. Смолич). 

Слова хлопчик і дівчинка вказують не тільки на вік, а й на стать дитини: «З хати вибігли й 
ті дві цяцьки: хлопчик восьми років і менша од його дівчинка» (І. Нечуй-Левицький). Отже, 
слова хлопчик і дівчинка на відміну від хлопець і дівчина вказують саме на дитячий вік і 
уживаються як звертання до дитини. 

Для групи найменувань з загальною семантикою «дитина» не характерна вказівка на 
стать. Так, О. М. Трубачов вважає, що в російській мові немає сприятливих умов для 
широкого вживання в нашому мовленні загальних назв типу «дитя» середнього роду через 
те, що граматичний рід не збігається з конкретною статтю дитини, звідки — перевага 
зручним і точним назвам мальчик, девочка; сын, дочь (История славянских терминов 
родства. М., 1959, с. 35). Це стосується і української мови. 

Очевидно, дітей не розрізняли за статтю не тільки тому, що в стародавні часи вони не 
відігравали скільки-небудь важливої ролі у господарському житті, не мали права голосу, 
тобто не могли розв’язувати важливих соціально-політичних проблем, а перш за все тому, 
що діти фізично розрізняються тільки за первинними статевими ознаками, а в цілому подібні 
між собою (їх фізична різниця ще не грає помітної ролі). 

Отже, в розглянутій групі лексем можна виділити цілий синонімічний ряд слів на 
позначення дитячого віку: дитина, немовля, новонароджений, новонароджена, малоліток, 
хлопчик, дівчинка, хлопець; дитинство, малоліття, малолітство, які є стилістично 
нейтральними. Їм відповідають розмовні: дітлах, дітвак, малюк, маля, дитиня, малолітка, 
сосунець, повзунок, опецьок, бутуз, карапуз, хлопійко, хлопко, хлопак, хлопчина, 
хлопчисько, хлоп’яга, хлоп’як, дівчисько; дітвора, дітлашня, малеча. Від переважної 
більшості названих іменників можна утворити демінутиви типу дитинка, дитиночка, 
дитинча, дитинчатко, дитиня, дитинонька, дитя, дитяточко тощо. 

Аналіз слів на позначення дитини в українській мові свідчить про те, що ця група 
становить мікросистему, представлену великою кількістю синонімічних утворень, 
зумовлених як мовними, так і позамовними факторами. 

Для українських іменників на позначення віку дитини характерним є брак 
диференціації за статтю, а також велика кількість похідних (зокрема, здрібніло-
пестливих) утворень. 
 


