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Порівнювати, зіставляти речі знайомі і щойно пізнані, відзначати спільне, що дозволяє 
ставити їх в один ряд, і найтонші відмінності — лежить у природі пізнання світу людиною. 
Порівняння є тим містком, який прокладається «між попереднім записом думки й новим 
явищем, що потребує пояснення» (О. О. Потебня). Воно допомагає абстрагувати в 
пізнаваних об’єктах їх істотні риси від несуттєвих ознак. До різноманітних мовних наслідків 
зіставної діяльності людини належать образне вживання слова, розвиток переносних 
значень, найменування за схожістю і т. ін. Привертають увагу щодо цього і складні слова — 
композити, здатні відбивати подібність. 

У сучасній українській мові це, насамперед, прикметники з компонентами -видний і  
-подібний: мечевидный, стріловидний, дугоподібний, крилоподібний, трапецієподібний тощо. 
Семантика цих компонентів близька, якщо не ідентична. Найкращим свідченням цього є те, 
що вони поєднуються з одними і тими самими початковими основами. До 142 слів на  
-подібний, зафіксованих у «Словнику української мови», у лексичній картотеці Інституту 
мовознавства АН УРСР представлено 49 спільнокореневих прикметників на -видний. 
Більшість цих пар синонімічні: деревовидний — деревоподібний, стріловидний — 
стрілоподібний, скловидний — склоподібний тощо. Проте частина слів не здатна 
взаємозаміщатися в різних контекстах — загальному і спеціальному. 

Якщо дугоподібним можуть бути стрибок, лінія, жердина, трубка, смичок, мис і т. ін., то 
слово дуговидний закріпилося в ботанічній номенклатурі (дуговидне жилкування, дуговидна 
суріпиця). Щитоподібний належить до загальновживаної лексики (щитоподібний герб), 
уживається як характеристика ботанічних понять (щитоподібне суцвіття), а щитовидний 
використовується в термінологічній системі фізіології у сполуках щитовидна (і 
прищитовидна) залоза, щитовидний хрящ. 

Серед українських слів з компонентом -видний звертає на себе увагу слово миловидний. 
Значення «який має приємні, привабливі риси обличчя» дозволяє поставити його в один ряд 
з композитами довговидий, біловидий, кругловидий, червоновидий і т. ін. Нетиповість моделі 
цього утворення відмічається в «Словнику української мови»: миловидний. Те саме, що 
миловидий. Каламбурне слово миловидний «схожий на мило» поки що не зафіксоване, 
однак підстави для цього з’явилися, оскільки композит милоподібний вже зустрічається 
(синтетичні милоподібні речовини). 

Що ж служить підставою для порівняння, своєрідним еталоном при зіставленні? Можна 
виділити кілька лексичних груп, здатних наповнювати цю модель. Найчисленніша група — 
це предмети побуту, хатнього вжитку: бочкоподібний, веретеновидний, вилоподібний, 
голковидний, маятникоподібний, подушковидний, серпоподібний тощо; предмети військового 
спорядження: стріловидний, списоподібний, торпедоподібний, шаблеподібний, 
шоломовидний; деталі будов: колоновидний, куполовидный, шпилеподібний. Матеріалом 
зіставлення можуть служити назви — істот: звіроподібний, змієвидний, китоподібний, 
людиноподібний, мавпоподібний; рослин: грибоподібний, деревовидний, тюльпаноподібний; 
частин тіла людини, тварини, складових частин рослин: криловидний, ниркоподібний, 
рогоподібний, серцеподібний, щетиновидний, гроновидний, зерноподібний, шишковидний; 
ландшафту, явищ природи тощо: громоподібний, дельтовидний, хвилеподібний, 
хмароподібний; матеріалів, речовин, їжі: висівкоподібний, газоподібний, пароподібний, 
порошковидный, кашоподібний; геометричних фігур і тіл: дископодібний, трапецієподібний, 
конусовидний та ін. 

Крім конкретних іменників, у творенні композитів цієї моделі беруть участь абстрактні 
назви: наука, правда (і неправда), однак ця група не поповнюється. 

Ознака, яку порівнюють найчастіше, — це подібність за формою. Звичайно, зіставлення 
обрисів лежить в основі всіх прикметників, мотивованих назвами геометричних тіл і фігур: 
конусоподібне суцвіття, дзьоб, горб, будівля, заглибина, гора тощо. Проте і у слів інших груп 



лексики нерідко визначальною для асоціацій виявляється форма: коритоподібна долина, 
лійкоподібне заглиблення, грибоподібна скеля, серпоподібне озеро, серцевидний горіх, 
тюльпановидний глечик. 

Схожі за формою предмети, а також геометричні фігури мотивують синонімічні 
композити: конусоподібний (конусовидний) — лійкоподібний (лійковидний) — 
воронкоподібний; голкоподібний (голковидний) — шилоподібний (шиловидний) — 
шпилеподібний; сигароподібний — торпедоподібний; зонтикоподібний (зонтиковидний) — 
грибоподібний та ін. 

Від назв матеріалів, речовин, їжі походять прикметники, якими передається подібність за 
консистенцією (газоподібний, пароподібний), в’язкістю (киселеподібний, клеєподібний, 
тістоподібний), способом приготування (кашоподібний, пастоподібний), кольором 
(снігоподібний) тощо. 

Композити, перші частини яких мотивуються назвами істот, рослин, як правило, 
спираються на подібність зовнішнього вигляду: змієподібні труби, гарбузоподібне обличчя. 

Ці прикметники можуть належати до різних стилістичних сфер. Пор.: «В центрі гурту 
стояла звичайна арба чи просто стирчало двоє павукоподібних коліс» (І. Ле) і «Мабуть, 
кожному відома павукоподібна істота, яку звуть косариком, або коси-коси-ніжкою» (з 
журн.). Розглядувана модель складних слів покладена в основу ботанічної та зоологічної 
класифікацій. Частина субстантивованих номенклатурних назв виступає на фоні твірного 
прикметника. І якими є мохоподібний «схожий на мох» і мохоподібні «тип вищих рослин, що 
не мають коренів і до яких належать мохи» або ракоподібний «схожий на рака» і ракоподібні 
«клас безхребетних тварин типу членистоногих, які живуть переважно у воді». Інші не 
співвідносяться з прикметником, оскільки створені відразу як іменники: чистикоподібні «ряд 
морських птахів, до яких належать чистун, кайра, гагарка та деякі інші, що живуть у 
помірному поясі північної кулі». Зрозуміло, що наукова класифікація не може не 
враховувати всієї сукупності характерних рис підгрупи тварин або рослин, названої за ім’ям 
свого типового представника. 

Але цим не вичерпується семантична гама композитів, мотивованих назвами істот і 
рослин. Адже у таких утвореннях реалізуються можливості метафоричного вжитку твірних 
назв. Прикметники, похідні від назв істот, можуть передавати схожість поведінки, характеру, 
напр.: твариноподібний «грубий, низький (про дії, вчинки людини або саму людину)». 

Можна провести паралель між прикметниками на означення подібності і образним 
вживанням мотивуючих іменників, використанням їх у складі порівнянь. Наприклад, вираз 
гарбузоподібне обличчя перегукується з такими випадками функціонування слова гарбуз: 
«На столах серед спорожнілого посуду лежали жовті й червоні гарбузи голених голів» 
(З. Тулуб) або «Голова його могутня на худій, жилястій шиї гнулася сама в долину, мов на 
гичці той гарбуз» (І. Франко). 

Переважна більшість композитних прикметників на означення подібності мотивована 
основним значенням полісемічних іменників. У прикметнику павукоподібний відбилося 
основне значення слова павук, а переносне «той, хто експлуатує інших, відзначається 
жорстокістю, підступністю, хитрістю у ставленні до кого-небудь» у композиті не фігурує. 
Воно передається похідним прикметником павучий: «— Макар хоч і дурний, та не вашої 
павучої породи» (П. Панч). Ряд основ у складі прикметника суміщають різні значення 
твірного слова: рогоподібний «схожий на ріг або рогову речовину», китицеподібний «схожий 
на китицю (у 1, 3 знач.)» та деякі інші. 

Прикметники з компонентами -подібний, -видний, як і складні слова взагалі, найчастіше 
однозначні, проте у деяких з них розвиваються додаткові значення або відтінки: скловидний 
«прозорий через вміст великої кількості азоту (про зерно певного ступеня зрілості)»; 
стріловидний, стрілоподібний «гострий, їдкий, дошкульний (про слова, фрази)». Цей 
відтінок значення слова стріловидний дає поетові С. Голованівському змогу яскраво 
передати характер промови Ілліча: «...на мить замислився і враз без попередження і 
передмови почав з коротких стріловидних фраз, в яких було щось грозяне й громове». 



Характерною рисою сучасної української мови є паралельне функціонування 
різноструктурних синонімічних прикметників на означення подібності. Поруч із 
композитами з таким же значенням виступають похідні слова із суфіксами -астий, -ястий: 
дугастий, серпастий, цибулястий, щетинястий; -истий, -їстий: веретенистий, лопатистий, 
зміїстий, оліїстий; -уватий, -юватий: дзвоникуватий, клинуватий, кільцюватий, 
шпилюватий; -атий: стрілчатий, хрещатий. 

Подекуди утворюються цілі разки однокореневих синонімів: голкоподібний — 
голковидний — голкастий — голчастий — голчатий, клиноподібний — клиновидний — 
клинчастий — клинуватий — клинцюватий, ниткоподібний  нитковидний — нитчастий — 
ниткуватий — нитчатий, стрілоподібний — стріловидний — стрілчастий — стрілистий 
— стрілкуватий — стрілчатий та ін. 

Якщо звернутися до кількості слів на -подібний, наведених у «Словнику української 
мови» (їх 142), то до 70 з них є синоніми із спеціалізованими суфіксами уподібнення. У 
творенні суфіксальних прикметників беруть участь усі перелічені лексичні групи, проте 
активність їх різна. Від назв рослин, їх частин, органів тіла істот, явищ природи прикметники 
обох структурних типів творяться досить часто (відповідно у 71, 60, 62 і 67% випадків). 
Половина назв предметів побуту, геометричних тіл і фігур, що мотивують композити на -
подібний, виступає також у суфіксальних прикметниках. Маловживані синоніми обох 
структур серед назв істот (звіруватий чоловік, зміїстий скакун, павукастий хрест), лише 
один іменник з-поміж назв військового спорядження мотивував суфіксальні прикметники із 
значенням подібності (стрілкуватий — стрілчастий — стрілистий — стрілчатий). 

Відзначимо, що назви істот нерідко мотивують лише суфіксальні «слова-порівняння»: 
ведмедкуватий, ведмедикуватий «який своєю зовнішністю, незграбними рухами і т. ін. 
нагадує ведмедя», вовкуватий, вовчкуватий «похмурий, понурий», зозулястий «який 
забарвленням нагадує зозулю, зозуля; рябий», їжакуватий, мишастий, свинуватий, 
собакуватий тощо. 
Дещо штучний, книжний характер компонентів -подібний, -видний обмежує їх 

сполучуваність з назвами істот, особливо для передачі рис, характерних для тієї або іншої 
тварини. 

Досить часто із значенням подібності виступають прикметники, що не містять у своєму 
складі таких специфічних показників, як компоненти -подібний, -видний або перелічені 
суфікси. Це похідні від іменників назви, що тлумачаться переважно за формулою 
«прикметник до...». Здатність передавати подібність розвивається у них як вторинне 
значення (відтінок) і розрізняється тільки в контексті. Напр.: зоряний (2-е знач.) «сяючий, 
блискучий, як зорі», мавпячий «такий, як у мавпи», трапецієвий «який має форму трапеції», 
самшитовий «схожий на самшит» та багато ін. 

Складним субстантивованим прикметникам відповідають також субстантивовані 
суфіксальні прикметники або іменники, переважно непохідні: горобцеподібні — горобині, 
ракоподібні — раки, китоподібні — кити. Проте деякі спільнокореневі терміни різної 
структури співвідносяться між собою як родове і видове поняття: мохи «клас спорових 
рослин відділу мохоподібних», тріскові «родина ряду тріскоподібних», павуки «ряд 
членистоногих тварин класу павукоподібних». Як відзначається в «Українській радянській 
енциклопедії» (т. 8, с. 164), папороті, що за старою класифікацією становили собою порядок 
вищих рослин, тепер виділені у групу папоротевидних. Така розбіжність у використанні в 
науковій класифікації слів однакової структури є явищем небажаним. Очевидно, варто також 
подумати над тим, як усунути надлишковість, викликану співіснуванням синонімічних 
термінів. 
 


