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У сучасній українській мові часто те саме значення у спільнокореневих слів виражається за 
допомогою різних суфіксів. Особливо це помітно при творенні якісних прикметників. 
Наприклад, суфікс -аст- активно взаємодіє як з іменниковими, так і з прикметниковими 
основами. Відприкметникові утворення на -астий вказують на менший ступінь вияву ознаки 
порівняно з тим, що виражає твірна основа. Вони виступають як семантично близькі до 
спільнокореневих прикметників з суфіксами -ав- (яв-), -уват-(-юват-), рідше -ист-: 
зеленастий — зеленавий — зеленуватий, жовтастий — жовтавий — жовтуватий, 
червонястий — червонявий — червонуватий тощо. Пор. їх уживання в текстах художньої 
літератури: «Тепле зеленасте світло виповнило хату» (М. Коцюбинський); «Моторошно 
розсипається в небі зеленаве сяйво ракет» (О. Гончар); «Місяць обсипав землю блідим, 
зеленуватим світлом» (І. Нечуй-Левицький); «Меркне Ворскла золотаста, край саги туман 
звиса» (І. Вирган); «Колись і ці кучері були хвилясті і золотисті, мов пшеничний сніп» 
(М. Стельмах); «Валентина Миколаївна справді нагадувала пухнастеньку, теплу, золотаву, 
заклопотану бджілку» (О. Копиленко). 

Як бачимо, прикметники з суфіксами -аст-, -ав-, -уват-утворюються лише від основ 
якісних прикметників на позначення певного кольору і вказують на його відтінок. 

Так, прикметники біластий, білявий, білуватий виражають ознаку, що проявляється в 
предметі не повністю, тобто мають значення «з білим відтінком, трохи білий», напр.: «Тихим 
морем послались біласті дороги» (М. Коцюбинський); «Сонце з’явилося на білявих хмарах» 
(Ю. Яновський); «По той бік Дунаю в білуватій імлі танула Буда» (О. Гончар) і под. 

Уживаючись для характеристики людини, прикметник білявий певною мірою 
термінологізувався, виступаючи антонімом до чорнявий: «У дверях сусідньої кімнати 
з’являється білява дівчина» (Я. Галан); «Повз браму йшов на службу урядовець 
молоденький, русявий, аж білявий» (І. Нечуй-Левицький). Відприкметникові іменники 
білявка і чорнявка співвідносяться так само, як прикметники білявий і чорнявий, і 
використовуються як слова-характеристики зовнішності людей: «Це була ніби писана на 
полотні геніальною рукою художника синьоока білявка» (Ю. Збанацький); «Щоб вийшла до 
криниці чорнявка молода» (П. Засенко). 

Семантично близькими виступають також прикметники з суфіксами -ист-, -аст- (-яст-), 
-уват- (-юват-), -ав- (-яв-), що походять від іменникових основ, утворюючи словотвірний 
ряд з двох і більше слів. Вони мають значення: 1) «який складається з чогось»; 2) «який має у 
великій кількості щось, виділяється чимось з-поміж інших»; 3) «який подібний до чогось»: 
волокнистий — волокнуватий, пористий — поруватий, бугристий — бугруватий, 
мускулистий — мускулястий, смолистий — смолястий, мозолистий — мозолястий, 
горбистий — горбастий — горбуватий, тінистий — тінявий — тінястий, кущистий — 
кущастий — кущатий — кущуватий і под. 

Серед подібних утворень прикметники з суфіксами -ист- (-їст-) та -уват- (-юват-), 
вказуючи на зовнішньоконфігураційні особливості предметів, їх структурні властивості, 
переважно вживаються як тотожні чи близькі за значенням («подібний до...», «що своєю 
будовою чи формою нагадує той предмет, на який вказує твірна основа»), напр.: «Старого 
молочаю не рвіть, він твердий і волокнистий» (О. Донченко); «Мовчазні ялини обросли 
бруднозеленим волокнуватим мохом» (І. Багмут); «Ще мить — і вся ракета... повисла в 
повітрі, ніби спираючись на важку бугристу кучугуру білого диму» (В. Собко); «Підрозділ 
мав перед собою невеличку річку, а за нею бугрувате поле» (І. Ле). 

На відміну від інших спільнокореневих утворень прикметники з суфіксом -ист- 
усталюються як слова-терміни, напр.: «Лазер у поєднанні з волокнистою оптикою розкриває 
разючі можливості в переозброєнні сучасної обчислювальної техніки» (Знання та праця); 
«Основними культурами з волокнистих рослин на Україні є льон і коноплі» (Ботанічний 
журнал). 



Цікаво порівняти уживання прикметників із одного словотвірного ряду: дуплистий, 
дупластий, дуплястий, дуплуватий, дуплавий, дуплявий, дупляний, дуплинастий, 
дуплинястий. Одні з них закріпилися у загальномовному вжитку, інші перебувають на 
периферії мовної системи. Найчастіше у сучасній українській мові вживаються прикметники 
дуплистий, дупластий, дуплястий: «Мед витікає з дуплистого дуба» (М. Зеров); «Майже 
водночас з жайворонками у лісах з дуплистими липами, дубами з’являються дикі голуби» 
(Наука і життя); «Бджоли носили мед прямо на землю, бо не вистачало для них ні бортів, ні 
дупластих дерев» (М. Стельмах); «Серце глухо нило, наче дуплястий дуб» (З. Тулуб). Менш 
уживані прикметники дуплавий, дуплявий. Очевидно, це можна пояснити тим, що утворення 
на -астий (-ястий), як правило, вказують на надмірність ознаки в предметі. Семантично 
близькими до них є прикметники дуплинастий, дуплинястий: «Коло криниці стояли дві 
дуплинасті верби» (І. Нечуй-Левицький); «Збоку росла стара широкогілляста та дуплиняста 
груша» (І. Нечуй-Левицький). Зовсім вийшли з активного вжитку слова дуплинатий, 
дуплиняний, залишившись тільки в складі діалектної лексики, хоч у дожовтневій літературі 
вони вживалися досить часто: «Скрипить дуплиняна деревина від вітру» (Панас Мирний); 
«Стара верба дуплината віти перекинула мало не через увесь шлях» (С. Васильченко). 
Близькі за значенням до цієї групи прикметників спільнокореневі похідні на -уватий  
(-юватий), що мають значення «з дуплом»: «Разом зупинився Марко біля дуплуватого дуба» 
(О. Стороженко). 

Прикметники водянистий, водяний, водявий в сучасній українській мові мають значення 
«той, що містить багато води»: «Гуляли в сивих ущелинах водянисті холодні вітри-зав’юги» 
(О. Гончар); «Тут робота на горах важка, а харчею буває не тривний житній, а вівсяний хліб 
та водяна картопля» (І. Нечуй-Левицький); «Виноград був чудовий на смак, але водявий» 
(З. Тулуб). Як взаємозамінні вживаються вони і в переносному значенні — «невиразний, що 
не має певного кольору»: «Мінливі очі [Клима], хоч і водянисті вони, говорять про розум» 
(М. Стельмах); «Комісар не зводив з Оксани водяних очей» (О. Довженко); «Він тримав під 
пахвою книжечку, тоскно позираючи своїми водявими м’якими й добрими очима» 
(Ю. Смолич). 

Отже, широке функціонування в мові спільнокорсневих Утворень свідчить про її великі 
словотворчі можливості. Внаслідок словотворчої синонімії суфіксів в українській мові 
паралельно вживаються відприкметникові похідні на -астий (-ястий), -уватий (-юватий),  
-авий (-явий), відіменникові утворення з суфіксами -ист-, -аст- (-яст-), -уват-(-юват-), -ав- 
(-яв-) тощо. Взаємодія різних суфіксів з тими самими твірними основами не обов’язково 
приводить до семантичного розмежування прикметникових похідних. Здебільшого 
спільнокореневі прикметники у загальномовному вжитку виступають як близькі або тотожні 
за значенням, деякі з них набувають термінологічного значення. 
 


