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У сучасній українській літературній мові назви тварин беруть активну участь у 
словотвірному процесі. Вони виступають будівельним матеріалом для іменників, 
прикметників, прислівників, дієслів. Найбільшу дериваційну здатність назви тварин 
виявляють в іменникових і прикметникових утвореннях, меншою мірою — у прислівниках і 
дієсловах. 

Розглянемо реалізацію словотвірних можливостей основ назв тварин у дієслівних 
дериватах. Семантика мотивуючих основ — назв малят (порося, теля, щеня) і словотворчих 
морфем формує похідні слова із значенням «народжувати дитину»: пороситися, телитися, 
щенитися. Суфіксально-постфіксальні утворення виникають на основі прямого значення 
вихідного слова і супроводжуються чергуванням м’яких і твердих фонем: с’//с, л’//л, н’//н. 

Від лексеми мишка за допомогою суфіксів -а-, -ува- утворилися дієслова 
мишкати/мишкувати «полювати на мишей», перен. «стежити, слідкувати за ким-, чим-
небудь». Мотивуються вони прямим значенням іменників, переносне значення є результатом 
не словотвірної, а семантичної мотивації. Переконуємося в цьому при порівнянні їх змісту в 
контекстах: «Обережний лис мишкує в лісі, здобичі шукає» (М. Рильський) і «До Львова 
поїхати я вже не міг, там же ще влітку мишкували за мною» (П. Козланюк). 

Похідні слова лисичити «бути лисицею» і мавпувати «беззастережно, сліпо наслідувати 
чужі звички, вчинки; передражнювати» корелюють лише з переносним значенням твірних 
основ лисиця > лис (перен. «про хитру, лукаву людину») і мавпа (перен., зневажл. «про 
людину, що сліпо наслідує чужі звички, вчинки тощо»). При поєднанні суфікса -и- з основою 
назви тварин виникає чергування фонем ц’/ч: лисиця — лисичити. Формант -ува- на стику 
морфем змін не викликає: мавпа — мавпувати. 

Цікавим є семантичний зв’язок слів собака й індик, які мотивують похідні дієслова 
насобачитися і наіндичитися (у Словнику української мови останнє не зафіксоване, але 
зустрічається у творах українських письменників). Значення дієслів насобачитися 
«навчитися вправно що-небудь робити, набувати навику в чомусь» і наіндичитися 
«набундючитися» мотивуються переносним значенням твірних основ і обумовлюються 
стилістичними характеристиками, напр.: «Безбородько наіндичився підвівся з-за столу, кинув 
мішок своєї тіні на Магазаника і викотив з грудей обурення» (М. Стельмах) при 
префіксально-суфіксально-постфіксальному способі творення цих слів відбуваються зміни 
на морфемному шві (чергування фонем к/ч: індик — наіндичитися). 

Не зовсім чітко виявляється семантична співвіднесеність між твірною основою і похідним 
словом у дієслові цапувати «ставати на задні ноги». Його мотивація грунтується на 
переносному значенні вихідного слова, напр.: «...як не поганяв його [коня] Тягнирядно, а він 
що зірветься та й стане, очі косить назад, хропе й цапує» (А. Головко). Не всі значення 
похідного їжачитися/їжитися «підіймати вгору; стовбурчитися; підіймати сторч шерсть, 
пір’я і т. ін.; бундючитися; кулитися, щулитися» корелюються з твірною основою; третє і 
четверте базуються на семантичній мотивації метафоричності.. У словотворчому акті лексем 
гадючитися, їжачитися беруть участь суфікси і префікси; пристосовуючись до твірної 
основи, суфікси викликають чергування фонем к/ч: гадюка — гадючитися, та усічення 
твірної основи: їжак — їжитися. Дієслово цапувати утворене суфіксальним способом. 

Отже, назви тварин у дериваційному процесі дієслів використовуються обмежено. 
Оскільки твірна основа формує в похідних дієсловах головним чином переносні значення, то 
в мовній практиці використовуються переважно назви тих тварин, поведінка або характерні 
риси яких в загальнонародному осмисленні виступають як об’єкт порівняння з людиною. 


