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Знання мови означає досконале вивчення можливостей усіх мовних засобів, широти їхнього 
застосування, найдрібніших семантичних відтінків, які можуть бути виражені за їх участю. 

Звернімось, зокрема, до стилістичної ролі однієї з груп суфіксів української мови1. 
Суфікси, які утворюють від іменників — назв тварин — співвідносні назви їхніх 

малят, в українській мові не дуже численні. Це -а (-ати), -я (-яти), -еня (-еняти), -ч-а (-ч-
ати), -ч-еня (-ченяти) і похідні від них -атко, -я-т-ко, -еня-тко, -ч-еня-тко, -ч-ат-ко 
(елемент -к- вносить тут відтінок пестливості)2. Зрідка вони використовуються також для 
творення назв дітей певних національностей (татарча, негреня, турченя, циганя) або назв 
підлітків за їх заняттям, професією (чабаня, кухарча та ін.). 

Очевидно, цим і обмежилася б роль названих суфіксів у системі українського 
словотвору, якби не певні стилістичні функції, яких вони набули в процесі історичного 
розвитку української мови. Найпершою з цих функцій слід назвати надання суфіксальному 
утворенню пестливого відтінку3. Це зрозуміло — звичайно ласкаве ставлення до дітей, до 
малят взагалі дозволяє сприйняти їх відповідну назву як таку, що має відтінок пестливості, 
ласкавості. 

Цікавим у цьому плані може бути зіставлення назв малят деяких свійських тварин, 
назв, на перший погляд, дублетних: коненя і лоша, свиня і порося, коровеня, корівча і теля, 
овеча і ягня, собача, собаченя і щеня. Пор.: «Щеня кидається до воріт і, припадаючи чорною 
головою до підворітні, мов заведене, починає дзявкати, з-під коротких оксамитних губ його 
вибивається веселий пружок зубів, і тому здається, що собаченя одноразово гавкає і 
сміється» (Стельмах). 

Частіше суфіксальні утворення типу коненя, овеча виступають як пестливі назви, 
паралельні таким, як коник, корівка, овечка (хоча, власне, останній іменник вже втратив 
пестливий відтінок). Особливо часто ми зустрічаємо в цій ролі іменник коненя [та] (пор. 
коники). Відзначимо, що ці назви вживаються паралельно в мові Л. Глібова, Панаса 
Мирного, М. Коцюбинського, М. Стельмаха, Остапа Вишні та О. Гончара4. 

Пор. також уживання в одному контексті слів овечки (вівці)—овечата: «Овечки 
мемекають; кози собі теж за ними, та тупотять, та бігають по загороді, шукають, куди б то 
вискочити і за собою овечат повести» (Квітка-Основ’яненко); «Увечері вийшла до воріт 
овечат з отари залучити, а по вулиці чоловіки із сходки ідуть»; «Швиденько залучила вівці в 
хлівець» (Головко). 

Кілька подібних іменників з пестливим значенням зафіксовано у словнику за ред. Б. 
Грінченка: бджоленята (бджолята), кабанча та ін. 

Розшарування значень «недорослості» і зменшеності добре ілюструє вживання 
іменника звіря (звірятко), звіреня (звіренятко). У реченні: «Вони борюкаються з ним, як двоє 
молодих звірят із старим ведмедем» (Микитенко) — цей іменник виступає у значенні «маля 
звіра», «недорослий звір». Навпаки, значення «звір, тварина невеликих розмірів» з відтінком 
пестливості або й без нього знаходимо в таких прикладах: «Біля моїх ніг, просто з-під землі, 
нагорнувши мокру купку, вилазить невеличке звіреня» (Копиленко); «Не було навіть собаки, 
чи кицьки, або іншого ласкавого звіряти (Тулуб) . 

Суфікси -ен-, -ат- не завжди вносять у значення слова відтінок пестливості. Іноді 
навіть навпаки — вони мають відтінок зневажливості, на що вказують характерні 
                                                      
1 Фактичний матеріал узято в основному з «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка (далі — Сл. Гр.); 
«Українсько-російського словника» АН УРСР 1953—1963 рр. і лексичної картотеки Інституту мовознавства АН 
УРСР. 
2 Далі вони іменуватимуться в тексті: суфікси -єн-, -ат- (з основними елементами). 
3 Це відзначає вже у староукраїнській мові Л. Л. Гумецька (див.: «Нарис словотворчої системи української 
актової мови XIV—XV ст., К., 1958, стор. 98). 
4 Пор.; «і коники були, і пари три коров»; «Погнав він коненят і десь у полі зник» (Глібов). «Замфір... поплескав 
гарячих коників по шиї»; «Разно бігли мишасті коненята» (Коцюбинський). 



словосполучення, пор.: миршаві коненята (Зарудний), шолудиві, зморені коненята (Гончар), 
виснажені коненята (Кротевич). 

Отже, за допомогою суфіксів -ен-, -ат- від назв тварин утворюються слова не тільки із 
значенням зменшеності, а й з відтінком пестливості чи, навпаки, зневажливості. 

Суфікси -ен, -ат- знаходять широке застосування також у творенні назв дітей, 
паралельних назвам із «звичайними» зменшувальними суфіксами, від спільної твірної 
основи. 

Так, паралельно вживаються слова дитинка — дитинча (обидва — зменшено-
пестливі). Пор.: «Розкаже [чабан], як народилася на полігоні дитинка.., як росло в цім 
ракетнім степу на втіху гарнізонові те славне дитинча» (Гончар). 

Різноманітні варіації семантичних відтінків «недорослості» — зменшеності-
пестливості — нейтральності5 спостерігаємо, аналізуючи іменники дівча (дівчатко), хлоп’я 
(хлопча, хлоп’ятко, хлопчатко, хлопченя, хлопченятко). 

Слово дівча переважно виступає як паралель розмовного стилю до дівчина (можливо, 
з певним дещо приглушеним відтінком пестливості), що підкріплюється спільністю форми 
множини для обох слів. Пор.: «Козак коня напуває, Дівчиноньку підмовляє: Мандруй, 
мандруй, дівча, з нами» (Народна пісня); «Була вона простою, звичайною сільською 
дівчиною, веселою, моторною, без витребеньок, без кокетування. Щире, миле дівча» 
(Іваненко); «Погибу здивувало й насторожило це дівча: адже він знав, що в столярню ніхто, 
крім господаря, не мав приходити.. Дівчина ніяково зачинила за собою двері» (Стельмах). 

В інших випадках дівча співвідноситься з дівчинка (семантика «недорослості»), 
наприклад: «На переднім плані три постаті (жінка, дівчина і дівча-підліток) сумно сидять» 
(Леся Українка); «Трирічне дівча весь час просило їсти. Роксана приголубила дівчинку і 
нагодувала її» (Хижняк). 

Слово ж дівчатко вживається як паралельне до дівчинка (на перший план виступає 
семантика «недорослості»), або ж як пестливе до дівчина. 

Подібними є і значеннєві зв’язки слів хлоп’я (хлопча хлопченя) з іншими 
суфіксальними утвореннями того ж кореня: вони вживаються як паралельні до хлопець або 
хлопчик, а також виражають емоцію пестливості, використовуючись як розмовно-пестливий 
відповідник до слова хлопець у значенні «чоловік». Пор.: «Як же хлопча узялось за письмо і 
стало не спотикаючись читати аж по верхам, батько.. віддав хлопця у науку до дяка» (Квітка-
Основ’яненко); «Осторонь хлопчики із сміхом та вереском гралися в сніжки або будували 
фортецю з снігу і потім палко захищали її від такої ж зграї дзвінкоголосих хлоп’ят» (Тулуб); 
«—Хлоп’ята! — звернувся Бульба до козаків. — Ану, заманіть його до лісу!» (Довженко). 

У назвах дітей суфікси -ен-, -ат- використовуються паралельно з чисто 
зменшувальними. Наприклад, кришенятко і крихітка, синеня, синятко і синок, синочок, 
сиротя,, сиротятко і сирітка. 

Окрему групу становлять слова із суфіксами -ен-, -ат- — назви частин тіла та 
обличчя. Вони виступають як паралельні форми до зменшено-пестливих іменників із тим 
самим значенням і тим самим урізноманітнюють виражальні можливості мови, наприклад: 
«А що за пре-ліниві дівчата», — дума собі [Галя], надувши губенята з серця»; «Усе 
приглядалася [Галя], як він гарно говорить та губоньками, що червоні як та калина, 
поворочує»; «Тільки б мені у сії чорнії оченьки дивитися та їх цілувати, і сі щочєчки, і сі 
губоньки...» (Квітка-Основ’яненко); «Рожеві пальчики пухкої невеличкої ручки, мов 
мишенята, бігали і миготіли перед Колісниковими очима»; «Невеличкими пальченятами 
бережно бере вона свої ласощі» (Панас Мирний); «На столі була ясна-ясна лампа, — метелик 
аж оторопів від того блискучого проміння і безсильний впав на стіл, тріпочучи крильцями; 
Метелик полетів та й полетів за свічкою так швидко, скільки сили було в його бідних 
крильцятах» (Леся Українка). 

Суфікси -ен, -ат-, як і типово зменшувальні суфікси, можуть передавати й негативну 
емоцію, несхвальну оцінку. Наприклад: «Було заплете [Палажка] ті косенята, достоту так, 
                                                      
5 Нейтральності семантичної, а не стилістичної. 



неначе кішка позасмоктує» (Нечуй-Левицький); «Маленькі, запалі оченята неспокійно 
бігали в ямках, немов злякалися чогось» (Франко). 

Іменники з суфіксами -ен-, -ат- дуже поширені як назви предметів вузько побутового 
вжитку, де вони здебільшого також виступають як паралелізми до зменшених назв. Це назви 
одягу, переважно дитячого (сороченя поряд із сорочечка, чоботята — чобітки; рукавчата 
— рукавці, рукавчики; штаненята, штанчата, штанята — штанці), численні назви посуду 
(горня, горнятко — горнець; глечатко — глечичок; горща, горщеня, горщатко — горщечок, 
горщичок; збаня, збанятко — збаник, збаночок; кухля, кухлятко — кухлик, кухличок; 
боденьча — боденька, казанча — казанок, коритча — коритце, мисча, мися — мисочка), 
назви, пов’язані з городництвом (гарбузя, гарбузеня — гарбузик; динятко — динька; качаня, 
качанятко — качанчик; мача — мачинка), і взагалі назви різних побутових предметів 
(гринджолята — гринджольці; дверцята, дверчата — дверці, дверчики; дзиглятко — 
дзиглик; каганча — каганчик; коліща, коліщатко — колісце; міща — мішечок; подуща — 
подушечка; санчата — саночки, санки6; хлібеня — хлібець), дуже поширений паралельно з 
грошики іменник грошенята7. 

Аналіз суфіксальних іменників на означення малих, недорослих істот показує, що, 
зберігаючи свою основну роль, суфікси -ен-, -ат- поширилися в ролі зменшувальних. Сфера 
уживання іменників з цими суфіксами — переважно побутове мовлення8. 

Паралельне вживання форм із суфіксами -ен-, -ат- і з суфіксами суто 
зменшувальними стало, очевидно, причиною сприймання перших як таких же 
зменшувальних форм. Тому в розмовній практиці зустрічаємо слова з цими суфіксами, що 
мають значення зменшеності-пестливості і водночас виступають єдиними формами 
вираження понять малих (менших) предметів та істот. 

Серед них маємо насамперед відіменникові утворення: дошкільня (від дошкільник), 
парубча (від парубок), трійчата (від трійчаки — про вила), а також відприкметникові: 
біднятко, бідняточко (бідний); люб’ята (любі); молодята (молоді). Кілька таких 
відприкметникових утворень зафіксовано в словнику за ред. Б. Грінченка: безушча — 
горщичок з відірваним вухом (від безухий); голопузя — безпере пташеня, дитина, бідняк (від 
голопузий); голя — з тим же значенням (голий); круглянча — маленький круглий горщик 
(круглий); маценя і мацінча — дуже маленький горщик (від маценький, мацінький). Цікаві 
також назви, утворені суфіксами -ен-, -ат- від дієслівних (дієприкметникових) основ: вилупча 
(від вилупитися — з негативним відтінком): «Почне плакати дитина, то він прибіжить... 
Мовчи, проклятуще вилупча!» (Панас Мирний); відмінча (відмінити — теж з негативним 
відтінком): «Дитина була хоровита, раз-на-раз кричала та плакала, а слуги в кухні 
пошіптували собі, що це якесь «відмінча» (Франко); завинятко (Сл. Гр.) — вузлик, пакунок 
(завинути), зведенята (зведений): «Батько женився вдруге, взявши вдову теж із дітьми. В 
хаті почалися сварки, бійки, докори, плач— пекло, що завжди буває в хаті, де повно 
зведенят» (Васильченко); літайча (Сл. Гр.) — маленький метелик (літати), мазя (Сл. Гр.) 
— брудна, неохайна дитина (мазати) і под. 

Відзначимо також кілька наведених у словнику за ред. Б. Грінченка утворень від 
сполук «іменник з прийменником»; підполуденча — їжа між обідом і полуднем, підсніжча  
                                                      
6 Слово санчата здобуло перевагу над іменником саночки і вживається іноді навіть у значенні сани, санки (без 
зменшеного значення), наприклад: «Того ж таки дня запріг він буланого в санчата й повіз жінку кататися» 
(Коцюбинський). 
7 Прикладів можна навести дуже багато. Часто в них переплітається емоція пестливості з вказівкою на невелику 
кількість грошей. Пор.: «Грошики, що придбала [Явдоха], пішли на розкішні убори, на дорогі наїдки та 
напитки»; «Десять літ безпутного життя витягли всі грошенята» (Панас Мирний); «Склав я собі на службі 
трохи грошенят... маю сто і п’ятдесят»; «Серце в Романа росте вгору від надії, а в кишені немов бряжчать уже 
грошики любі...» (Коцюбинський). 
8 Поодинокі утворення цього типу зустрічаються і в інших стилях, зокрема в мові поезії. Ось кілька прикладів з 
віршів останніх років: «Пустий то чоловік би був, напевне, котрий би не любив своє щось, кревне — якесь там 
річеня, якесь там полечко погідне...» (Коломієць); «йду і ловлю сніжинок Зіроньку по зорі»; «Тануть малі 
зірчата від теплоти руки» (Братунь); «Димно дихають в СИВИХ снігах Сосеняточка і сосенята...» 
(Вінграновський). 



— вид горщика, пригрудча — немовля. 
Отже, суфікси -ен-, -ат- у ролі зменшувальних набувають самостійності й уживаються 

для утворення іменників на позначення малих предметів та істот від тих твірних основ, з 
якими не поєднуються традиційно зменшувальні суфікси. 
 


