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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗМЕНШЕНОСТІ (ЗДРІБНІЛОСТІ) ІМЕННИКІВ 

 
Дуже давня і надто своєрідна за значенням граматична категорія зменшеності (здрібнілості) 
в українській мові, як і в інших слов’янських мовах, має багаті й різноманітні засоби свого 
вираження. Основні серед них — це, звичайно, зменшувальні (демінутивні) суфікси прості: -
ик, -ок, -ець, -к, -к(а),-ц(е),-ен(я) і складні, або похідні: -чик, -ичок, -очок, -ечок, -ичк(а), -
очк(а), -ечк(а), -єчк(а), -инк(а), -иночк(а), -оньк(а), -еньк(а), -иноньк(а), -очк(о), -ечк(о), 
єчк(о), -ячк(о) та деякі ін. Приєднуючись до іменникових основ переважно конкретного, 
рідше абстрактного змісту, вони визначають предмети (у граматичному розумінні цього 
слова), менші розміром, якістю і т. ін. від звичайних однорідних предметів. Наприклад: 
м’яч—м’ячик, гай—гайок, город—городець, мороз—морозець, куля—кулька, вухо—вушко, 
поліно—полінце, око—оченя, корінь—корінчик, палець— пальчик, клин—клиночок, верх—
вершечок, верба—вербичка, квітка—квіточка, смуга—смужечка, майка—маєчка, цибуля—
цибулинка, стеблина—стеблинка, вість— вістонька, нога—ніженька, горе—горечко, 
пір’я—пір’ячко, прибирання—прибираннячко та ін. 

Крім своєї основної функції — вказувати на зменшеність (здрібнілість) предмета, 
зменшувальні суфікси, особливо складні, дуже часто служать засобом вираження 
граматичної категорії емоційності. Ця категорія, як відомо, виникла пізніше від категорії 
зменшеності  (здрібнілості) і має досить обмежену кількість власних  формальних ознак. 
Ідеться, зокрема, про суфікси -усь, -ус(я), -усь(о), -ас(я), -ась(о), -нь, -унь, -ун(я), -унь(о), -
ань, -ан(я), -ань(о), -ул(я), що вживаються тільки із значенням пестливості переважно у 
назвах спорідненості—свояцтва та у власних іменах. Наприклад: матуся, татусьо, синуньо, 
бабуля, сватунь, Петрусь, Катруся, Івась та ін. Тому суфікси на означення зменшеності 
(здрібнілості) досить часто виступають у відповідних контекстах із значенням емоційності та 
експресивності, зокрема пестливості, а в деяких іменниках, що об’єктивно не можуть бути 
більшими чи меншими за розміром,— тільки з цим останнім значенням. Наприклад: 
«Оставайтеся здорові, мої високії тополі і хрещатий мій барвіночку» (Шевченко); «Колись-то 
запряже бичка І привезе гостинців санки, і молочка Або ще й сиру і сметанки» (Глібов); 
«Поранений просить водиці» (Малишко); «Оце ледве вибрала часинку, щоб написати» (Леся 
Українка). 

Категорія зменшеності (здрібнілості) іменників, крім зменшувальних суфіксів, має ще 
й інші засоби свого вираження. Зокрема, для вираження зменшеності можуть уживатися 
окремі суфікси, основне значення яких не зменшувальне, а словотворче. 

Так, суфікси -к-, -ок-, -ц-, що використовуються для творення іменників з одиночно-
предметним значенням, надають цим іменникам також досить виразного відтінку 
зменшеності. Цей відтінок чітко виступає при порівнянні суфіксальних форм з 
безсуфіксними, утвореними від тієї самої основи. Наприклад, для позначення деяких 
побутових виробів із заліза українська мова вживає слова залізо, залізко, залізце. Вони 
означають різні предмети, крім того, два останніх слова мають, порівняно з першим, 
достатньо відчутний відтінок зменшеності. Це особливо добре видно хоча б у таких 
контекстах: «А по тій цілині якась таємна незрима рука веде плуг... з добре настеленим 
блискучим лемішем і з таким же переднім залізом» (Франко); «На стіні у підсвічнику 
блимала свіча, от-от погасне. Кирило узяв залізко, підняв ґнотик» (Хижняк); «В руках у 
нього був цілий жмут комишевого й березового пруття, різні залізця» (Скляренко). 

Одинично-предметне значення мають і такі іменники, як вата—ватка, гума—гумка, 
шоколад—шоколадка і под. Вони означають частину якої-небудь речовини або предмети, що 
виготовлені з якогось матеріалу і вживаються з певним призначенням. Крім того, суфіксальні 
форми в цих парах іменників мають ще досить відчутний відтінок зменшеності, що видно 
хоча б з таких речень: «Не поспішаючи, Лякін дістав із шафки йод, марлю, вату» (Шиян); 
«Кохав хлопець деревце — підпушував, поливав, водою оббризкував, листя протирав вогкою 
ваткою» (Донченко); «Після тих зборів у місті він ходив з отакенним синяком на лиці від 



поліцейської гуми» (Козланюк); «Перед ним лежали олівці й гумка, іноді він щось виправляв 
на рисунку» (Трублаїні); «Офіцер.. підійшов до Джмелика, що сидів на пеньку, вийняв пачку 
сигарет, загорнуту в блискучий папір, і плитку шоколаду: — Маленький нагорода, — 
засміявся він, фамільярно поплескуючи Джмелика по плечу. Облава рушила з лісу. 
Джмелик.. понюхав сигарети, шоколад, усміхнувся — закинув у кущі» (Г. Тютюнник); «—
Хочеш шоколадку?.. — Шоколади мені не треба, — підсьорбнув кирпатеньким носиком 
хлопчик» (Логвиненко). 

За аналогією до наведених вище іменників конкретного, речовинного змісту 
творяться і абстрактні іменники типу смішок, хрипок, в яких словотворчий суфікс -ок, 
позначаючи однократність дії, виражає разом з тим невелику, неповну міру вияву того, що 
означає основа. Пор. речення: «Дівчата скінчили пісню і знову заляглися сміхом» (Леся 
Українка); «В задніх рядах, де стояли парубки, пробіг легенький смішок» (Г. Тютюнник). 

Словотворчий суфікс -ин- в іменниках типу ворсина, пилина, піщина, порошина, 
шерстина, шовковина, утворених від слів конкретного змісту, а також у деяких іменниках 
типу лукавина, смішина, хитрина і т. ін., утворених від слів абстрактних, сполучає свою 
основну функцію — вираження одиничності — з функцією вираження зменшеності 
(здрібнілості). Названі іменники означають безвідносно малі предмети реального світу. 
Синонімами до них виступають іменники, в яких одиничність і зменшеність мають кожна 
окремо свої формальні показники — суфікси -ин- і -к(а): ворсинка, пилинка, піщинка, 
порошинка, шерстинка, шовковинка, лукавинка, смішинка, хитринка. 

Їх синонімічність особливо наочно проявляється в ідентичних щодо змісту 
контекстах. Наприклад: «Із піщин зростають гори, із краплин — могутнє море, а з дерев— 
зелений сад» (Забіла); «Під впливом вітру піщинки постійно переміщуються з місця на 
місце» («Наука і суспільство»); «Він у мене один, як порошина в оці» (Панас Мирний); «Я ж 
знаю, що і я в тебе одна, як та порошинка ув оці» (Квітка-Основ’яненко); «Нічим борщу 
посолити. На оборі ні шерстини» (Українські народні ліричні пісні); «Усі дурні чесні, — 
заклекотіло в грудях молодиці. — А що він з тієї чесності має? Десять пальців на руках і ні 
однієї шерстинки в хазяйстві?» (Стельмах); «Продінь ій ув уха червону шовковину» 
(Манжура); «Я не раз тобі казала: — Милий, серця не вражай! В йому струни з шовковинок, 
Так, не вміючи, не грай» (Щоголів); «В чорних очах враз спалахнули лукавини» 
(Збанацький); «Поважне, з розумною хитриною, обличчя Івана тільки на мить 
насторожилося» (Стельмах); «Ось, царю, який гімн складають тобі люди чорної землі, — 
мимоволі поглянув Степан Васильович на веселе з хитринкою обличчя самодержця на 
портреті і стиснув товстуваті уперті губи. — Чого ж ти радієш і по-дурному хитруєш — адже 
тебе обдурює навіть дрібний пройда, зманюючи твоїх людей за далекі океани?» (Стельмах). 

Цікаво відзначити, що похідний словотворчий суфікс -ин-, -инк(а) в словах типу 
чаїнка та ін. (при відсутності форми чаїна) виражає одночасно одиничність і зменшеність 
значення основи. Наприклад: «Дві чаїнки почали бігати в склянці, як живі» (М. Горький, 
переклад) . 

Категорія зменшеності (здрібнілості) виражається також простими і похідними 
суфіксами -ен(я), -єн(я), -ат, -ят, -атк(о), -ятк(о) та ін., за допомогою яких утворюються 
назви малих щодо віку істот, дітей тварин, риб, птахів: малий—маленя, буйвол—буйволеня, 
слон— слоненя, сом—соменя, чайка—чаєня, ведмідь—ведмежатко, жаба—жабенятко, 
орел—орлятко та ін. Наприклад: «Сусідки знали — коли ні на кого залишити маленя, 
зверталися до Ніни.. Ніна догляне» (Копиленко); «Вже біля самої землі білка спинилась, 
довго сторожко озиралась навколо. В зубах вона несла малесеньке білченя» (Копиленко); 
«Ведмедиця спокійно влаштувалася на кризі, а ведмежата притулилися до її живота» 
(Первомайський); «У білій хустині та сіренькій кофті, огрядна та рум’яна, була вона [Уляна] 
схожа на лугову чайку, що вивела на зелене привілля чаєнят» (Г. Тютюнник). 

Ці ж суфікси, поєднуючи словотворчу функцію з функцією вираження зменшеності, 
можуть утворювати слова, що характеризують дітей за національністю або соціальним 
станом: турченя, татарчатко, цареня, чешеня і под. Наприклад: «[С л у ж е б к а:] А звідти 



й до палацу недалеко, в няньки либонь до царенят дістанусь» (Леся Українка); «—А в 
Хаєцького мале чешеня в сідлі... І друге взяв... Гляньте, як сміються та хапають його за вуса... 
І ніскільки не бояться!» (Гончар). 

Значення зменшеності зберігається і за словотворчими суфіксами -ук, -ик, -ок, -
енк(о), що виступають у назвах дітей за родом їх занять, іноді за національністю, 
походженням або соціальним станом. Наприклад: ковальчук, кухарчук, фурманчук, 
шахтарчук, кухтик, шевчик, козачок, пастушок, підпасок, татарчук, царенко, циганчук і т. 
ін. Значення суфіксів у словах цього типу добре видно з таких контекстів: «Як живий стоїть 
[батько] в очах — в далекому дитинстві сиротою підпаском, сиротою ковальчуком — усім 
чужий, всім байдужий» (Головко); «У 14 років Тараса забрано до маєтку пана. Він був 
спочатку кухарчуком, а потім козачком у поміщикового сина Павла Енгельгардта» 
(«Вечірній Київ»); «Кравчику невеличкий, Поший мені черевички» (Чубинський); 
«Принаймні кухарі там Картали кухтиків» (Рильський); «— Дядю, не вбивайте мою 
сестричку. Я вам за це дурно гуси пастиму... — Малий пастушок своєю роботою і слізьми 
вимолював життя сестричці» (Стельмах); «Хлопчик-татарчук привіз з Отузької долини дині» 
(Тулуб); «Що царенко між панами, а Іван між чабанами; Що з царенка зріс лайдак, А з Івана 
став козак» (Первомайський). 

Категорія зменшеності (здрібнілості) може виражатися також лексичними засобами. 
Найпоширенішим серед таких засобів є сполучення іменника з якісним прикметником, що 
вказує на малий розмір або невелику міру якості, властивості і т. ін.: малий, маленький, 
менший, меншенький, малесенький, манесенький, манюній, манюпусінький, манюсінький, 
мацюпусінький, найменшенький, невеликий, невеличкий; вузький, вужчий, вузенький, 
вузесенький, вузюсенький, найвужчий, неширокий; низький, ниоючий, низенький, низесенький, 
найнижчий, невисокий; тонкий, тонший, тоненький, тонесенький, тонюній, тонюсінький, 
найтонший; короткий, коротший, коротенький, коротесенький, коротюсінький, 
найкоротший, недовгий; мілкий, міленький, мілесенький; слабкий, слабший, слабенький, 
слабесенький, слабісінький, найслабший і под. 

Ступінь зменшеності розміру, міри вияву властивості якості предмета, виражених цим 
словосполученням, може бути різний залежно від форми (суфіксальна чи безсуфіксна) 
іменника та прикметника, а також від ступенів порівняння останнього. 

Якщо іменник виступає без зменшувального суфікса, ступінь зменшеності названого 
словосполученням предмета зростає з приєднанням до основи прикметника суфіксів різної 
складності, а також формальних показників ступенів порівняння. Наприклад: мала кімната, 
менша кімната, маленька кімната, меншенька кімната, малесенька кімната, манесенька 
кімната, манюпусінька кімната, манюсінька кімната, манюня кімната, найменша кімната, 
найменшенька кімната; вузьке вікно, вужче вікно, вузеньке вікно, вузесеньке вікно, 
вузюсеньке вікно, найвужче вікно; слабкий голос, слабший голос, слабенький голос, 
слабесенький голос, слабісінький голос, найслабший голос і под. 

У наведених рядах словосполучень ступінь вираження зменшеності зростає від 
найменшого до найбільшого. Кожна з зазначених пар синонімічна щодо вираження 
зменшеності (здрібнілості) предмета відповідному іменникові у суфіксальній формі. Пор.: 
мала кімната—кімнатка, вузеньке вікно—віконце, слабісінький голос — голосочок. 

Ступінь вираження зменшеності (здрібнілості) значно посилюється, якщо прикметник 
сполучається з іменниником-демінутивом. Див., наприклад, градацію зменшеності в ряді 
словосполучень: вузька щілина, вузька щілинка, вузька щілиночка; вужча щілина, вужча 
щілинка, вужча щілиночка; вузенька щілина, вузенька щілинка, вузенька щілиночка; 
вузесенька щілина, вузесенька щілинка, вузесенька щілиночка; найвужча. щілина, найвужча 
щілинка, найвужча щілиночка і под. 

Якщо сполучення складається з прикметника на означення малого розміру чи 
невеликої міри якості, властивості і т. ін. та лексикалізованого демінутива, тобто іменника, в 
якому зменшувальний суфікс утратив значення зменшеності (здрібнілості), то прикметник 
повністю переймає на себе функцію вираження категорії зменшеності (здрібнілості). В 



такому разі ступінь вираження цієї категорії залежить тільки від її формальних показників у 
прикметника. Див., наприклад, зростання зменшеності в рядах словосполучень: мала дірка, 
маленька дірка, малесенька дірка, найменша дірка і т. д.; тонка нитка, тоненька нитка, 
тонесенька нитка, тонюсінька нитка, найтонша нитка і т. д.; мілка річка, міленька річка, 
мілесенька річка і т. д. 

Наведемо для наочності кілька таких словосполучень у контекстах: «Хоч і Яр той; 
вже до його І стежки малої Не осталось» (Шевченко); «Невеличкі сережки грали дорогими 
камінцями» (Панас Мирний); «Текла річка Невеличка, Та й понялась морем» (Гулак-
Артемовський); «Швидко розстебнувши кишеню гімнастерки, Данило дістав маленьку 
фотокартку» (Копиленко); «Незабаром він помітив у землі манюсіньку ямку, сховану в 
густій траві» (Г. Тютюнник); «Ця сорочка в нього зіткана з найтонших ниток, які могла 
вивести його Докія» (Стельмах). 

Словосполучення прикметника (в суфіксальній чи безсуфіксній формі, а також у 
формі вищого або найвищого ступенів порівняння) з лексикалізованою зменшеною формою 
іменника синонімічні щодо вираження зменшеності (здрібнілості) відповідним іменникам з 
суфіксами -чик, -очок, -ечк(а), що використовуються в мові як нові засоби вираження 
утраченого значення зменшеності (здрібнілості). Тобто, вислів низький (низенький) стілець 
синонімічний слову стільчик, вислів коротка (коротенька, найкоротша) стрічка 
синонімічний слову стрічечка і т. д. 

Поєднанням в одному словосполученні прикметників на означення малого розміру чи 
невеликої міри вияву якості, властивості і т. ін. (здебільшого у суфіксальній формі) з 
лексикалізованим демінутивом, в якому утрачене значення зменшеності (здрібнілості) 
відновлюється за допомогою суфіксів -чик, -очок, -ечк(а), досягається найбільший ступінь 
вираження зменшеності. Наприклад: «Без мене і дірочки малої нікому затулить» (Номис); 
«Він витяг із бокової кишені невеличку книжечку в чорній обгортці» (Панас Мирний); 
«Туман тоненькими ниточками піднімався з кожної травини, з кожної билини» (Панас 
Мирний); «Старий.. сів коло лави на малесенький стільчик» (Г. Тютюнник). 

Лексичний засіб вираження категорії зменшеності (здрібнілості) за допомогою 
сполучення якісного прикметника із значенням малого розміру чи невеликої міри вияву 
якості, властивості і т. ін. з іменником є єдиним і водночас дуже поширеним засобом показу 
зменшеності тих іменників, які за характером семантики своєї основи не поєднуються зі 
зменшувальними суфіксами. До таких іменників, як відомо, належать переважно абстрактні 
(бій, вік, життя, користь, надія, незгода, оточення, праця, простуда, радість, робота та 
ін.), деякі конкретні (заросль, обличчя, постать, річ та ін.), окремі прізвища і назви 
національної приналежності тощо. Ось кілька прикладів у контекстах: «Там, кажуть, з гір 
усю країну видко, — нехай востаннє я побачу більше, ніж бачила за все життя коротке» 
(Леся Українка); «Бій, розщепившись на кілька малих боїв, догоряв по лісах окремими 
тріскучими вогнищами» (Гончар); «Сьогодні скінчив невелику річ для «Вісника», назвав її 
«Intermezzo» (Коцюбинський); «На вузькому обличчі чоловіка рухаються тонкі губи і тонкі 
вуса» (Стельмах). 

Ступінь вираження зменшеності (здрібнілості) в таких словосполученнях зростає з 
приєднанням до основи прикметника, зменшувальних суфіксів, а також формальних 
показників ступенів порівняння. Наприклад: «[А р к а д і й:] Той, хто відчуває велич наших 
днів, хто хоче мислити масштабами епохи, тому душно тут від справ дрібних» (Корнійчук); 
«Я був дуже занятий всякими справами і більшими і дрібнішими, а ті справи, особливо 
дрібненькі, тяжкий ворог людині» (Коцюбинський); «Амплітуда його роботи — від 
важливого завдання державної ваги до вирішення найдрібніших справ» (Остап Вишня); 
«Темним печальним силуетом вирізьблювалася тонка постать на тлі... неба...» (Хоткевич); 
«Бараболя... за ворітьми побачив тоненьку босоногу постать Мар’яни» (Стельмах); «Поїхав 
[Дмитро] не додому, а до тієї четвертинки поля, де вчора тремтіла над лопатою тонесенька 
постать Мар’яни» (Стельмах). Пор. ще словосполучення: вузька нарада, вузенька нарада, 
найвужча нарада; легка робота, легша робота, легенька робота, легесенька робота, 



найлегша робота; коротка відповідь, коротша відповідь, коротенька відповідь, 
коротесенька відповідь, коротюсінька відповідь, найкоротша відповідь і т. д. 

Але тільки у безсуфіксній формі виступають прикметники вузький, короткий, легкий, 
тонкий і под. у словосполученнях, що набули термінологічного значення або стали 
фразеологізмами. Наприклад: «Наша робота — не для вузького кола любителів красного 
письменства. Наша творчість належить народові» («Літературна газета»); «Пошкодження 
проводів бувають внаслідок накидання на лінію різних предметів, які викликають .. коротке 
замикання» («Сільські лінії електропередач»); «Правда, рука у неї легка, від її уколів біль 
затихає м’яко й нечутно» (Первомайський); «Танки зачхали моторами (вони працювали на 
малім газу) і рушили кудись убік» (Г. Тютюнник). 

Отже, граматична іменникова категорія зменшеності (здрібнілості) виражається в 
українській мові за допомогою не лише зменшувальних суфіксів, а й деяких інших, 
словотворчих, суфіксів та лексичних засобів, що дає змогу варіювати ці засоби залежно від 
висловлювання. 

 
 


