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Словосполучення типу вовчий зуб, лебедина шия, котячі очі, лисячий хвіст, до складу яких 
входять назви частин тіла тварин або птахів, найчастіше трапляються в літературних творах, 
публіцистиці, народній творчості, де вони використовуються для створення художніх 
образів. Пор.: «Немов лагідна лебедина шия, над тином піднялася рука дівчини в білому-
білому рукаві...» (Т. Масенко); «Вигнувши красиві лебедині шиї, вистояні й випещені коні з 
легкістю бистрокрилих птахів понесли необтяжливі санки» (С. Добровольський); «Ти 
шукаєш крицю В людській душі, в глибинах несходимих, Бери ж моє гартованеє слово, 
Нехай стає мечами на катів, На всіх чужинців, хитрих і облудних, На псів лихих, із вовчими 
зубами» (А. Малишко). Але ці самі словосполучення можуть бути також і термінологічними. 
Так, назви вовчий зуб і лебедина шия вживаються у сучасній українській технічній 
термінології, де позначають деталі, відповідно пилки і трубопроводу. 

Поява таких назв серед технічних термінів пояснюється перенесенням значень назв 
частин тіла тварин і птахів на терміни техніки за певною подібністю відповідного предмета і 
цих частин тіла. Крім наведених прикладів є ще ластівчин хвіст, тигрове око, котяче око, 
котячі лапки, риб’ячий хвіст. Подібні термінологічні словосполучення є і в російській мові: 
ласточкин хвост, лебединая шейка, лисий хвост, тигровый глаз, кошачий глаз, кошачьи 
лапки, рыбий хвост, волчий зуб, утиный нос, у інших слов’янських мовах (польській, 
болгарській, сербохорватській), у неблизькоспоріднених — німецькій та англійській. 

Цікаво, що в різних мовах для називання певного поняття техніки можуть 
використовуватися терміни, утворені від тієї самої назви частини тіла тварин або птахів. Так, 
у будівельній, деревообробній, машинобудівній, кристалографічній термінології активно 
вживається термін ластівчин хвіст. Це термінологічне словосполучення послідовно 
простежується в ряді мов — українській, російській, польській, болгарській, 
сербохорватській, німецькій, а словосполучення з’єднання ластівчиним хвостом — в 
українській, болгарській, сербохорватській, німецькій. Творення гірничого терміна риб’ячий 
хвіст також ішло в різних мовах (українській, російській, польській, болгарській) однаковим 
шляхом. 

Іноді для називання того самого технічного терміна різні мови використовують назви 
різних частин тіла. Російському терміну выемка в лапу відповідає польський термін з ядром 
ластівчин хвіст. 

Терміну вовчий зуб, який існує в українській та російській мовах (рос. волчий зуб) і є 
назвою зубів пилки, що своєю формою нагадують зуби вовка, в англійській та німецькій 
мовах відповідає назва, яка має буквальний переклад «зуб пащі», тобто є відображенням 
аналогічної асоціації у слов’янських мовах: «зуб пащі» > «зуб вовчої пащі». 

Спостерігаються випадки, коли в одній мові технічному терміну, утвореному від назви 
частини тіла тварини чи птаха, в іншій мові відповідає термін, що має інше походження. До 
російських, польських, болгарських, сербохорватських, німецьких технічних термінів, 
утворених від назви ластівчин хвіст, в українській мові поряд із цим терміном зафіксовано 
відповідник сковородень. Німецькому терміну, що містить назву частини тіла котяча спина, 
відповідають російські терміни кошкин горб, выгиб вверх, вспучивание (корпуса турбины). 
Болгарський термін залізничного транспорту передається назвою козяча нога, а його 
відповідник у російській мові — костыледёр. 

Перенесення значень назв частин тіла на технічні терміни у переважній більшості 
випадків зумовлене зовнішньою схожістю реалій обох термінологічних систем. Скажімо, 
український термін лебедина шия, російський лебединая шейка, англійський, у складі якого є 
назва частини тіла гусяча шия — форма трубопроводу, подібна до форми, яку має лебедина 
чи гусяча шия. Подібність за функцією викликала появу технічних термінів типу укр. 
тигрове око, котяче око, рос. тигровый глаз, кошачий глаз (мінералогія). Мінерал світиться і 
має блиск, подібний до блиску ока тигра чи кота. Можлива подвійна мотивація технічного 



терміна. Наприклад, український, російський, польський, болгарський термін риб’ячий хвіст 
називає долото, що схоже за формою до риб’ячого хвоста. 

Сфера поширення термінів вовчий зуб, лебедина шия, ластівчин хвіст, котячі лапки і под. 
— будівництво, гірництво, машинобудування, деревообробна промисловість, залізничний 
транспорт, мінералогія, кристалографія, і вони активно вживаються не лише в сучасній 
українській, а й у всіх слов’янських та інших індоєвропейських мовах. 
 


