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ПРО ДІЄСЛІВНО-ВИГУКОВІ ФОРМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
У мові існує своєрідна група слів (їх близько 500), яка за походженням і структурою 
відрізняється від інших лексичних категорій. Ці слова часто вживаються у розмовному стилі, 
фольклорі, художній літературі різних жанрів і сприяють мальовничості і виразності 
висловлювань, пор.: «Хоч трісь, а пнись!» (Приказка); «Святий дух у дірку шурх» (Загадка); 
«Ходить кізочка По крутій горі, Ніжка як туп, так туп!» (Народна пісня); «За стіл сіла 
обідати [дівчина], а сама у віконце усе зирк та зирк, чи не йде Василь» (Г. Квітка-
Основ’яненко). 

Йдеться про дієслівно-вигукові форми, серед яких розрізняють звуконаслідування та 
близькі до них незмінні дієслівні форми типу смик, плиг, морг. 

У розмовному стилі ці слова здаються природнішими, ніж їхні дієслівні еквіваленти, 
вони жваво, влучно передають динаміку подій: «Черв’як кива — аж ось! Зі дна Гульк Щука!, 
бовть! ..вона за удку — хіп! А удка — сіп! З води шубовсть в окріп!» (П. Гулак-
Артемовський); «Випірнув з дна поганський бог—і торох лобом об кригу» (Ю. Мушкетик); 
«Гріх по дорозі біг, та до нас плиг» (Приказка). 

Звуконаслідування відображає окрему звукову ознаку предмета, яка співвідноситься з 
поняттям: «Коли це зміюка — бубух! аж земля затряслася» (М. Возняк. Укр. нар. казки); 
«Стук, брязь у віконечко; Вийди, вийди, коханочко!» (Укр. нар. пісня); «Зробили йому 
човника, сів, одіпхнувсь, срібнеє веселочко мовби пустун — хлюп собі, хлюп» (П. Тичина). 
Основою-денотатом такого звуконаслідування є будь-який звук, породжуваний живою 
істотою, речами, предметами, природними стихіями і под. Таке слово складається звичайно з 
одного, рідше з двох закритих складів, різних видів повторів: «Летів птах, на воду бах» 
(М. Возняк. Укр. нар. казки); «Грицько ухопив герлигу. — А куди? ..куди!.. — закричав. Та 
— гегеп! ґерлигою по горобенятах» (Панас Мирний); «Коли щось у віконце стук-стук!» 
(Марко Вовчок). 

Незмінні дієслівні форми — це, як правило, безпрефіксні дієслова з суфіксом -ну-: 
«Випірнув поганський бог, глип — ряси немає» (Ю. Мушкетик) (глип — від глипнути); 
«Пацю угледів молоденький Та зараз дядька штовх тихенько» (Л. Глібов) (штовх — від 
штовхнути). Це можуть бути різноманітні види повторень: «А той круть-верть неначе у 
капкані, мовчить, язик прильне к гортані» (Л. Глібов) ; «Лисичка зараз хап та хап» 
(Л. Глібов), часткове подвоєння початкового складу: «Аж ось лулусь щось під ногами» 
(Є. Гребінка); «Та з сим словом [Хома] хряп дідуся по щоці.., а той бебех об землю...» 
(Г. Квітка-Основ’яненко). Деякі з цих форм потрапили у літературну мову, але сферою їх 
функціонування є переважно усна форма спілкування. 

У «Словарі української мови» Б. Грінченка натрапляємо на форми, ускладнені 
афіксами. Наприклад, скакіць, пирюш, хряпусь, шургіг, швирдиць, шургич: «Поніс попа до 
річки та з мішка швирдиць! Тільки вода забулькотіла» (М. Драгоманов); «Вовк скакіць зі 
скрині» (Укр. нар. казка). 

Неважко помітити, що незмінні дієслівні форми порівняно з дієсловами відображають 
дію короткочасну, миттєву, пор.: «Мекнув, мов його родимець почав мордувати, Та й 
стриб...» (П. Гулак-Артемовський) — Мекнув, мов його родимець почав мордувати, та й 
стрибнув. Звуконаслідування, які лексично визначені менше, ніж незмінні дієслівні форми і 
мають нечіткі смислові межі, зображують звук як раптову, миттєву дію, пор.: «Коли хтось у 
віконце стук-стук!» (Марко Вовчок) — Коли хтось у віконце постукав. Мова прагне 
стислого вираження і не зупиняється перед «відкиданням» закінчень і префіксів. Справді, 
речення «Він підкрався та хіп її за хвіст» (М. Возняк. Укр. нар. казки) набагато яскравіше 
виражає швидкість дії, ніж речення «Він підкрався та швидко, поривчасто схопив її за 
хвіст». 

Пісні, казки досить часто дають приклади вказаних емоційних форм: «Ой, держись, 
Телесику! глянь ось сюди: біжать поза вікнами тополі й сади — миг тільки, миг!» (П. Тичина. 



Івасик Телесик); «Трісь... так, що він трохи не впав; Вовк скакіць зі скрині» (М. Возняк. Укр. 
нар. казки). 

Небагато в мові парних форм із різними коренями, іноді синонімічними: «Мале 
ягнятко Там гуляло, Скік-верть, сюди-туди — Та якось під той дуб і доскакало» (Л. Глібов); 
«Диб, диб на село, Кив-морг на його» (Укр. нар. пісня). 

Наведені приклади належать до розмовної лексики. Помічено, що вони знижують 
стиль порівняно із словами літературної мови тільки в писемній мові і можуть служити тим 
певним прийомом стилізації, який вносить у писемну мову присмак усного спілкування або 
передає чию-небудь усну мову, зокрема, у діалогах. В усній мові такі слова виступають 
нарівні з загальнонейтральними, не знижуючи стилю вислову. У художній літературі вони 
роблять мову дійових осіб більш реальною, такою, що відображає загальну емоційність 
розмовно-побутової мови. Факти мови, фольклорні матеріали, твори класиків та сучасних 
письменників є підтвердженням життєвості дієслівно-вигукових форм у мові. 
 


