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Вступ. Мовні одиниці, поєднуючи у своїй структурі значення оцінки й 

емоційності, мають потужні можливості реалізації в художньому мовленні 

естетичних категорій пізнання дійсності через призму національної культури 

(Т. Дридзе, С. Єрмоленко, І. Кобякова, М. Мінський, В. Пропп, 

В. Русанівський). Функціонально-стилістичний аспект мовних засобів зі 

значенням оцінки в художньому мовленні був об’єктом переважно 

монолінгвістичних досліджень (Н. Бабич, Ф. Бацевич, О. Безпояско, 

О.Бессонова, Л. Шутак, В. Чабаненко). 

Комплексний аналіз мовних одиниць із формантами оцінки уможливлює 

пізнання своєрідності їх семантики, вияв специфіки вираження оцінки, 

з’ясування функціонально-стилістичних аспектів їх уживання в художньому 

мовленні й реалізації естетичних категорій у контексті національної культури. 
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Оскільки художній стиль характеризується потужним виховним 

потенціалом, ідейні переконання виконують визначальну функцію художньої 

мови, відповідно добір і впорядкування мовних засобів визначається значною 

мірою їх оцінними властивостями і можливостями – здатністю ефективно й 

цілеспрямовано впливати на читача. Дитяча література є своєрідною 

енциклопедією виховання майбутнього громадянина, носія лінгвокультури, 

самодостатньої особистості. Відповідно, бінарні опозиції добро / зло, погане / 

доброчинне, смішне / трагічне становлять фундамент системи виховання юного 

читача. З позиції лінгвістики наведені протиставлення конституюються на 

категорії оцінності як особливій семантико-прагматичній категорії, де добір і 

впорядкування мовних засобів визначається насамперед їх оцінними 

властивостями і можливостями. Оцінний аспект художнього тексту складається 

зі значень, які реалізуються на всіх рівнях мови – у морфології, лексиці, 

синтаксисі.  

 Остаточно не розв’язаною залишається проблема виявлення емоційно-

оцінного потенціалу демінутивів, майоративів; ролі суфіксів суб’єктивної 

оцінки якості в досягненні емоційно-оцінного ефекту, а також їх стилістичного 

потенціалу. 

 У руслі нашого дослідження важливим є характеристика художнього 

мовлення (на прикладі української дитячої літератури), насиченого 

прикметниками кількісного вияву ознаки, зокрема – прикметниками-

демінутивами. 

Мета публікації – схарактеризувати особливості функціонування 

прикметників із демінутивними суфіксами кількісного вияву ознаки в романі-

трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». 

 Виклад основного матеріалу. Інтенсивне вживання прикметників із 

суфіксами кількісного вияву ознаки (суб’єктивної / об’єктивної оцінки) 

окреслює ознаки художнього мовлення: 1) емоційно-експресивна виразність 

прикметників допомагає не тільки створити певні картини, образи, але й 

викликає емоційний відгук адресата; образно-емоційний характер мовних 



засобів робить текст більш цікавим, пробуджує уяву читача, його інтерес до 

повідомлення; 2) здатність прикметників надавати оцінку, виражати ставлення 

автора до зображуваних подій, що спонукає (юного) читача до вираження свого 

ставлення до зображуваного. 

Оскільки емоційне в художній мові завжди має експресивний характер, 

тобто слугує задля підсилення значеннєвих оцінно-позначених відтінків, 

наявний компонент оцінки, воно виражає позитивне чи негативне сприйняття 

кого- чи чого-небудь.  

 Категорія об’єктивної / суб’єктивної оцінки – категорія словотвірного 

типу, тому що всі різновиди її значення реалізують словотворчі засоби. 

Домінанту цих засобів становлять іменникові суфікси з модифікаційною 

функцією. Невеликою за обсягом є група прикметникових оцінних суфіксів. 

Крайню периферію оцінних модифікаторів становлять суфікси пестливості 

займенників, числівників та дієслів. Певне місце серед засобів категоризації 

оцінки посідає спосіб складання. 

 Словотвірна категорія об’єктивної / суб’єктивної оцінки – це переважно 

категорія супровідно-предикативного типу, тому що за допомогою її 

словотворчих афіксів реалізуються різні значення супровідних предикатів 

базових структур. 

 Оцінка ознаки шкалується відповідно до кількісного її вияву в межах 

градуювання + / –. Оскільки предметом нашого дослідження є структура і 

семантика прикметників із суфіксами кількісного вияву ознаки, потребує 

розгляду категоризація оцінки ознаки відповідно до її кількісного вияву. 

З урахуванням тісного взаємозв’язку оцінки й емоційності прикметникові 

форми кількісного вияву ознаки категоризуються. У сучасній україністиці 

виокремлено такі категорії: категорію недостатнього ступеня вияву ознаки; 

категорію надмірної інтенсивності ознаки; категорію суб’єктивної оцінки 

якості; категорія надміру супровідної ознаки [2; 4; 5, с. 133-137; 6; 7].  

Категорії в семантичній структурі прикметників окреслюють їх кількісні 

значеннєві відтінки, що співвідносяться з прикметниками малий, великий, 



пов’язані з ними оцінні значення, відповідно йдеться про «суб’єктивну 

позитивну оцінку» й «суб’єктивну негативну оцінку», а також реалізацію 

значення інтенсивності.   

У межах категорій недостатнього ступеня вияву ознаки й суб’єктивної 

оцінки якості прикметники зі зменшено-пестливими суфіксами 

використовуються задля вираження почуття ніжності, любові, теплого 

зворушення тощо. Уживання прикметників зі зменшено-пестливими суфіксами 

– з позиції комічного – сприяє створенню яскравих гумористичних і 

сатиричних образів. Прикметники-демінутиви передають більшу 

експресивність й оцінність; їх семантичні й емоційно-оцінні властивості 

зумовлюються словотворчими особливостями. 

Використання у художньому мовленні здрібніло-пестливих суфіксів у 

складі прикметників в українській дитячій літературі має два плани: з одного 

боку, вони надають більшої виразності, експресії, з іншого – посилюють 

оцінний ефект прикметників, а отже, й повідомлення в цілому. Аналіз мовного 

матеріалу роману-трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» 

дозволив виокремити суб’єктивно марковані прикметники тематичних груп:  а) 

на означення кольору: білуватий, біластий, біленький, синюватий, сіренький, 

сивуватий, рудуватий; б) на означення фізичних властивостей людини: 

кволенький, куценький, підсліпуватий, худорлявий, старезний, низенький; в) на 

означення рис характеру: чудернацький, добренький, тихесенький; г) як ознаки 

неживої природи: довжелезний, коротесенький, широченний, маленький. 

Значний тематичний діапазон прикметників дозволив авторові створити яскраві 

гумористичні та сатиричні образи. 

Прикметники із суфіксами недостатнього ступеня вияву ознаки 

вказують на невелику порівняно зі звичайною міру якості, тобто на ознаку, що 

виявлена в предметі неповною мірою. 

 Функціональною є форма недостатнього ступеня якості із суфіксами   –

уват (– ав; – аст): білий – білуватий, довгий – довгастий, товстий – 

товстуватий. У тексті роману В. Нестайка такі форми прикметників надають 



додаткової оцінної емоційності. Переважно йдеться про форму і колір 

описуваного об’єкта: 1. Форма, розміри об’єкта: В руках у нього – довгаста 

коробка, з якої стирчить якась трубка  (8, с. 48); А на сцені відбувалися різні 

казково-дитячі пригоди з Червоною Шапочкою, яку грала досить уже 

підтоптана товстава артистка з пискливим голосом  (8, с. 200). 2. Кольорові 

ознаки об’єкта: Ідеш від хвіртки по білуватій, посипаній річковим піском 

доріжці  (8, с. 49). На піску голічерва лежав хтось великий і довгий, а верхи на 

ньому сидів худенький, гостроносенький, уже немолодий чоловік з кущиком 

сивуватого волосся на грудях і робив йому штучне дихання (8, с. 185). 

Прикметники в межах категорії недостатнього вияву ознаки в романі-

трилогії «Тореадори з Васюківки» реалізують значення об’єктивної оцінки. 

Уживання прикметників актуалізує увагу читача на особливостях форми, 

розмірів об’єкта; кольорових характеристиках об’єкта, що дозволяє досягти 

точності, яскравості у відтворенні художніх деталей. 

Художнє мовлення роману трилогії позначене функціонуванням 

прикметників із суфіксами суб’єктивної оцінки якості. Словотворчим центром 

категорії виступає суфікс –еньк. Прикметнику із зазначеним суфіксом властиво 

виражати суто емоційне значення, тобто без супроводу відтінків зменшеності 

(зафіксовано 52 мовні факти).  

У романі-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» спостерігаємо 

такі прикметникові ряди з емоційно-цінним компонентом у структурі лексеми: 

1. Рівний – рівненький: На лисину й натяку не було – попелясте півсиве 

волосся рівненькою хлоп’ячою гривкою закривало чоло майже до половини (8, 

с. 209). 2. Старий – старенький: Згадав я раптом, як ховали недавно, влітку, 

стареньку прабабусю Петі Пашка (8, с. 246); 3. Новий – новенький: Але 

колесо стало, як новеньке, ніби тільки що з магазину (Нестайко, с. 342); Але 

цей «бобик» був зовсім новенький, не забрьоханий грязюкою, з білими 

кружалами на скатах (8, с. 374). 4. Чистий – чистенький: Випрали до весілля, 

щоб чистеньку вранці вдягнути (8, с. 334); Ми їхали чистенькою, вписаною 

білим пісочком доріжкою, обабіч якої стояли вряд брезентові палатки, 



точнісінько, як у піонерському таборі (8, с. 352). 5. Золотий – золотенький: 

Галино Сидорівно, золотенька! (8, с. 364). 6. Дорогий – дорогенький: Галино 

Сидорівно! Дорогенька! (8, с. 364); «Ех, нічого ви, діду, не знаєте, де зараз ваш 

дорогенький онук Ява, – подумалося мені. – Якби ви знали, не сиділи б отак 

спокійно» (8, с. 140). 7.  Нещасний – нещасненький: І бракувало ще, щоб 

Павлуша побачив мене отут нещасненького, відкинутого, як непотріб, 

жалюгідного (8, с. 357). 8. Ловкий – ловкенький: Ловкенький годинничок! (8, с. 

190); Цей ловкенький одномісний човник, що не тонув, хоч як перекидався, 

викликав заздрість у всіх наших хлопців (8, с. 379). 9. Кривий – кривенький: 

Тільки-но була гомінка міська вулиця з тролейбусами, потім враз – церкви, 

затишок, хрести, старі могили…виткнулися в небо щогли високовольтної лінії, 

потім несподівано – кривенька сільська вулиця, халупка Максима 

Валер’яновича, де рожа край вікна, соняшник (8, с. 207). 10. Розумний – 

розумненький: Мені чомусь завжди здавалося, що всі оті розумненькі зразкові 

школярі, які майструють діючі моделі атомних криголомів та літаків, 

обв’язково повинні бути хирляві, заморені, в окулярах (8, с. 126). 

Окремо виділяємо форму ваш – вашенький, яка посилює емоційний 

ефект, оскільки форма суб’єктивної оцінки якості утворюється від присвійного 

займенника: Хлопчик вашенький екзамен в школі завалив (8, с. 65). 

Функціональними є прикметники, які, функціонуючи, реалізують 

супровідні відтінки зменшеної міри якості у предметі. Для позначення таких 

відтінків потрібні відповідні лінгвістичні умови, зокрема наявність у 

лексичному значенні прикметника вказівки на концентрацію певної ознаки. У 

таких прикметниках суфікс суб’єктивної оцінки послаблює значення великої 

міри якості, підкресленої семантикою вихідного прикметника. 

У романі-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» спостерігаємо 

ряд прикметників, який посилює значеннєвий відтінок денотата, чим 

досягається ефект градації: 1. Тонкий – тоненький: Фарадейович нахиляє 

термос, і тоненькою цівочкою ллється в озеро прозора рідина (8, с. 57); 

Запускали на тоненькому двожильному дроті… (8, с. 434); Наче серця наші 



були з’єднані між собою тоненькими невидимими дротинками і по тих 

дротинках враз пустили струм – щемливий струм суму (8, с. 424); 2. Вузький – 

вузенький: То світилася вузенька шпарина вільного над водою повітря у 

сінешніх дверях (8, с. 383); Я потягнув у батька «Замах на бродягу» Жоржа 

Сіменона і, вкрившися з головою, лишивши тільки вузеньку щілину, щоб падало 

світло, поринув у захоплюючий світ комісара Мегре, світ загадкових убивств, 

страшних злочинів і таємниць (8, с. 366). 

Функціональними є прикметники з переносним значенням, створюючи 

додатковий емоційний фон. Виокремлено такі групи: 1. Природне явище: Але 

враз я побачив тоненьку смужку світла (8, с. 383); 2. 

Конструктивна/деструктивна емоція: Серце повисло в мене на тоненькій 

ниточці – от-от обірветься (8, с. 146); Книш засміявся дрібненьким підлим 

сміхом (8, с. 150); «Я! Чому це я?!» – пищить у моїй душі тоненький овечий 

голосок (8, с. 219). 3. Оцінка розміру предмета: Подарунки здебільшого 

дрібненькі, на манір ґудзика – сувеніри називаються (8, с. 85)..  

 Засвідчено ряди, у яких суфікс реалізує загальну оцінку зображуваного 

об’єкта, яка співвідноситься з авторською позицією (переважно позитивною): 

Худий – худенький: А он з води захоплено верещить худенький 

жевжикуватий дошкільник років шести (8, с. 184); Може, ота худенька 

автомобіль справжній сама зробила, а отой «штурман» – «тільки так» – у 

космос літав? (8, с. 126). Вузький – вузенький. Переважає значення форми, 

прикметник поєднується з лексемами відповідної тематичної групи – вуличка, 

стружка: Машина завертає у вузеньку затишну, геть порослу споришем 

зелену вуличку й зупиняється біля гостроверхого будиночка під черепицею (8, с. 

48); Я стою і дивуюсь: як це він через вузенькі стружки в очеретах проїхав? 

(8, с. 136). Низький – низенький: Стали попадатися рештки якихось 

декорацій… все, що лишилося від колишнього капітанського містка; а онде 

гармата стоїть, низенька, на колесах, як у возі (із спицями) – прабаба сучасної 

артилерії… (8, с. 270).  



Ідіостиль Всеволода Нестайка позначений активним використанням рядів 

малий – маленький; великий – величенький. Прикметник маленький 

реалізує широкий діапазон значень шляхом поєднання з іменниками різних 

тематичних груп – людина (хлопчик); соматизм (вухо); просторові об’єкти 

(сад, подвір’я, кухня); природні явища (світло): Як це не дивно, але можете 

мені повірити: я був тоді зовсім маленький хлопчик, набагато менший, ніж 

ви (8, с. 213) – вік і загальна оцінка; Скінчивши слухати пульс, вона підняла мені 

сорочку, схилилася і приклала маленьке холодне вухо до моїх грудей (8, с. 402) – 

розмір соматизма; Тітка забігала-закрутилася по маленькій кухні, як квочка (8, 

с. 267); Дивлюся ліворуч (о! …) – фруктовий сад, і не який-небудь маленький, а 

здоровеннецький – не видно, де й кінчається (8, с. 222) – оцінка площі; Як не 

згасла у тому шалі стихії маленька крапелька світла (8, с. 382) – незначний за 

обсягом простір поширення.  

За нашим спостереженням, у тексті роману-трилогії «Тореадори з 

Васюківки» активно функціональні синонімічні ряди прикметників: великий – 

величенький, чималий – чималенький, здоровий – здоровенький: Ми знов 

випливли на плесо, досить-таки величеньке, по якому навіть гуляли бурунисті 

хвилі – як по справжньому морю (8, с. 101); Колись дійсно тут був величенький 

ставок-копанка (8, с. 20); Теперішній голова колгоспу Іван Іванович Шапка 

дуже з цієї чутки сміявся й одвалив нам чималенькі гроші на декорації і 

костюми (8, с. 162); Чуєте, додому! Раз так! І тут із кущів голос: 

«Правильно!» Ну, думаю, раз так – бувайте здоровенькі – сів на велосипед і 

поїхав…(8, с. 128). 

Портретні характеристики в ідіостилі Всеволода Нестайка насичені  

прикметниками зі значенням якості (властивості) зовнішності людини, 

реалізуючи оцінний компонент у семантичній структурі: А тут перед нами 

стояв нормальний кирпатенький хлопчина – мускулистий, засмаглий, по 

всьому видно, фізкультурник (8, с. 126); – От, Валько, не перебивай! Дай я 

скажу – вигукнула гостроносенька і знову зацокотіла: – Сьогодні приїхали (8, 

с. 124). 



Експресія прикметників із суфіксними компонентами є нейтральною або 

більш зниженою, а із здрібніло-пестливими суфіксами – посилюється, 

збільшується ступінь вияву ознаки або інтенсивність дії, пом’якшується 

негативна оцінка. Демінутив у складі прикметникової форми допомагає 

збільшити ступінь вияву емоційних станів. Посиленню стилістичного ефекту 

сприяють різні мовні прийоми: 1. Створення градаційного ряду, 

утворюваного синонімічними прикметниками: На маленькому, або, як 

тепер кажуть, малогабаритному подвір’ячку греблися, нервово сіпаючи 

головами, білі брудні кури і поважно. По-директорському походжав 

зозулястий, із хвацько збитими набакир гребінцем півень (8, с. 206). 2. 

Створення градаційного ряду, утворюваного шляхом повтору однієї і тієї ж 

форми; уведення складного прикметника: У хатині було дві маленьких 

кімнатки і така ж маленька кухня (8, с. 210); Я порвав листа на дрібненькі-

дрібненькі клаптички і, йдучи, потроху викинув по дорозі (8, с. 344); 

Натискаєш на гачок – і тоненька-тоненька цівочка чвиркає метрів на десять 

(8, с. 85); 3. Створення градаційного ряду, утворюваного шляхом уведення 

прикметникових форм із однотипним формантом: Сам Гоголь пише, що 

Хлестаков – «тоненький. Худенький… без царя в голові… неспроможний 

зупинити постійної уваги на якій-небудь думці…» (Нестайко, с. 158); Назустріч 

нам дріботів, цокаючи по цементній підлозі каблуками, якийсь маленький 

худенький лисий чоловічок (8, с. 225). 4. Уведення оксиморону на рівні 

протиставної, зіставної конструкції: Дивлюся ліворуч (о!...) – фруктовий сад, 

і не який-небудь маленький, а здоровеннецький – не видно, де й кінчається (8, 

с. 222); І маленькі – на верховодок, пліток та красів, і більшенькі – на йоршів, 

окунів та лящів, і великі – на щупаків, линів, коропів (8, с. 106). 

Інший репрезентант категорії суб’єктивної оцінки якості суфікс – есеньк 

передає значення пестливості, емоційності, іноді супроводжуване відтінками 

високої міри якості у предметі. У романі-трилогії В. Нестайка «Тореадори з 

Васюківки» такі прикметники позначені помірною функціональністю: Галино 



Сидорівно, любесенька! (8, с. 364); Ми знали у плавнях такі вузесенькі протоки 

серед очеретів, які рідко хто в селі знав (8, с. 54). 

 Порівняно з суфіксом – есеньк суфікси – ісіньк, – усіньк, – юсіньк 

спеціалізовані на вираженні поєднання емоційної оцінки якості зі значенням 

найвищої міри якості. 

Прикметникові суфікси здрібнілості –есеньк- та –ісіньк- у процесі 

розвитку мови значеннєво різнилися: 1. Суфікс –есеньк- залишався тільки 

лексико-граматичним (білесенький, рівнесенький, теплесенький, тонесенький – 

зменшені від білий, рівний, теплий, тонкий). Подібне значення є 

функціональним і донині: Він був такий маленький-малесенький і жалюгідний 

(8, с. 64). 2. За допомогою суфікса –ісіньк-, що набуває лексико-семантичних 

прикмет, з’являються утворення, що позначають вищу міру якості (білісінький, 

рівнісінький, теплісінький, тонісінький означають «дуже білий», «дуже 

рівний» тощо): І тими новісінькими штаньми я у самісіньке рідке багно сів  

(8, с. 73); Досі стоять, як новісінькі, і туристи з усього світу приїздять до них 

дивитися  (8, с. 75).  

 Прикметники із суфісом – ісіньк представлено різними тематичними 

рядами. 1. Новий – новісінький: Не могли ще трохи у старій хаті пожити, – 

крізь зуби цідив Ява, з ненавистю дивлячись на новісінький, під бляхою свій 

будинок (8, с. 242). 2. Повний – повнісінький: – Привіт, привіт! Що сталося? 

– білозубо, на повнісінькі вставні щелепи, усміхнувся нам Максим 

Валер’янович (8, с. 209); Ще й харчів напакувала повнісіньку торбу – наче я на 

місяць мандрувати їду (8, с. 142). 3. Порожній – порожнісінький: Ніби враз 

хтось у вухо мені – хоху! – і все з голови моєї друге вухо – фіть! – і голова моя 

стала порожня-порожнісінька, як дірка (8, с. 163). 4. Сухий – сухісінький: З-

за тонвагена вийшов жандарм у новому сухісінькому мундирі – наче й не падав 

у воду (8, с. 277). 5. Чистий – чистісінький: – Взагалі в наш космічний, 

атомний вік усі ці привиди в замках – чистісінька нісенітниця, – знов озвався 

Коля Кагарлицький (8, с. 298); То вже були не вірші, а чистісінька проза (8, с. 

430). 6. Живий – живісінький; цілий – цілісінький; голий – голісінький: 



Живісінький і цілісінький стояв мій друзяка Кукурузяка на березі, виткнувши 

із кущів голову, і радісно усміхався мені (8, с. 118); Цього літа один дачник 

мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голий-голісінький – загоряв (8, с. 17). 

7. Білий – білісінький: І мені зразу впала у вічі якась дивна невідповідність: 

обличчя в нього було немолоде, у глибоких зморшках, із сивими скронями і 

засмагле. Аж чорне. А тіло, навпаки, білісіньке, чисте, молоде, з опухлими, як у 

борця, налитими силою м’язами, і шия теж, як у борця, товста і дужа (8, с. 

372). 8. Справжній – справжнісінький: Справжнісінький полин (8, с. 20); І 

таке враження, що ти в справжнісінькому літаку летиш (8, с. 178); Врожай 

на фрукти цього року видався добрий, і в садках зараз був справжнісінький 

компот, вода важко гойдалося, перемішуючи збиті плоди (8, с. 376); Яка там 

ринва, це вже справжнісінький водоспад! (8, с. 255).  

Художнє мовлення Всеволода Нестайка позначене активним  

функціональним рядом звичайний – звичайнісінький. Прикметники поєднуються 

з лексемами різних тематичних груп. Семантика суфікса трансформується не 

стільки на позначення позитивної оцінки якості, скільки на якоюсь мірою 

емоційне підкреслення повноти вияву цієї якості: 1. Людина: Потім ми 

сідаємо на машину (Книш і Бурмило вже давно тут і поводяться дуже 

спокійно – мов звичайнісінькі собі люди) і рушаємо в путь (8, с. 40); 

Звичайнісінькі бешкетники, зривники дисципліни, адже стільки «гріхів» на 

їхньому сумлінні (8, с. 11); А у дитинстві, між іншим, були звичайнісінькі собі 

пацани, вроді нас… (8, с. 288). 2. Зооніми та фітоніми: Звичайнісінький 

лелека (8, с. 330); І як не переконували ми один одного вранці, що ми два 

йолопи, що то був звичайнісінький кіт, що саме коти інколи так несамовито 

кричать, – про повторний нічний похід на кладовище годі було й говорити (8, с. 

247). 3. Природне явище: Я йшов і думав: «І що ото за синоптики, що не 

вміють звичайнісінького дощу вгадати!» (8, с. 225). 4. Результати людської 

діяльності – штучні об’єкти: Але він давно пересох, замулився і перетворився 

на звичайнісіньку калабаню (8, с. 20); Ззаду хекав Ява, за ним шморгала носом 

Валька… І взагалі… ми ж їдемо звичайнісінькою дренажною системою (8, с. 



255). 5. Одяг: Звичайнісінька нейлонова сорочка на плечиках, що сушилася на 

отій вишні в кінці саду (8, с. 334); Але по коридорах чомусь ходили 

звичайнісінькі дядьки й тітки у звичайнісіньких костюмах – і ніяких 

гладіаторів і царів не було й близько (8, с. 224). 

Прикметники із суфіксом –усіньк; –юсіньк реалізують значення 

пестливості, емоційності, позначення особливої витонченості змальованого 

об’єкта: Така, понімаєте, мацюпусінька, і не побачиш, а великі діла робить (8, 

с. 58); Професор Дудка виявився молодою вродливою жінкою у модному платті 

з короткими рукавами і в туфлях на тонюсіньких каблуках-шпильках (8, с. 

151). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Використовуючи 

прикметник із демінутивним компонентом, автор посилює переконання, 

стверджує свою позицію, кваліфікує оцінку. Слід підкреслити здатність 

прикметників із демінутивними компонентами досить влучно характеризувати 

не лише конкретну особу, її діяльність, поведінку, й певне явище, процес, 

увиразнюючи, виокремлюючи його з-поміж інших. 

 Демінутивні формації виражають переважно різноманітні емоційні 

відтінки, меншою мірою – фізичну зменшеність. Визначення основного 

значення демінутивів як значення зменшеності чи як значення емоційного 

ставлення до предмета не охоплює повністю реальних фактів уживання 

зменшувальних форм, бо більш важливим є визначення того, які значення 

насправді їм можна приписати.  

 Прикметники зі значенням кількісного вияву ознаки надають експресії 

художньому мовленню української дитячої літератури, оскільки наділені 

почуттєвістю, емоційністю; надають висловлюванню певного колориту, 

тональності. Українська дитяча література характеризується активним 

використанням прикметників-демінутивів, що з огляду на тематичну 

розмаїтість, словотвірну багатоваріантність, дозволяє говорити про 

стилетвірний потенціал розглядуваних ад’єктивів. 



 Перспективою подальших досліджень є аналіз стилістичних можливостей 

прикметників із майоративними суфіксами в українській дитячій літературі. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / 

Ф.С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. 

2. Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія : [підручник] / 

О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 336 

с. 

3. Бессонова О.Л. Оценка как семантический компонент лексического 

значения слова : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / О.Л. Бессонова ; 

Донецкий ун-т.-Донецк, 1995. – 184 с. 

4. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. 

Граматика української мови  / І.Вихованець, К. Городенська ; за ред. 

І.Вихованця. – К. : Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с. 

5. Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська, М.В. 

Кравченко. – К. : Наук. думка, 1981. – 198 с. 

6. Горпинич В.О. Морфологія української мови : [підручник для студентів 

вищих навчальних закладів] / Володимир Олександрович Горпинич. – К. : ВЦ 

«Академія», 2004. – 336 с. 

7. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові / Арнольд Панасович 

Грищенко. – К. : Наук. думка, 1978. – 207 с. 

8. Нестайко В. Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів 

/ Всеволод Нестайко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2008. – 544 с.  

9. Шутак Л.В. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінності в 

сучасній українській мові / Л.В. Шутак // Біблія і культура : [зб. наук. статей]. – 

Чернівці, 2000. – Вип.2. – С.181-187. 

Статтю відправлено: 31.01.2017 г. 

© Мішеніна Т.М. 

 

 


