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Поняття «вік людини» позначає надзви-
чайно важливий фрагмент позамовної дійсно-
сті, який у наївній мовній картині світу постає 
у зв’язку з фундаментальними категоріями 
часу, життя і смерті. За своєю сутністю 
та семантичним наповненням «вік людини» 
репрезентує один із категорійних виявів часу – 
біологічний, що в парадигмах гуманітарного 
знання досліджується представниками різних 
наукових дисциплін – етнології, міфології, 
фольклору, психології, лінгвокультурології, 
лінгвістики. Кожна з означених наукових дис-
циплін розглядає широке коло питань, 
пов’язаних з характеристикою тих чи інших 
сторін багатогранного явища віку людини. 

В етнологічних студіях особлива увага 
приділяється соціально-психологічним, віко-
вим, діяльнісним характеристикам окремих 
вікових груп, дослідженню передумов та об-
ґрунтування критеріїв виділення різних віко-
вих категорій, характеристиці особливостей 

внутрішньої диференціації осіб, які репрезен-
тують різні вікові стани (Т. Бернштам, 
Д. Громов, М. Грушевський, Н. Заглада, 
З. Кузеля, С. Сагатова, П. Чубинський, 
М. Шухевич). Відзначимо, що на початково-
му етапі вивчення означеної проблеми етно-
логи головну увагу приділяли збиранню фак-
тичного матеріалу, обмежуючись лише зага-
льними вказівками на специфіку тих чи ін-
ших підгруп, що стосуються головним чином 
дитячого віку. Так, надзвичайно цінний, ев-
ристично значущий матеріал міститься в ет-
нологічних студіях вітчизняних учених 
Г. Булашева, В. Гнатюка, М. Грушевського, 
Н. Заглади, З. Кузелі, П. Чубинського та ін-
ших. Цим дослідникам вдалося свого часу 
зафіксувати старожитні уявлення, пов’язані 
з позначенням віку людини, зібрати цінний 
мовний матеріал, що засвідчує глибинні ет-
номентальні особливості українського наро-
ду. На сучасному етапі розвитку етнології 



проблема «вік людини» розглядається в кон-
тексті широкого кола питань, пов’язаних із 
визначенням особливостей умов життя, куль-
турних функцій соціальної особистості, її мі-
сця й ролі в організації структури суспільства 
тощо. Подібний підхід найбільш виразно 
простежується у праці російської дослідниці 
Т. Бернштам, яка стала важливим орієнтиром 
для багатьох дослідників означеної теми. Пи-
льний інтерес науковців до різноаспектного 
вивчення теми «вік людини» повною мірою 
засвідчує її наукову глибину та невичерп-
ність етнологічного аналізу. У цьому зв’язку 
необхідно назвати фундаментальне наукове 
видання «Народна культура українців: жит-
тєвий цикл людини: історико-етнологічне 
дослідження у 5 т.» (наук. ред. М. Гримич), 
перші два томи якого побачили світ відповід-
но: Т. 1. «Діти. Дитинство. Дитяча субкуль-
тура» у 2008 році, а Т. 2. «Молодь. Моло-
дість. Молодіжна субкультура» у 2010 році. 

Важливим, а багато в чому і показовим, 
з погляду наукової значущості отриманих ре-
зультатів, є досвід вивчення цілого ряду пи-
тань з означеної теми у міфології та фолькло-
ристиці. Важливість міфологічних та фольк-
лористичних студій, об’єднаних знаменником 
«вік людини», є безперечною, оскільки саме 
в подібних студіях детально розглядається 
міфологічне наповнення образів дітей, дорос-
лих, людей похилого віку, простежуються 
особливості символічного вираження понять 
«чоловік», «жінка», «дитина», «дід», «баба», 
зв’язок з іншими поняттями у міфологічній 
картині світу, вивчаються моделюючі функції 
семіотичної опозиції молодий – старий 
(В. Войтович, А. Гура, В. Іванов, М. Маков-
ський, Н. Толстой, В. Топоров та інші). 

Лінгвокультурна семантика лексики на 
позначення віку людини досліджується у пра-
цях В. Колесова. Лексикографічна репрезен-
тація культурної семантики номінацій «дід», 
«баба», «дитина», «чоловік», «жінка» тощо 
представлена у словнику В. Жайворонка 
«Знаки української етнокультури». Надзви-
чайно об’ємне, різноаспектне відображення 
семантики таких постатей слов’янської на-
родної культури, як баба, дід, мужчина, чоло-
вік, жінка та ін., демонструє фундаментальне 
видання «Славянские древности. Этнолинг-
вистический словарь в 5 т.», чотири з яких 
уже побачили світ у Московському видавни-
цтві «Международные отношения».  

Найбільш розробленим, тематично розло-
гим, є вивчення лексико-семантичної групи 
«вік людини» у лінгвістиці. Номінації, що 
входять до складу означеної групи (дитина, 

дівчина, жінка, чоловік, дід, баба та деякі ін-
ші), уже не раз ставали предметом спеціаль-
них розвідок вітчизняних та зарубіжних мо-
вознавців (І. Голуба, М. Кочергана, С. Младе-
нова, В. Махека, В. Скляренка, Ф. Славсько-
го, О. Трубачова, М. Шанського та ін.). Роз-
виток наукової лінгвістичної думки, потреба 
у виявленні загальних закономірностей фор-
мування та функціонування «вікової» лекси-
ки закономірно стимулює науковий інтерес 
до висвітлення конкретних питань на матері-
алі різних мов. У полі зору дослідників порі-
вняльний аналіз семантичного поля «недоро-
слий» в російській, англійській та іспанській 
мовах (І. Большаков, С. Галісія-Аро, А. Гель-
бух, П. Кассіді, Г. Сидоров), основні мовні 
засоби вербалізації поняття «вік» в англій-
ській, французькій та російській мовах 
(П. Щербо), структура концепту «вік люди-
ни» в українській, російській та англійській 
мовах, архетипні образи у структурі цього 
концепту (Ю. Орлова). Зіставний аналіз те-
матичних полів та груп здійснюється у пра-
цях Д. Кацкової. Загальний характер мають 
роботи, в яких розглядається концепт «вік» 
як фрагмент російської мовної картини світу 
та виявляється національна специфіка в най-
менуванні людей за віком (Л. Костіна (на ма-
теріалі англійської та російської мов), В. Мат-
вєєв (на матеріалі російської, англійської 
та української мов), Н. Крючкова (російської 
та французької). Розвиток, конкретизація та 
деталізація численних питань, пов’язаних 
з лінгвістичним вивченням різних номінацій із 
загальним значенням «вік людини» знаходить 
своє характерне вираження в з’ясуванні похо-
дження окремих видових назв та характерис-
тиці окремих лексико-семантичних полів 
і груп (А. Ашхарава, К. Власова, Ю. Литви-
ненко, Г. Путягін, В. Семиряк, Р. Хашимов). 
Важливим із цього погляду видаються дослі-
дження О. Барабаш, В. Голубева, Ф. Копечно-
го, Л. Петроченко, П. Щербо. Окремі питання, 
що стосуються означеної проблеми, розроб-
ляються в контексті більш широких наукових 
тем. Наприклад, у зв’язку з аналізом лінгвіс-
тичних та екстралінгвістичних факторів на-
повнення семантичних полів у сучасній ро-
сійській літературній мові (О. Половинко). 

Вітчизняна лінгвістична думка останніх 
десятиліть демонструє значний інтерес дос-
лідників до вивчення семантики, структури, 
функціональних особливостей лексико-се-
мантичної групи «вік людини». Так, В. Се-
миряк у статті «Номінація дитини в україн-
ській мові» аналізує назви осіб дитячого віку 
в українській літературній та розмовній мові 
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з точки зору внутрішньої форми, наголошу-
ючи на специфіці способу номінації дитини 
за віком [4]. Цікавою видається робота 
О. Барабаш, присвячена аналізові лексем се-
мантичного поля «фізично зрілий» [1]. Дос-
ліджуючи іменники із семантикою збірної 
назви осіб, Ю. Манохіна залучає до аналізу 
й лексеми на позначення «віку людини» [3]. 

У цілому на сьогодні у вітчизняному та 
зарубіжному мовознавстві зусиллями кількох 
поколінь сформована науково-пошукова па-
радигма питань, яка протягом тривалого часу 
викликає значний дослідницький інтерес. 
Вихідними для цієї парадигми є питання, 
пов’язані із з’ясуванням походження та пер-
винного семантики основних назв на позна-
чення різного віку людини: дитина (М. Горя-
єв, Ю. Лотман, В. Махек, С. Младенов, О. По-
тебня, Я. Розвадовськи, О. Трубачов, М. Фас-
мер, М. Шанський), жінка (І. Голуб, В. Махек, 
В. Топоров, О. Трубачов, М. Фасмер, М. Шан-
ський), чоловік (Е. Бернекер, А. Бурячок, 
М. Фасмер), дід (Р. Брандт, О. Брюкнер, А. Бу-
рячок, М. Горяєв, В. Махек, С. Младенов, 
С. Преображенський, Р. Траутман, О. Труба-
чов, М. Фасмер, М. Шанський), баба (О. Тру-
бачов, М. Фасмер, М. Шанський). Водночас 
об’єктом самостійного аналізу є номінації, 
що позначають родове поняття «вік людини» 
(О. Гавлова, М. Кочерган, Ф. Марзук, В. Топо-
ров, О. Трубачов). Історико-етимологічний ас-
пект вивчення окремих номінацій із значен-
ням «вік людини» проводиться на лексичному 
матеріалі різних мов і відзначається різною 
історичною глибиною. Найбільш важливі, 
можна сказати, базові наукові знання про ге-
незис номінацій лексико-тематичних груп «вік 
людини» та «система спорідненості» предста-
влені у класичній для лінгвістики ХХ сторіччя 
праці Т. Гамкрелідзе, В. Іванова [2].  

Попри увагу дослідників до назв, які по-
значають основні вікові характеристики лю-
дини, у вітчизняному мовознавстві відсутнє 

спеціальне монографічне дослідження лекси-
ко-семантичної групи “вік людини” в усій 
її різноманітності та неоднорідності. Попере-
дні спостереження над лексичними одиниця-
ми, що входять до складу цієї групи, свідчать 
про її надзвичайну розгалуженість, характер-
ну взаємодію лінгвальних та екстралінгваль-
них чинників у формуванні окремих номіна-
цій, експресивність їх семантики. Особливу 
евристичну значущість становить діалектний 
матеріал української мови, який потребує 
свого глибокого і всебічного осмислення. 
Спеціальний його розгляд важливий для 
з’ясування багатьох питань, що стосуються 
історії виникнення відповідних назв, їхньої 
етимології, семантики та функціонування. 

Метою спеціального дослідження повинно 
стати також виявлення особливостей структу-
рно-семантичної організації досліджуваної 
лексико-семантичної групи в українській мові 
та з’ясування походження й семантичного ро-
звитку її складників. Пошукова спрямованість 
спеціальної студії пов’язана із висвітленням 
кількох завдань, а саме: 1) визначити склад 
лексико-семантичної групи “вік людини” 
в українській мові; 2) дослідити джерела її 
формування; 3) з’ясувати етимологію окремих 
номінацій; 4) схарактеризувати співвідношен-
ня та взаємодію лінгвальних та екстралінг-
вальних чинників виникнення окремих назв 
з урахуванням духовної культури українсько-
го народу, специфіки його поглядів на людину 
та її вікові особливості; 5) проаналізувати від-
биття в семантиці назв на позначення віку лю-
дини ціннісних орієнтирів українців, зміни 
в їх свідомості та національній картині світу, 
що позначаються на розвиткові складників 
означеної лексико-тематичної групи; 6) вияви-
ти та описати особливості використання назв 
на позначення людини у літературному та діа-
лектному мовленні, дослідити шляхи розвитку 
переносних значень у назвах із загальним зна-
ченням «вік людини». 
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