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них перенесень. Так, наприклад, до хвороб картоплі зараховується 

мовцями колорадський жук (колора�ц′киĭ жук) (див. контекст вище), 

який, по суті, є прожерливим шкідником бурувато-жовтого кольо-

ру, що об’їдає листя картоплі та інших рослин родини пасльонових 

і завдає цим їм великої шкоди. Або, навпаки, до шкідників карто-

плі зараховується гнил′ (загальна назва хвороб рослин, спричиню-

ваних деякими видами бактерій або грибів, унаслідок якої росли-

на, її коренеплоди, плоди розкладаються тощо). Назви захворювань 

сільськогосподарських культур структурою можуть бути простими 

(однокомпонентними), наприклад, зона�, са�жка й ін., складеними 

(двослівними): борошни�ста роса�, чо�рна парша� тощо, зрідка складни-

ми, тобто такими, що поєднують у собі кілька коренів: хв’ітофто�ра, 

хв’ітофторо�з, чорноно�жка. Зауважимо, що двослівні найменуван-

ня внаслідок дії словотвірних процесів (в основному основоскла-

дання й універбації) часто зливаються в одну лексему: сли�зистиĭ 
бактер′іо�з — слиз, чо�рна но�жка/чо�рна н′і�жка — чорноно�жка тощо. 

Може спостерігатися й просте відкидання уточнювального елемента 

двокомпонентної сполуки: сли�зистиĭ бактер′іо�з — бактер′іо�з, мо�кра 

гнил′, суха� гнил′, ши�ĭкова гнил′ — гнил′, борошни�ста роса�, лучна� роса� — 

роса�. Узагалі ж найменування хвороб сільськогосподарських рослин 

у говірках Харківщини представлені слабко, більш вираженими є на-

зви шкідників, хоча знову ж таки вони відомі не всім носіям тієї 

або іншої центральнослобожанської говірки.

2.4. ЛСГ на позначення різних періодів росту 
і достигання сільськогосподарських культур

Розгляньмо окремо і багату в репертуарному плані й поліінфор-

мативну в науковому відношенні лексичну групу на позначення ета-

пів росту й достигання сільськогосподарських рослин. Номінація 

різних періодів росту і дозрівання культивованих рослин характе-

ризується неоднаковою деталізацією семантичного простору. Вона 

засвідчує наявність різної кількості елементів і має відмінності від-

повідно до особливостей достигання тієї або іншої культури. Проте 

для всіх сільськогосподарських рослин можна виділити 4 основні 

стадії: 1) етап появи сходів; 2) період росту (розвиток сходів, поява 

стебла і колоса (для зернових культур)); 3) стадія цвітіння; 4) пері-

од формування плодів і їх достигання».

Етапи росту й дозрівання жита. Прадавня економічна і куль-

турна цінність жита для східних слов’ян є загальновідоиою, тому 

різні періоди росту і достигання цієї рослини повсюдно і здавна 
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лексично репрезентовані. Перший етап «жито сходить» представ-

лений такими формами: схо�де (майже в усіх обстежених пунктах), 

схо�дит′ (131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 181, 182, 183), пророста�/пророста�йе (128, 129, 131, 

168, 171, 172, 185). Другий період «сходи розвиваються» репрезен-

тований назвами кушчу�йец′а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 172, 

174, 179), кушчи�ц′:а (141, 170, 176, 182, 185) // [жиzто кушчиzц′:а / 

поzт′іzм колосоzв’і ідуzт′ устр′еzлку / поzт′ім ізстр′еzлки випускаzйец′а 

коzлос / даzл′і жиzто цв’ітеz / поzт′іzм коzлос наливаzйец′:а / поzт′іzм пер′іzод 

восковоzйі і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170).

На позначення третього етапу «з’являються стебла» використо-

вують номени вихо�де утру�бку (128, 129. 131, 133, 136, 137, 138, 140, 

141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), 

йде ўстр′і�лку (170, 182, 184, 185), йде ўрост стебло� (131).

Четвертий період «з’являється колос» репрезетований такими 

формами: йде ўко�лос (майже в усіх обстежених пунктах), викида�/

викида�йе ко�лос (130, 131, 135, 139, 182, 184), колоси�ц′:а (131, 134, 

135, 141, 185), випуска�/випуска�йе ко�лос (170).

На позначення п’ятого етапу «цвіте» використовують назви 

цв’і�те� (в усіх досліджених пунктах), красу�йец′:а (128, 129, 131, 133, 

136, 137, 138, 140, 170, 171, 172).

Шостий період «наливається зерно» репрезентований у такий 

спосіб: налива�йец′:а (в усіх обстежених пунктах); налива�йец′:а зерно�м 

(128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 

172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), налива�йец′:а ко�лос (170, 

173, 174, 178, 179, 184).

Сьомий етап «зріє» представлений назвами дозр′іва�/дозр′іва�йе 

(128, 129, 136, 137, 138, 179, 180, 182), сп’і�йе (133, 169, 170, 171, 173, 

174, 175, 176, 177, 181, 183), достига�/достига�йе (141, 168, 171, 178, 

184, 185), сти�гне (135, 139), посп’іва� посп’іва�йе (140), зр′і�йе (172).

У періоді достигання жита мовці виділяють іноді такі стадії: 

моло�чна і зр′і�ла сп’і�л′іс′т′ (172), воскова� і по�ўна сп’і�л′іс′т′ (170), моло�чна, 

моло�чно-воскова� зр′і�л′іс′т′, зр′і�ле (185), моло�чна і по�ўна сп’і�л′іс′т′ (141). 

Зауважимо, що такі утворення, як правило, побутують у мовленні 

місцевих спеціалістів.

Етапи росту й дозрівання пшениці. Ця злакова культура має 

такі ж періоди росту і достигання, як і жито. Перший етап «пше-

ниця сходить» репрезентований формами схо�де (майже в усіх обсте-

жених пунктах), пророста�/пророста�йе (128, 129, 131, 168, 169, 171, 

172, 185), схо�дит′ (131, 134, 135, 139, 184).
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На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використо-

вують такі назви: кушчу�йец′а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 

138, 172, 174, 179), кушчи�ц′:а (141, 170, 176, 182, 185) // [пшениzц′а 

тоzже схоzде / поzт′ім кушчиzц′:а / даzл′і випускаzйе стр′еzлку / вибраzсуйе 

коzлос / поzт′іzм цв’ітеz / коzлос наливаzйец′:а і дохоzде довосковоzйі 

і даzл′і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170).

Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований та-

кими елементами: вихо�де утру�бку (128, 129, 136, 137, 140, 141, 

168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), 

йде ўстр′і�лку/стр′е�лку (170, 182, 184, 185), стебли�ц′:а (130, 131, 

132, 134, 139, 185) // [пшениzц′а схоzде / кушчуzйец′а / поzт′ім каzжут′ 
стеблиzц′:а / даzл′і пшениzц′а викидаz колос / набираzйе зерноz абоz / 

каzжут′/ полов’іzйе // ] (131).

На позначення четвертого етапу «з’являється колос» викорис-

товують такі назви: викида�/викида�йе ко�лос (130, 131, 133, 134, 135, 

139, 170, 182, 184), іде� ўко�лос (132, 134, 136, 137, 138, 140, 169, 177, 

181, 183), колоси�ц′:а (131, 134, 135, 141, 185), вибра�суйе ко�лос (170), 

викида�йе колосо�к (135), викида� ко�лос (130).

П’ятий період «цвіте» репрезентований лексемами цв’і�те� (в усіх 

обстежених пунктах), красу�йец′:а (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 

140, 170, 171, 172).

На позначення шостого періоду «наливається зерно» вико-

ристовують такі назви: налива�йец′:а (в усіх обстежених пунктах), 

налива�йец′:а зерно�м (128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 

168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), налива�йец′:а 

ко�лос (170, 173, 174, 178, 179, 184), налива�йец′:а зерно� (130, 132, 134), 

полов’і�йе (131, 133), набира�йе зерно� (131), набира�йец′:а зерно�м (133), 

форму�йец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184).

Сьомий етап «зріє» репрезентований лексемами дозр′іва�/дозр′іва�йе 

(128, 129, 135, 136, 137, 138, 179, 180, 182), зр′і�йе (172), сп’і�йе (133, 

169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), посп’іва�/посп’іва�йе 

(140), достига�йе (141, 168, 171, 178, 184, 185), достига� (168, 171, 178, 

184, 185), сти�гне (135, 139).

У періоді достигання пшениці мовці додатково виділяють іноді 

такі стадії: воскова� і по�ўна сп’і�л′іс′т′ (170), моло�чна і по�ўна сп’і�л′іс′т 

(141), моло�чна і зр′і�ла сп’і�л′іс′т′ (172), моло�чна і моло�чно-воскова� 

зр′і�л′іс′т′, зр′і�ле (185). Ці терміноподібні найменування, окрім зр′і�ле, 

є утвореннями останного часу. Вони активно побутують у мовленні 

сільських фахівців, зокрема агрономів.
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Етапи росту й дозрівання ячменю. Перший і другий етапи мають 

такі ж назви, як і відповідні періоди росту пшениці.

Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований та-

кими формами: вихо�де утру�бку (128, 129, 136, 137, 141, 168, 171, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178, 180, 181, 183), йде ўстр′і�лку/

стр′е�лку (170, 182, 184, 185), стебли�ц′:а (130, 132, 134, 139, 185), йде 

ўстебло� (128, 129, 133, 138), йде ўтру�бку (169).

Четвертий і п’ятий етапи мають такі ж найменування, як і від-

повідні періоди росту пшениці. На позначення шостого етапу «на-

ливається зерно» використовують такі назви: налива�йец′:а (в усіх 

обстежених пунктах), налива�йец′:а зерно�м (128, 129, 131, 133, 135, 

136,137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 175, налива�йец′:а ко�лос 

(170, 173, 174, 178, 179, 184), налива�йец′:а зерно� (130, 132, 134).

Сьомий етап «зріє» має такі ж назви, як і відповідний пері-

од пшениці. Цей період складається з таких фаз: моло�чна і по�ўна 

сп’і�л′іс′т (141), воскова�/во�скова і по�ўна сп’і�л′іс′т′/сп’е�лос′т′ (170), 

моло�чна і зр′і�ла сп’і�л′іс′т′ (172), моло�чна, моло�чно-воскова�/во�скова, 

воскова�/во�скова зр′і�л′іс′т′, зр′і�ле (185).

Різні періоди росту і достигання вівса й проса. Перший етап рос-

ту вівса і проса має такі ж назви, як і відповідний період достигання 

пшениці. Другий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими 

лексемами: кушчу�йец′а (128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 172, 174, 179), 

кушчи�ц′:а (131, 133, 141, 170, 176, 182, 185) // [отоz йак пшениzц′а ростеz / 

так і овес / з′ійшоzў / тод′іz кушчиzц′:а / вибраzсуйе стр′еzлку / коzлос / 

цв’ітеz / наливаzйец′:а і дохоzде досп’еzлос′т′і // ] (170); куш’і�ц′:а (170), 

росте� (134, 139, 140, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 184).

Третій період росту має ж такі найменування, як і відповідний 

етап достигання ячменю. Четвертий період «з’являється колос» ре-

презентований такими формами: викида�/викида�йе ко�лос (128, 129, 

130, 131, 133, 134, 135, 139, 170, 182, 184), йде ўко�лос (132, 134, 

136, 137, 138, 140, 168, 177, 181, 183), колоси�ц′:а (131, 134, 135, 185), 

викида� ко�лос (130), вибра�суйе ко�лос [проzсо з′іzйде / тод′іz куш’іzц′:а даzл′і 
ідеz ўстр′еzлку і вибраzсуйе коzлос / поzт′ім цв’ітеz / коzлос наливаzйец′:а 

і сп’іzйе // ] (170), викида� во�лот′ (141).

П’ятий етап росту вівса і проса має такі ж назви, як і відповід-

ний період достигання пшениці. На позначення шостого періоду 

«наливається зерно» вживають такі ж самі найменування, як і для 

називання ячменю.

Сьомий етап росту «зріє» репрезентований такими формами: 

дозр′іва�йе (128, 129, 131, 136, 137, 138, 179, 180, 182), зр′і�йе (172), 
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сп’і�йе (128, 129, 133, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), 

посп’іва�/посп’іва�йе (140), досп’іва�/досп’іва�йе (141), достига�йе (168, 

169, 171, 178, 184, 185), достига� (168, 171, 178, 184, 185), сти�гне 

(135, 139).

Етапи росту й дозрівання гречки. Періоди росту і достигання 

цієї злакової культури мають такі ж найменування, як і етапи до-

зрівання жита.

Різні періоди росту і достигання кукурудзи. Перший етап «куку-

рудза сходить» має ж такі назви, як і відповідний період росту пше-

ниці. Те ж саме стосується і другого етапу — розвитку сходів.

Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований таки-

ми формами: вихо�де утру�бку (136, 137, 138, 141, 168, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), йде ўстр′і�лку/стр′е�лку 

(170, 182, 184, 185), йде ўстебло� (128, 129, 133, 169, 170), стебли�ц′:а 

(132, 139), розвива�йец′:а кукурузи�н′:а/кукурудзи�н′:а (130, 134, 135).

На позначення четвертого етапу «з’являється колос» використо-

вують такі найменування; викидаzйе коzлос (колосоzк) (130, 133, 134, 

135, 139, 141, 182, 184), колоси�ц′:а (134, 135, 185), викида�/викида�йе 

в’і�ник (131), вибра�суйе м’ітли�чку (170).

П’ятий період росту «кукурудза цвіте» репрезентований таки-

ми лексемами: цв’іте� (в усіх обстежених пунктах), красу�йец′:а (133, 

136, 137, 138, 171, 172).

На позначення шостого етапу «поява качанів» використовують 

такі назви: заўйа�зуйец′:а пл′ід (128, 129, 132, 134, 135, 139, 169, 172, 

173, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 185), вйа�жуц′:а качани� (131, 133, 

136, 137, 138, 140, 168, 171, 175, 177, 181, 183), зйаўл′а�йец′а кача�н 

(141, 178), вибра�суйе поча�тки [кукургуzза схоzде / йде ўстеблоz / 

вибраzсуйе м’ітлиzчку / цв’ітеz / вибраzсуйе почаzтки / наливаzйец′:а / 

поzт′ім пер′іzод молоzчно-восковоzйі і поzўнойі сп’еzлос′т′і // ] (170); 

викида�йе пл′ід (131).

Сьомий період росту «наливається зерно» репрезентований таки-

ми елементами: налива�йец′:а (в усіх обстежених пунктах), налива�йец′:а 

зерно�м (128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 

171, 172, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185), налива�йец′:а кача�н 

(170, 173, 174, 178, 179, 184), налива�йец′:а кукуру�за (130, 132, 134, 170).

На позначення восьмого етапу «зріє» використовують такі на-

йменування: дозр′іва�/дозр′іва�йе (128, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 179, 

180, 182), зр′і�йе (172), сп’і�йе (128, 129, 133, 140, 141, 169, 170, 171, 

173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), досп’іва�йе (141); достига�/достига�йе 

(168, 171, 178, 184, 185), сти�гне (135, 139).
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Етапи росту й дозрівання льону. Перший період розвитку цієї 

технічної культури «сходи» репрезентований такими найменуван-

нями: пророста�/пророста�йе (130, 134, 168, 171, 172, 175, 179, 180, 

184, 185), схо�де (140, 141, 169, 173, 176), схо�дит′ (182, 183), вироста�/

вироста�йе (170).

На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використо-

вують такі назви: росте� (130, 134, 140, 168, 171, 175, 180, 183, 184), 

вироста�/вироста�йе (182), кушчи�ц′:а (182, 185), кушчу�йец′:а (179).

Третій етап «з’являються стебла» репрезентований формами 

вихо�де утру�бку (168, 171, 172, 175, 179, 180, 183), іде� ўстр′е�лку/

іде� ўстр′і�лку (170, 182, 184, 185), іде� ўстебло� (170), зйаўл′а�йуц′:а 

сте�бла (130, 134).

На позначення четвертого періоду достигання «цвіте» викорис-

товують назву цв’іте� (в усіх обстежених пунктах).

П’ятий етап «з’являється насіння репрезентований такими фор-

мами: зйаўл′а�йуц′:а с′імена� (168, 170, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 183, 

184, 185), зйаўл′а�йец′:а нас′і�н′:а (130, 134, 171, 179, 182), пойаўл′а�йуц′:а 

с′імена� (135, 139), пойаўл′а�йец′:а нас′і�н′:а (170).

На позначення шостого періоду «зріє» використовують такі на-

йменування: достига�йе (130, 134, 168, 171, 175, 184, 185), достига� 

(168, 171, 178, 184, 185), дозр′іва�/дозр′іва�йе (179, 180, 182), зр′і�йе (172), 

сп’і�йе (140, 175, 183), посп’іва� (170).

Етапи росту й дозрівання соняшнику. Перший період достиган-

ня цієї технічної культури «сходи» репрезентований такими лек-

семами: схо�де (135, 139, 140, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183), схо�дит′ (139, 169, 170, 175), пророста�/

пророста�йе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 168, 171, 

172, 184, 185).

На позначення другого етапу «сходи розвиваються» використо-

вують таку назву: росте� (в усіх обстежених пунктах).

Третій період росту «з’являються стебла» репрезентований у та-

кий спосіб: вихо�де утру�бку (136, 137, 139, 141, 168. 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183), йде ўстебло� (128, 129, 

130, 138, 140, 169, 170, 182, 184, 185).

На позначення четвертого етапу «з’являється головка соняшни-

ка» використовують такі найменування: зйаўл′а�йец′:а голо�ўка (128, 

129, 130, 138, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184), викида�/

викида�йе шл′а�пку (132, 134, 135, 141, 172, 175, 182), заўйа�зуйец′:а гр′і�н-

ка (140, 168, 171, 185), викида� гр′а�нку (131, 133), зйаўл′а�йец′:а 

гр′а�нка [сон проростаzйе / ростеz / йде ўстеблоz/ зйаўл′аzйец′:а гр′аzнка 
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абоz / каzжут′ заўйаzзуйец′:а гр′аzнка / поzт′ім цв’іте / поzт′ім гр′аzнка 

наливаzйец′:а і сп’іzйе // ] (133), заўйа�зуйец′:а гр′а�нка (133), заўйа�-

зуйец′:а корзи�нка (128, 129, 136, 137, 139), зйаўл′а�йец′:а ша�пка (128, 

129), зйаўл′а�йец′:а кружа�лок (138), заўйа�зуйец′:а кружо�к (138), вики-

да�йе со�н′ашник (169), пойаўл′а�йец′:а голо�ўка [ўсоzйашника св’ій 

пер′іzод роzста // соzйашник схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / найоzму 

пойаўл′аzйец′:а голоzўка / поzт′ім ц′а голоzўка розкриваzйец′:а / соzйашник 

цв’ітеz і кабачкиz посп’іваzйут′ // ] (170); викида� ко�шик (180). Між по-

явою головки соняшника і цвітінням іноді виділяють проміжний 

етап — голо�ўка розкрива�йец′:а (170).

На позначення п’ятого періоду «цвіте» використовують назву 

цв’і�те� (в усіх обстежених пунктах). Між цвітінням і появою на-

сіння соняшника іноді виділяють проміжний етап — п’ідн′іма�йец′:а 

[соzн′ашник схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / викидаz соzн′ашник / 

цв’іzтеz / п’ідн′імаzйец′:а / зйаўл′аzйуц′:а кабачкиz / достигаzйе // ] 

(169).

На позначення шостого періоду «з’являється насіння» вико-

ристовують такі найменування: зйаўл′а�йец′:а нас′і�н′:а (128, 129, 130, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 168, 171, 173, 176, 177, 178, 181, 

183, 184, 185), зйаўл′а�йуц′:а с′е�м’ечки (131, 132, 135, 139, 141, 172, 

174, 175, 185), зйаўл′а�йуц′:а с′імена�/семена�/с′ім’ена�/с′ем’ена� (128, 129, 

131, 133, 136, 137, 168, 179, 180, 182, 185), зйаўл′а�йуц′:а кабачки� (169, 

170), зйаўл′а�йец′:а сон (131, 133, 134, 136, 137), зйаўл′а�йуц′:а зе�рна 

(171), зйаўл′а�йуц′:а зерн′а�та (128, 129), пойаўл′а�йуц′:а се�м’ачки (135), 

пойаўл′а�йуц′:а се�мйачки (128, 129), налива�йец′:а гр′і�нка [соzйашник 

схоzде / ростеz / йде ўстеблоz / поzт′ім заўйаzзуйец′:а гр′іzнка / цв’іzтеz / 

поzт′ім наливаzйец′:а гр′іzнка і соzйашник сп’іzйе // ] (140).

Сьомий етап « зріє» репрезентований такими лексемами: сп’і�йе 

(128, 129, 131, 132, 133, 140, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 183), 

досп’іва�йе [падсоzнух спочаzтку схоzде / поzт′ім ростеz / вихоzде ўтруzбку / 

викидаzйе шл′аzпку / цв’ітеz / поzт′ім зйаўл′аzйец′:а нас′іzн′:а / даzл′і 
падсоzнух досп’іваzйе // ] (141); кабачки� посп’іва�йут′ (170), достига�йе 

(130, 134, 168, 169, 171, 178, 184, 185), достига� (168, 171, 178, 184, 

185), сти�гне (135, 139), дозр′іва�/дозр′іва�йе (128, 129, 131, 132, 136, 

137, 138, 179, 180, 182), зр′і�йе (172).

Різні періоди росту і достигання буряків. Перший етап «сходи» 

репрезентований такими лексемами: пророста�/пророста�йе (128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 168, 171, 172, 184, 185), 

схо�де (139, 140, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183), 

схо�дит′ (139, 170, 175).
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Другий період росту «поява кількох листків» представлений та-

кими назвами: йде уви�лочку (128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 

139, 140, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 

184, 185), викида�/викида�йе листо�чки (133, 173, 174, 177, 181, 183), 

зйаўл′а�йуц′:а листо�чки (136, 137).

На позначення третього етапу «поява гички» використовують такі 

найменування: росте� ги�чка (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 141, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185), росте� гич (128, 129, 168, 171), зйаўл′а�йец′:а 

ботва� (128, 129, 141, 172), зйаўл′а�йец′:а бади�л′:а (128, 129), росте� 

свекла� (128,129), росте� све�кла (138, 140).

Четвертий період достигання «корінь росте» репрезентований 

такими формами: росте� ко�р′ін′ (128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 

139, 140, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185) // [бур′аzк 

схоzде / йде увиzлочку / це колиz два листоzчка пеzрших зйаўл′аzйец′:а // 

поzт′ім пост′іпеzн:о набираzйе пйаzт′ / с′ем листоzчк’іў / каzжут′ / гиzчка 

ростеz / коzр′ін′ ростеz / покиz йогоz невиzкопайут′ // ] (170); росте� 

корневи�шче (133, 136, 137, 141, 168, 172, 175, 178, 179) // [бур′аzк 

проростаz / викидаzйе листоzчки / ростеz гиzчка / корневиzшче / пл′ід 

ростеz і созр′іваzйе // ] (133), іде ўко�р′ін′ (169, 180).

На позначення п’ятого етапу «росте плід» використовують такі 

назви: росте� пл′ід (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 

140, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 

183, 185), форму�йец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184), розвива�йец′:а 

пл′ід (136, 137), росте� бур′а�к (133), утво�р′уйец′:а корнепло�д (141).

Шостий період росту «зріє» репрезентований такими формами: 

сп’і�йе (132, 135, 136, 137, 139, 140, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 

183), дозр′іва�йе (128, 129, 131, 138, 172, 179, 180, 182), созр′іва�йе (131, 

133), достига�йе (130, 134, 168, 171, 178, 184, 185), достига� (168, 171, 

178, 184, 185), росте� корнепло�д [бур′аzк схоzде / поzт′ім / йде увиzлочку / 

зйаўл′аzйец′:а ботваz / ростеz корневиzшче / утвоzр′уйец′:а корнеплоzд / 

і даzл′і в’ін ростеz // ] (141).

Слід звернути увагу і на стадії росту буряка, який залишають 

на другий рік для отримання насіння (висадок). Він має такі періоди 

достигання: [зкорнеплоzду виростаzйе суцв’іzт′:а / абоz / каzжут′ / пускаz 

стр′іzлку / цв’ітеz / поzт′ім зйаўл′аzйец′:а нас′іzн′:а // ] (141).

Етапи росту і дозрівання картоплі. Перший період — «картопля 

сходить» має ж такі назви, як і аналогічний етап росту буряків. Дру-

гий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими лексемами: 

росте� (130, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
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175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), вит′а�гуйец′:а (128, 

129, 131, 133, 136, 137, 138, 174, 179), кушчу�йец′:а (138).

На позначення третього періоду росту «з’являються стебла» ви-

користовують такі найменування: йде ўкушч (128, 129, 131, 132, 133, 

135, 136, 137, 139, 140, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 

181, 182, 183, 184, 185) // [картоzшка схоzде / ростеz / йде ўкушч / 

цв’ітеz / заўйаzзуйец′:а пл′іzд / поzт′ім засихаz бадиzл′:а і формуzйец′:а 

пл′ід // ] (169); форму�йец′:а кушч (141, 176), росте� ўбади�л′:а (170, 

180) // [картоzшка проростаz / а йак посаzд′ат′ / то схоzде / ростеz / 

поzт′ім убадиzл′:а ростеz / тод′іz нач’інаzйе цв’істиz / пойаўл′аzйец′:а 

заzўйаз′ // а колиz бадиzл′:а посоzхне / тод′іz ужеz картоzшку копаzйут′ // ] 

(170); зйаўл′а�йец′:а картопли�н′:а (134).

Четвертий етап «цвіте» репрезентований лексемою: цв’іте� (в усіх 

обстежених пунктах).

На позначення п’ятого періоду росту «з’являється плід» викорис-

товують такі назви: вйа�жец′а карто�шка (128, 129, 131, 133, 136, 137, 

138, 140, 141, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185) // [картоzшка схоzде / ростеz / йде ўкушч / цв’ітеz / 

вйаzжец′а / вилеzжуйец′:а / достигаzйе // ] (140); заўйа�зуйец′:а карто�пл′а 

(132, 134, 135, 139), йде ўзе�мл′у (128, 129), пойаў′ла�йец′:а за�ўйаз′ (170).

Шостий етап «росте плід» репрезентований такими формами: 

форму�йец′:а пл′ід (128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 169, 173, 174, 

177, 181, 182, 183), росте� пл′ід (128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 

168, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 184, 185), форму�йец′:а корневи�шче 

(131, 133), виле�жуйец′:а (140).

На позначення сьомого періоду достигання «засихання бадилля» 

використовують такі найменування: засиха� бади�л′:а (128, 129, 131, 

132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 184, 185), засиха� картопли�н′:а (130, 134, 141, 

171, 175, 183), со�хне бади�л′:а (170, 174).

Восьмий етап «дозрівання картоплі» репрезентований такими 

лексемами: дозр′іва�йе (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 172, 179, 180, 

182, 184), созр′іва�йе (131, 133), достига�йе (130, 134, 140, 168, 171, 175, 

178, 184, 185), сп’і�йе (132, 135, 139, 173, 174, 176, 177, 181, 183).

Різні періоди росту і достигання огірків. Перший етап росту «схо-

ди» має такі ж назви, як і аналогічний період росту буряків. Дру-

гий етап «сходи розвиваються» репрезентований такими лексемами: 

сте�лиц′:а (135, 139, 140, 141, 168, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 

181, 182, 183) // [ог’іркиz схоzдат′ / стеzл′ац′:а / цв’ітуzт′ / утвоzр′уйуц′:а 

заzўйаз′ і пуzпйанок / ростуzт′ плодиz / даzл′і пожоўт′іzн′:а бадиzл′:а // 
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сам пл′ід прохоzдит′ так’іz пер′іzоди роzсту / заzўйаз′ / пуzпйанок / 

ог’іроzк / жоўт′аzк // ] (141); розстел′а�йец′:а (138, 169) // [огироzк 

проростаz / розстел′аzйец′:а / абоz / йак шче каzжут′ / плетеzц′:а / 

поzт′ім цв’ітеz / ўйаzжец′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′іzд / 

сп’іzйе / стайеz жоўт′акоzм // ] (138); плете�ц′:а (128, 129, 132, 133, 136, 

137, 138, 174, 175, 176, 178, 184) // [гироzк проростаz / плетеzц′:а / 

цв’ітеz / заўйаzзуйец′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′іzд / сп’іzйе 

гироzк / йакшоz ўчаzсно нез′ірваzли / стайеz жоўт′акоzм абоz спец′іаzл′но 

залишаzйут′ нанас′іzн′:а // ] (133); розпл′іта�йец′:а [зраzзу саzд′ат′ зеzрно / 

воноz виростаzйе ўч’отиzр′і листоzч’ки / схоzде / а тод′іz розвиваzйец′:а 

абоz розпл′ітаzйец′:а / цв’ітеz // цв’іт обпиzл′уйут′ бжоzли / получаzйец′:а 

пуzпйанок / ізпуzпйанка виростаzйе ог’іроzк // ] (170); зйаўл′а�йец′:а гу�дина 

(130), зйаўл′а�йец′:а огу�дина (134); кушчу�йец′:а (131), вихо�де устебло� 

(131), розл′ага�йец′:а (131); вибива�йец′:а ўботву� (185), розвива�йец′:а (170).

На позначення третього періоду росту «цвіте» використовують 

лексему цв’іте� (в усіх обстежених пунктах).

Четвертий етап достигання «зав’язь» репрезентований такими 

лексемами: заўйа�зуйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 

168, 169, 172, 173, 174, 177, 179, 181, 183, 185), вйа�жец′:а (128, 129, 

131, 133, 136, 137, 138, 140, 171, 175, 176, 178, 180, 182, 184).

На позначення п’ятого періоду росту «поява плоду» викорис-

товують такі найменування: зйаўл′а�йец′:а пу�пйанок (128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185), 

розвива�йец′:а пу�пйанок (133, 174).

Шостий етап «росте плід» репрезентований такими формами: 

росте� пл′ід (128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 168, 169, 171, 172, 175, 179, 180, 182, 184, 185), вироста� ог’іро�к 

(141, 170, 173, 174, 176, 177, 181, 183), росте� ог’іро�к (128, 129, 141), 

форму�йец′:а пл′ід (128, 129, 131, 138, 169, 184).

На позначення сьомого періоду «достигання» використовують 

такі назви: сп’і�йе (128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183), достига�йе (130, 

134, 168, 171, 172, 179, 180, 182, 184, 185). Іноді мовці у дозрі-

ванні плоду огірків виділяють такі стадії: молочко�, моло�чний воск, 

затверд′і�н′:а (185).

Восьмий етап «поява переспілого огірка», який є необов’язковим 

для цієї культури репрезентований формою: зйаўл′а�йец′:а жоўт′а�к 

(в усіх обстежених пунктах), утво�р'уйец':а пересп’і�лий ог’іро�к (128, 

129, 133).
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Етапи росту і дозрівання гарбузів. Періоди росту і достигання 

гарбузів в основному однакові з етапами дозрівання огірків, тому 

ми докладно не зупинятимемося на них, а наведемо лише кілька 

ілюстрацій: [гарбузиz / йак ог’іркиz / схоzд′ат′ / стеzл′ац′:а / цв’ітуzт′ / 

заўйаzзуйуц′:а / зйаўл′аzйец′:а пуzпйанок / ростеz пл′ід / сп’іzйе // ] 

(141); [гарбузиz саzд′ат′ уйаzмки зернечкоzм і рос:аzдойу // посаzд′ат′ 
воноz схоzде / тод′і ростеz / каzжут′ / розпл′ітаzйец′:а / цв’ітеz / заzўйаз′ 
пойаўл′аzйец′:а чи / каzжут′ / заўйаzзуйец′:а / даzл′і гарбуzз іде ўрост / 

сп’іzйе // ] (170).

Етапи росту, вирощування й дозрівання капусти. Перший етап 

«з’являються сходи» репрезентований такими лексемами: пророста�/

пророста�йе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185), схо�де [капуzста схоzде / зйаўл′аzйец′:а рос:аzда / 

п’ік’іzруйец′:а / розвиваzйуц′:а ниzжн′і листкиz / зйаўл′аzйец′:а голоzўка / 

ростеz / сп’іzйе // ] (140).

Другий період росту «з’являється розсада» представлений таки-

ми найменуваннями: зйаўл′а�йец′:а рос:а�да (майже в усіх обстеже-

них пунктах), вироста�йе рос:а�да [спочаzтку с′іzйут′ зернечкоz / поzт′ім 

виростаzйе рос:аzда // капуzсту с′іzйут′ упарникиz / такеz риштоваzн′:а / 

а ў це риштоваzн′:а с′іzйут′ рос:аzду // рос:аzду рос:аzжуйут′ / ростеz 

вонаz шул′акоzм / це ш’:е безлиzс′т′а / а поzт′ім нач’інаzйе складаzтис′а 

голоzўка // ] (170).

На позначення третього етапу «розсаджується розсада» вико-

ристовують такі назви: п’ік’і�руйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 

177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), розса�жуйец′:а рос:а�да (розса�да) 

(140, 170, 175, 176, 179).

Четвертий період вирощування «висаджування розсади в ґрунт» 

репрезентований такими формами: виса�жуйец′:а ўзе�мл′у (128, 129, 

131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185), виса�жуйец′:а ўґрунт 

(128, 129, 130, 135, 139), са�диц′:а ўзе�мл′у (170, 178, 182). Іноді мов-

ці перед п’ятим етапом виділяють стадію, за якої ще не з’явилося 

листя: [капуzста ростеz шул′акоzм // ] (170).

На позначення п’ятого етапу «з’являється листя» використову-

ють такі найменування: розвива�йуц′:а ни�жн′і листки� (128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 168, 170, 171, 173, 

174, 176, 177, 178, 179, 181, 183), зйаўл′а�йец′:а ли�с′т′а (128, 129, 141, 

168, 169, 170, 171, 172).
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Шостий період росту «з’являється качан» репрезентований та-

кими формами: склада�йец′:а ўголо�ўку (128, 129, 131, 132, 133, 135, 

136, 137, 138, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183), 

заўйа�зуйец′:а голо�ўка (130, 134, 138, 139, 140, 176, 182, 184), вйа�жец′:а 

кача�н (128, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 169, 172, 175, 180, 185), 

згорта�йец′:а ўкача�н [капуzста проростаzйе / зйаўл′аzйец′:а рос:аzда / 

поzт′ім вонаz п’ік’іzруйец′:а / висаzжуйец′:а ўзеzмл′у / зйаўл′аzйец′:а 

лиzс′т′а / поzт′ім капуzста згортаzйец′:а ўкачаzн / даzл′і йде зб’іzл′шеzн′:а 

і досп’іваzн′:а качанаz // ] (141).

На позначення сьомого етапу «качан росте» використовують такі 

назви: форму�йец′:а голо�ўка (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 168, 179, 182) // [капуzста проростаzйе / зйаўл′аzйец′:а 

рос:аzда / п’ік’іzруйец′:а / поzт′ім рос:аzда висаzжуйец′:а ўґрунт / 

розвиваzйуц′:а ниzжн′і листкиz / поzт′ім заўйаzзуйец′:а і формуzйец′:а 

голоzўка / оzс′ін′:у йде поzўне формуваzн′:а голоzўки // ] (130); росте� 

(128, 129, 133, 140, 141, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 180, 181, 183, 184, 185), зб’і�л′шуйец′:а кача�н (141).

Восьмий період росту репрезентований такими елементами: 

по�ўне формува�н′:а голо�ўки (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 168, 169, 179, 182), сп’і�йе (140, 169, 170, 173), досп’іва�/

досп’іва�йе (141).

Капуста може вирощуватися і без розсади. Уцьому разі наступним 

етапом після посіву і сходів є проривання: [капуzсту прориваzйут′ // ] 

(у всіх обстежених пунктах).

Різні періоди росту, достигання і вирощування помідорів. Пер-

ший етап «з’являються сходи» репрезентований такими лексема-

ми: пророста�йе (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185), схо�де (131, 133, 140, 141, 170), схо�дит′ (131, 

133, 141).

На позначення другого періоду «сходи розвиваються» викорис-

товують назви росте� (в усіх обстежених пунктах) і п’ідн′іма�йец′:а 

[пом’ідоzри схоzд′ат′ / п’ідн′імаzйуц′:а / розвиваzйуц′:а листкиz та стеzбла / 

цв’ітуzт′ / зйаўл′аzйец′:а заzўйаз′ / поzт′ім плодиz ростуzт′ / спочаzтку 

зелеzн′і / поzт′ім красн′іzйут′ // ] (169).

Третій етап «з’являються листя і стебла» репрезентований такими 

елементами: йде ўкушч (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 

168, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 185) // [баклажаzни 

схоzд′ат′ / ростуzт′ / йдут′ укушч / цв’ітуzт′ / заўйаzзуйуц′:а / зйаўл′аzйуц′:а 

зелеzн′і баклажаzни / поzт′ім починаzйут′ червон′іzти і сп’іzйут′ // ] (133); 
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розвива�йуц′:а листки� та сте�бла (130, 132, 134, 135, 139, 169, 176, 179, 

184), йде ўстебло� (178, 182, 184), зйаўл′а�йуц′:а ли�с′т′а і сте�бла (135, 139).

На позначення четвертого періоду росту «цвітіння» використо-

вують назву цв’іте� (в усіх обстежених пунктах).

П’ятий етап «поява зав’язі» репрезентований такими лексемами: 

заўйа�зуйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 

141, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185), вйа�жец′:а (140, 174, 176) // [помидоzри схоzд′ат′ / зйаўл′аzйец′:а 

рос:аzда / поzт′ім вонаz розсаzжуйец′:а / даzл′і висаzжуйец′:а ўзеzмл′у / 

йакшоz ўсе ўпор′аzдку / каzжут′ / прийн′алаzс′а / поzт′ім йде ў кушч / 

помидоzри цв’ітуzт′ / вйаzжуц′:а / наливаzйуц′:а / сп’іzйут′ // ] (140).

На позначення шостого періоду «з’являються зелені помідори» 

використовують такі найменування: зйаўл′а�йуц′:а зеле�н′і пом’ідо�ри 

(в усіх обстежених пунктах), пойаўл′а�йуц′:а зеле�н′і пом’ідо�ри (128, 

129, 139, 170, 172, 177, 181, 183), зйаўл′а�йуц′:а зеле�н′і баклажа�ни (128, 

129, 133, 136, 137, 138, 170, 184), поаўл′а�йуц′:а зеле�н′і баклажа�ни (128, 

129, 170), зйаўл′а�йуц′:а зеле�н′і помидо�ри (174), зйаўл′а�йуц′:а зеле�н′і 
тома�ти (128, 129, 131, 180), поаўл′а�йуц′:а зеле�н′і тома�ти (128, 129).

Сьомий етап «помідори червоніють» репрезентований такими 

лексемами: красн′і�йут′ (128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 183, 184, 185), червон′і�йут′ 
(128,129, 130, 134, 135, 139, 141, 168, 171, 176, 178, 179, 182), бур′і�йут′ 
(128, 129, 131, 136, 137), налива�йуц′:а (140).

На позначення восьмого періоду «достигання» використовують 

такі найменування: сп’і�йе (128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 

140, 169, 170, 173, 174, 176, 177, 181, 183), посп’іва�/посп’іва�йе (128, 

129, 131, 136, 137), досп’іва�/досп’іва�йе (141).

Помідори вирощують і з використанням розсади. У такому разі 

наступним етапом після посіву і сходів є «поява розсади»: зйаўл′а�йец′:а 

рос:а�да (майже в усіх обстежених пунктах), пойаўл′а�йец′:а рос:а�да (128, 

129, 133, 136, 137, 139, 170, 172), вироста�/вироста�йе (170).

Третій період «розсада росте» репрезентований такими елемен-

тами: прийн′ала�с′а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 141, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 

183, 184, 185), росте� (139, 140, 171, 175, 178).

На позначення четвертого етапу «розсаджується розсада» ви-

користовують такі назви: п’ік’і�руйец′:а (128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 

177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), розса�жуйец′:а рос:а�да (140, 

170, 175, 176, 179).
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П’ятий період «висаджування розсади в ґрунт» репрезентований 

такими формами: виса�жуйец′:а ўзе�мл′у (128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 

178, 180, 181, 182, 183, 184, 185), виса�жуйец′:а ўґрунт (128, 129, 130, 

135, 139), са�диц′:а ўзе�мл′у (170, 178, 182). Далі йдуть стадії, спіль-

ні з безрозсадним способом, з етапами росту і достигання, на ви-

вчення яких, переважно, і спрямована наша робота (див. 3-й етап 

«з’являються листя і стебла» — 8-й «достигання»).

Номінація етапів росту й достигання сільськогосподарських рос-

лин засвідчує наявність різної кількості елементів і характеризуєть-

ся неоднаковою деталізацією спільного для ряду денотатів семан-

тичного простору. Так, наприклад, жито, пшениця, ячмінь, просо, 

овес, гречка мають 7 основних стадій росту і відповідно 7 мовлен-

нєвих елементів (семем) на їх позначення, кукурудза, картопля 

і помідори в своєму розвиткові проходять 8 етапів, а отже й номі-

нація їх періодів росту і достигання об’єднує в собі 8 значень, льон 

і буряк — 6.

Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента цього семан-

тичного простору має відмінності відповідно до різних рослин, 

пор. етап «з’являється плід» для жита, пшениці, ячменю — йде 

ўко�лос, викида�йе ко�лос, колоси�ц′:а; для кукурудзи — вйа�жуц′:а качани�, 

вибра�суйе поча�тки; для соняшника — ко�шик викида�йе, викида�йе 

гр′а�нку, завйа�зуйец′:а гр′і�нка, гр′а�нка завйа�зуйец′:а, зйаўл′а�йец′:а 

голо�ўка, завйа�зуйец′:а корзи�нка, зйаўл′а�йец′:а ша�пка, викида�йе шл′а�пку, 

викида�йе со�н′ашник; для льону — зйаўл′а�йуц′:а/пойаўл′а�йуц′:а с′імена�, 

зйаўл′а�йец′:а/пойаўл′а�йец′:а нас′і�н′:а; для огірків — зйаўл′а�йец′:а 

пу�пйанок, розвива�йец′:а пу�пйанок; для помідорів — зйаўл′а�йуц′:а/

пойаўл′а�йуц′:а зеле�н′і пом’ідо�ри/помидо�ри, зйаўл′а�йуц′:а/пойаўл′а�йуц′:а 

зеле�н′і баклажа�ни, зйаўл′а�йуц′:а/пойаўл′а�йуц′:а зеле�н′і тома�ти; для 

капусти — склада�йец′:а ўголо�ўку, завйа�зуйец′:а голо�ўка, вйа�жец′:а 

кача�н, згорта�йец′:а ўкача�н. Однак, слід відзначити, що наймену-

вання на позначення певного періоду чи достигання можуть міс-

тити загальну назву, яка є спільною для багатьох рослин і виступає 

своєрідним об’єднавчим чинником у тій або іншій мікрогрупі назв. 

Наприклад, таким універсальним елементом у наведеному вище сег-

менті є словосполучення зйаўл′а�йец′:а пл′ід.

Слід звернути увагу й на першу стадію росту картоплі. Вона 

представлена у центральнослобожанських говірках лексемами схо�де/

схо�дит′ і пророста�/пророста�йе, проте у деяких говірках спостері-

гається розрізнення цих назв: схо�де/схо�дит) — перший етап росту 
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картоплі, пророста�/пророста�йе — поява на картоплі, яка зберігаєть-

ся в погребі чи деінде, паростків.

Узагалі ж найменування основних етапів росту і дозрівання сіль-

ськогосподарських культур не виявляють тенденцій до зникання, хоч 

і дуже давні. Проте останнього часу спостерігаємо певну уніфікацію 

назв у складі цієї ЛСГ, що пов’язано з проникненням до говіркового 

мовлення ряду термінізованих слів і словосполучень або ж терміно-

подібних утворень: форму�йец′:а пл′ід, йде ўрост стебло�, форму�йец′:а 

кушч, росте� корневи�шче, росте� корнепло�д й ін. Такі найменування 

є універсальними, оскільки використовуються для називання стадій 

росту різних сільськогосподарських рослин. Так, наприклад, утворен-

ня форму�йец′:а пл′ід може означати період розвитку плодів пшениці, 

проса, вівса, картоплі, буряків, огірків і гарбузів. Ці форми свідчать 

і про те, що зазначена лексико-семантична група, внаслідок упливу 

літературної мови, зазнає певної уніфікації. Однак, поряд зі згадува-

ними вище найменуваннями, функціонують і спеціальні утворення, 

які називають стадію росту тільки однієї конкретної сільськогоспо-

дарської культури або ж період, спільний для рослин лише однієї 

ботанічної групи. Наприклад, етап формування плодів злакових рос-

лин передається такими спеціальними назвами — набира�йе зерно�, 

полов’і�йе; капусти — зб’і�л′шуйец′:а кача�н; картоплі — виле�жуйец′а. 

Зрозуміло, що специфічність таких найменувань залежить від особ-

ливостей розвитку тих або інших культур.

Терміноподібні елементи не слід плутати із загальновживани-

ми словами, як, наприклад, цв’іте, достига�йе й іншими, які також 

є до певної міри універсальними, оскільки є спільними для всіх 

аналізованих у розділі лексико-семантичних мікрогруп. Хоча зно-

ву ж таки поряд із цими назвами у говірковому мовленні можуть 

функціонувати «локальніші» найменування, зокрема, стадія цвітін-

ня зернових культур має у центральнослобожанських говірках разом 

із цв’іте� і вужчу назву (специфічнішу) — красу�йец′:а.

Отже, термінізовані утворення, як і загальновживані номени, 

відзначаються універсальністю, проте вони відомі не всім носіям 

тієї або іншої говірки.

ЛСГ «найменування етапів росту і достигання сільськогосподар-

ських рослин» загалом має такі елементи: 1) загальновживані слова 

й словосполучення — схо�де, пророста� (йе), дозр′іва� (йе), достига� (йе), 

колоси�ц′:а, йде ўстебло�, сп’і�йе та ін.; 2) прототерміни або ж термінізо-

вані чи терміноподібні елементи: моло�чна, моло�чно-воzскова/восковаz 

зр′іzл′іс′т′, моло�чна і по�ўна сп’і�л′іс′т′/сп’е�лос′т′, по�ўне формува�н′:а 
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голо�ўки, йде ўрост стебло�, форму�йец′:а корневи�шче, форму�йец′:а пл′ід, 

росте� корнепло�д; молочко�, моло�чний воск, затверд’і�н′:а (кінцеві стадії 

достигання огірків); 3) говіркові утворення — кабачки� посп’іва�йут′ 
(насіння соняшника), росте� гич, падсо�нух досп’іва� (йе), викида� (йе) 

гр′а�нку, заўйа�зуйец′:а гр′і�нка/гр′а�нка, зйаўл′а�йец′:а сон, росте� свекла�/

све�кла (листя буряків), вибра�суйе м’ітли�чку, вибра�суйе поча�тки.

Збираючи матеріал, ми опитували інформаторів різних вікових 

груп, оскільки, на нашу думку, дослідження говорів із урахуванням 

різноманітної здиференційованості діалектоносіїв (залежно від віку, 

освіченості, професії, соціальної і мовленнєвої активності тощо) 

об’єктивне і перспективне, бо дає можливість простежити динаміку 

змін лексико-семантичних систем на сучасному етапі розвитку гово-

рів. Отже, зауважимо, що мовляни до 25 років частіше використову-

ють для називання основних етапів росту й дозрівання культивова-

них рослин загальновживані номени, рідше — «термінізовані слова 

і словосполучення» і майже зовсім не користуються діалектизмами. 

Сільчани середнього віку вживають значну кількість терміноподіб-

них форм і частіше, ніж молоді, використовують у мовленні говір-

кові утворення. Звичайно, уживають вони й загальновідому лексику 

на позначення різних періодів росту й достигання сільськогосподар-

ських культур. Мовці старші за 60 років значною мірою послуго-

вуються загальновідомими і говірковими назвами і дуже рідко ви-

користовують терміноподібні слова і словосполучення. Найбільшу 

кількість прототермінів спостерігаємо, природно, у мовленні сіль-

ських фахівців — агрономів, механізаторів й ін.

2.5. Найменування сільськогосподарських робіт
Лексика на позначення дій, пов’язаних з обробітком землі, ви-

рощуванням сільськогосподарських культур, збиранням і збере-

женням урожаю, має досить складну структуру й об’єднує декілька 

лексико-семантичних мікрогруп із різнорідною структурною органі-

зацією. Дослідження цих мовленнєвих елементів може мати не тіль-

ки лінгвістичний характер, воно відповідає також на питання про 

наявність тих чи інших реалій у житті й побуті слобожан.

На позначення сільськогосподарських робіт можуть використо-

вуватися як іменники, так і дієслова. Їх семантика, як правило, має 

прямий стосунок до хліборобства і процесів, що його супроводжують.

У досить значній кількості випадків процес позначається у говір-

ковому мовленні одним дієсловом. Назви таких дій усталені й загаль-

нозрозумілі. На їх позначення в мовленні опитаних носіїв діалекту 


