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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 
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функціонують такі слова, як ора�ти (-т′), с′і�йа�т′, полива�т′, копа�ти, 

жа�ти, коси�т′, вйаза�т′, гребти�, в’і�йат′, молоти�т′, вози�т′ й ін.

У говірках Харківщини спостерігаємо і явище варіативності, коли 

для називання однієї дії в індивідуальному мовленні вживаються 

різні дієслова. Інколи таке розрізнення відзначається лише в межах 

категорії аспективності, наприклад, у значенні «висаджувати карто-

плю в ґрунт» уживаються лексеми сади�ти і сажа�ти, причому пер-

ша з них зустрічається в мовленні значно частіше. Так само і сема 

«уживляти пагін однієї рослини в тканину другої» поряд із частіше 

вживаною приш’:е�пл′увати (-т′) має й форму приш’:іпа�ти. Часом 

варіації спостерігаємо на морфемному рівні: крім двох вищенаве-

дених, у тому ж значенні виступає і дієслово ш’:е�пи�ти.

Та чи інша семема може бути репрезентована лексемами (ді-

єсловами) різного походження. Наприклад, значення «обробляти 

просапні культури вперше і підпушувати під ними ґрунт сапою» 

представлене такими словами: поло�т′, пропо�л′уват′, п’ідпу�шувати, 

шарува�ти, сапа�т′, хоча похідні іменники творяться не від усіх ді-

єслів симетрично: по�лка, пропо�лка, пол′і�л′ник, сапа�л′ник.

У значенні «обробляти ріллю бороною перед сівбою» в говірках 

Харківщини вживають лексеми боронува�ти і дуже рідко борони�т′ 
(-ти). Отже, як бачимо, дієслова з тотожним значенням можуть утво-

рюватися за допомогою різних суфіксів. Проте, зауважимо, і префік-

сів також. Наприклад, на позначення такої дії, як «обробляти про-

сапні культури сапою вдруге, обгортаючи коріння землею» лексема 

обгорта�т′ (вживається переважною більшістю мовців), п’ідгорта�т′ 
(менш поширена форма) і зрідка — нагорта�ти.

У значенні «обробляти землю плугом» на території Центральної 

Слобожанщини вживається дієслово ора�ти (-т′). Воно зафіксова-

но в мовленні абсолютної більшості респондентів, хоча в поодино-

ких випадках мовці вживали слово пахаzт′ (-ти) з такою самою се-

мантикою. Ці ж лексеми використовують і на позначення такої дії, 

як «обробляти землю сохою, ралом», проте для називання процесу, 

пов’язаного з обробітком землі ралом» діалектоносії уживають ді-

єслово ри�хлити.

Узагалі ж репрезентанти семеми «орати» об’єднують кілька ди-

ференційних ознак: знаряддя оранки, глибина захвату, метод і рівень 

обробітку землі. Регулярно репрезентованими є значення «орати 

плугом і культиватором»; відповідно ора�ти (-т′) (у всіх обстеже-

них пунктах) і паха�ти (-т′) (128, 129, 135, 138) і «обробляти землю 

культиватором» — кул′т′ів’і�руват′ (у значній більшості обстежених 
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пунктів), кул′тивува�ти (139, 172, 182), боронува�ти (128, 129, 133, 

135, 138, 141, 170), борони�т′ (-ти) (180), скороди�ти (-т′) (128, 129), 

проо�р′уват′ (179), плужкува�т′ (184). Репрезентанти семем, об’єднані 

диференційною ознакою глибина оранки, мають особливість — лек-

сично виражені лише марковані елементи опозиції «орати глибоко 

і мілко»: відповідно роби�т′ перева�л (майже в усіх обстежених пунк-

тах), ора�ти наперева�л (174, 175, 179) і другий опозит — шкр′а�бат′ 
(у переважній більшості досліджених пунктів), продера�т′ (180); семи 

«орати на звичайну глибину» і «орати, загальна назва» репрезентова-

ні ідентично; перше значення актуалізується лише в опозиції з мар-

кованими членами — «орати глибоко» й «орати мілко».

Семи «орати від країв поля до середини і від середини» дифе-

ренціюються лише кваліфікаторами; означуване як нерелевантний 

елемент часто опускається, а типи опозицій утворюють лише ква-

ліфікатори; «орати до середини» і «орати від середини»: відповідно 

урозг’і�н (урозго�н) / ускла�д (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[усклаzд / це поч’інаzйут′ ораzт′ зсереzдини поzл′а / а урозг’іzн зкрайіzў 

поzл′аz // ] (170); урозва�л / усва�л (185), урозг’і�н / усва�л (141).

Значення «орати землю на зиму» представлене такими форма-

ми: ора�ти на зи�му/з′і�му, на�зиму/на�з′іму (майже в усіх досліджених 

пунктах), ора�ти наз′а�б (128, 129, 130, 131, 132, 141, 170, 171, 172, 

174, 176), 136, 137, 138, 169, 179), ора�ти напа�р (128, 129, 131, 132, 

136, 137, 138, 169, 179), паренува�ти (132), парени�ти (132). Порівняй-

мо з правобережнополіським ареалом: ора�ти (-т′, -т) напа�р, ора�ти 

наз′а�б (найпоширеніші форми), паринува�ти, парнува�т′, з′а�блити 

(уживаються рідше), словосполучення ж ора�ти нази�му й подібні 

зустрічаються у правобережнополіських говорах дуже рідко, а в цен-

тральнослобожанському ареалі воно має значне поширення.

Розгляньмо семему «виконувати весняні сільськогосподарські 

роботи», репрезентантами якої є лексеми боронува�ти (майже в усіх 

досліджених пунктах), веснува�т′ (-ти) (175, 179, 180), готува�тис′а 

допос′і�ву (133), гото�вит′ по�ле дос′і�йан′:а [поzле треzба готоzвит′ 
дос′іzйан′:а / заборонуваzти / а тод′іz ўже с′іzйат′ // ] (170), готува�ти 

по�ле (171). У правобережнополіських же говорах це значення пред-

ставлене, переважно, іншими назвами: йарува�ти (-т′), йарова�т′, 
йаринува�ти (йаринува�т′), с′і�йат′ йарину�/с′е�йат′ йар′іну�, веснува�ти 

(-т′), прово�дити (т′) пос′іўну�/пос′еўну�.

Репрезентанти семем «обробляти землю після оранки перед 

сівбою» і «обробляти після сівби» утворюють такі лексичні опо-

зиції: боронува�ти / коткува�ти (майже в усіх обстежених пунктах), 
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кул′т′ів’і�руват′ (кул′тивува�ти) / коткува�ти (136, 137, 139, 140, 168, 

169), боронува�ти/скороди�ти (-т′) / зака�туват′ (138), боронува�ти/

кул′т′ів’і�руват′ / зака�чуват′ (-ти), кул′т′ів’і�руват′ / прика�туват′ 
(131), борони�т′ (-ти) / коткува�ти (180).

Структурну організацію репрезентантів семеми «сіяти» визна-

чає реалізація кількох диференційних ознак: час в обробці поля — 
«сіяти перед оранкою»: «сіяти по ораному»; метод сіяння — «сія-

ти, роблячи помах руки під кожен крок або через крок»; порядок 

сіяння — «сіяти вперше» і «сіяти повторно, пересівати (за поганих 

сходів)». Опозиція сем «сіяти перед оранкою» і «сіяти по орано-

му» реалізується на рівні кваліфікаторів при сталому означуваному 

с′і�йати (-т′); відповідно с′і�йат′ (-ти) п’ідплуг / п’ідборону� (майже 

в усіх обстежених пунктах), с′і�йат′ (-ти) п’ідплуг / поски�б’і (141). 

Аналогічний тип реалізації опозитів спостерігається серед репрезен-

тантів сем «сіяти вузько» і «сіяти широко», де кваліфікатори викону-

ють основну диференційну роль при сталому означуваному с′і�йати 

(-т′), відповідно с′і�йат′ ўодну� ру�ку / удв’і� руки� (в усіх досліджених 

пунктах); значення «сіяти повторно» (представлене кількома лек-

семами: перес′іва�т′ (майже в усіх досліджених пунктах), п’ідс′іва�т′ 
(128, 129, 130, 131, 135, 139, 181, 183), дос′іва�т′ (128, 129, 134, 141, 

180, 182) також ситуативно актуалізує диференційну ознаку поря-

док сіяння у лексемі с′і�йати (-т′).

Семема ж «сіяти, загальна назва» репрезентована такими найме-

нуваннями: с′і�йати (-т′) (в усіх обстежених пунктах), вис′іва�ти (128, 

129, 139, 168). Зауважимо, що на семантичну структуру репрезен-

тантів семи «сіяти» накладають відбиток також диференційні озна-

ки знаряддя сіяння та культура, яку висівають. Наприклад, с′і�йати 

со�н′ашник ўручну� і с′і�йати со�н′ашник с′іва�лкойу (179).

Слід відзначити, що семантична структура лексеми «сіяти» тісно 

переплітається із значенням «садити», і в деяких випадках лексема 

«сіяти» замінюється словом «садити». Щоб переконатися в цьо-

му, розгляньмо репрезентанти сем «сіяти моркву» і «сіяти буряки»: 

перше значення майже в усіх обстежених пунктах репрезентоване 

лексемою с′і�йати (-т′), проте у деяких із них використовують дієс-

лово сади�ти (-т′) (134, 169, 171), друге, в основному, також пред-

ставлене на Харківщині назвою с′і�йати (-т′), однак використову-

ють у центральнослобожанських говірках і словосполучення сади�ти 

(-т′) бур′аки� (131, 140, 141, 171, 185). Проте, зауважимо, що в пев-

них говірках Харківщини ці найменування можуть диференціюва-

тися таким чином: с′і�йати (-т′) бур′аки� і мо�ркву (для отримання 
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урожаю) та сади�ти бур′аки�, мо�ркву нави�садок (для отримання на-

сіння) (171, 185).

Структурну організацію репрезентантів семеми «молотити» ви-

значає реалізація такої диференційної ознаки, як «молотити вручну» 

і «молотити молотаркою». Значення «молотити вручну» репрезен-

товане словами молоти�т′ (-ти) (майже в усіх обстежених пунктах), 

около�чувати (130, 134, 140, 141, 171), вибива�т′ (128, 129, 131, 138), 

розбива�т′ (169), обмоло�чуват′. Для називання останньої дії «моло-

тити молотаркою» використовують лексему молоти�т′ (в усіх обсте-

жених пунктах).

Сема «знімати зерно з качанів кукурудзи» репрезентована такими 

формами: лу�шчит′ (майже в усіх досліджених пунктах), облу�шчуват′ 
(134, 169, 184), чи�стит′ (132, 139), дра�ти (135, 141), де�рти (168), 

обдира�т′ (135), мн′а�ти (140), лу�згат′ (170), шолуши�т′ (174).

Значення «обробляти город після скопування» представлене 

словом скороди�т′ (-ти) (в усіх обстежених пунктах). Однією лек-

семою репрезентована і семема «поливати городину» — полива�т′ 
(у всіх досліджених пунктах). Значення «розпушувати ґрунт і об-

гортати землею стебла рослин» об’єднує кілька підсем: «обробля-

ти просапні культури вперше» — поло�т′ (майже в усіх обстежених 

пунктах), пропо�л′уват′ (128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 141, 

169, 170, 185), сапа�т′ (128, 129, 131, 136, 137), шарува�ти (135, 171, 

185), розпу�шуват′ (130), п’ідпу�шуват′ (172) і «обробляти просапні 

культури вдруге, обгортаючи коріння землею» — обгорта�т′ (майже 

в усіх досліджених пунктах), оку�чуват′ (128, 129, 132, 134, 135, 139, 

169, 171, 172), п’ідгорта�т′ (130, 131, 133, 136, 137, 140, 141, 170), 

нагорта�ти (128, 129), обго�ртуват′ (169).

Значення «улаштовувати рядки, для того, щоб посіяти насін-

ня» представлене такими найменуваннями: прово�дити р′адки� (май-

же в усіх обстежених пунктах), писа�ти р′адки� (130, 133, 168, 185) // 

[покартоzпл′і ми пиzшемо р′адкиz п’ідбур′аzк // ] (130); пропи�суват′ 
р′адки� (135), марк’ірува�т′/марк’ірова�т′ (131, 136, 137), роби�т′ (-ти) 

р′адки� (138, 140), продира�т′ р′адки� [дл′аz пос′іzву р′адкиz продираzйут′ // ] 

(141); вести� р′адки� (169), бит′ р′адки� (171), прогорта�т′ р′іу�чаки� (170). 

Репрезентантами ж семи «загрібати рядки після посіву насіння» є такі 

назви: загорта�т′ (у більшості обстежених пунктів), загр′іба�т′ (131, 

132, 139), засипа�т′ (131), закида�т′ (140), волочи�т′ (169).

Репрезентанти семеми «проривати загущені городні рослини» 

і «підсаджувати городні рослини, що рідко ростуть» утворюють такі 

лексичні опозиції: прорива�т′ (-ти) / п’ідса�жуват′ (-ти) (майже в усіх 
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обстежених пунктах), прорива�т′ / наса�жуват′ (130, 133, 134, 135, 141, 

170, 171), прорива�т′/прор′і�жуват′ / п’ідса�жуват′ (128, 129, 131).

Значення «поведінка рослини після її пересадки» представлене 

лексемами прийн′а�тис′/при�йн′атис′ і прин′а�тис′/при�н′атис′ (за швид-

кого темпу мовлення) (майже в усіх обстежених пунктах), прижи�тис′ 
[пересадиzла капуzсту / должнаz прижиzтис′ // бо доzшчик п’ішоzў // ] (139).

Семема «обробляти лопатою город перед саджанням» репрезен-

тована такими назвами: копа�т′ (майже в усіх досліджених пунк-

тах), переко�пуват′ (131, 134, 136, 137, 185) // [спочаzтку зеzмл′у 

перекоzпуйут′ / а поzт′ім саzд′ат′ // ] (185); ўско�пувати (130, 169), 

ско�пуват′ (171).

Значення «вибирати картоплю під час копання» представлене 

такими найменуваннями: вибира�т′ (у більшості обстежених пунк-

тів), збира�т′ (131, 136, 137), убира�т′ (140).

Семема «згрібати сіно» репрезентована такими лексемами: згр′і-
ба�т′ (майже в усіх досліджених пунктах), ізгр′іба�т′ (170), гребти� 

(134, 135, 139, 141). Значення ж «перевертати вилами покіс на дру-

гий бік, щоб повністю просушити його» представлене такими на-

звами: переверта�т′ (майже в усіх обстежених пунктах), воро�чат′ 
(132, 139, 169), валкува�т′ (136, 137), воруши�т′ (131, 134), переки�дат′ 
(133), розтру�шуват′ (141).

Значний інтерес для розгляду у сфері найменувань сільськогос-

подарських робіт становлять також іменники, що творяться від ді-

єслів. У народному мовленні існує цілий ряд абстрактних іменників 

віддієслівного походження, які опредмечено називають дію, трудовий 

процес. Так, наприклад, семема «обробляння землі плугом, сохою» 

представлена лексемами о�ранка (у більшості досліджених пунктів), 

ора�н′:а (133, 134, 139, 169), па�хота (135, 183), ўспа�хуван′:а (169). Сто-

совно цієї групи іменників слід зауважити, що деякі з них, зокрема 

о�ранка і па�хота, крім опредмеченої дії, можуть означати водночас 

оброблену плугом землю.

Відзначимо, що певні найменування можуть використовуватися 

і на позначення трудового процесу, і часу дії: «час і процес висіван-

ня зернових культур» — с′іўба� (в усіх обстежених пунктах), пос′іўна� 

(135, 140, 168, 171, 172, 178, 181, 183), с′і�йан′:а (141, 170), пос′і�ў 

(169); «час і процес збирання врожаю зернових культур» — жнива� 

(в усіх обстежених пунктах), жа�тва (128, 129, 135), убо�рочна (172, 

175), проте в деяких населених пунктах пунктах назви часу і процесу 

диференціюються: жнива� (час збирання) і жнивува�н′:а (140), убо�рка 

(133, 141) — процес; «час і процес обмолоту зернових культур» — 



107Розділ ІI

молод′ба� (майже в усіх обстежених пунктах), молот′і�н′:а (131, 132, 

141); обмоло�т (130, 185); «час і процес, коли найінтенсивніше са-

пають» — пропо�лка (майже в усіх досліджених пунктах), по�лка (134, 

135, 139, 140, 180, 184), пол′і�н′:а (132, 169), пропо�л′ува�н′:а (130); «час 

і процес перевезення снопів, сіна з поля додому, на тік» — перево�зка 

(у більшості обстежених пунктів), переве�зен′:а (128, 129, 132, 135, 

139, 179, 184), зве�зен′:а (130), возови�ц′а (110, 126, 180, 182); «час 

і процес косіння зернових культур» — жнива� (майже в усіх обсте-

жених пунктах) // [с′енокоzс / це йак травуz коzс′ат′ / а жниваz / колиz 

зерноz убираzйут′ / отоz жниваz // ] (170); кос′і�н′:а (130, 134, 139, 141, 

168, 169) // [колиz травуz коzс′аzт / це покоzс / с′інокоzс / зернов’іz / 

кос′іzн′:а // ] (169); коз′ба� (128, 129, 185), косови�ц′а (172); «час і про-

цес косіння трави» — с′іноко�с (майже в усіх досліджених пунктах), 

кос′і�н′:а (130, 134, 139, 168) // [час кос′іzн′:а травиz залеzжит′ одтоzго / 

чи раzн′:а веснаz / чи теzпла / а заўс′ігдаz коzс′аzт′ учеzрвн′і // ] (130); 

косови�ц′а (131, 133, 136, 137, 138, 172) // [жниваz / кос′іzн′:а зерновиzх / 

косовиzц′а / травиz // ] (137); коз′ба� (128, 129, 185), поко�с (169); «про-

цес і час збирання сіна» — с′іноко�с/с′інок’і�с/с′еноко�с (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [с′інокоzс ўже п’ідхоzде доконц′аz // ] (185); 

убо�рка (131, 136, 137), збира�н′:а с′і�на (130, 138) // [збираzн′:а с′іzна 

починаzйут′ п’іzсл′аz поzўнойі п’ідсуzшки // ] (130); скла�дка с′і�на (138), 

скирдува�н′:а (169).

Порівняймо наведені вище назви з тими, що функціонують 

у східнослобожанських говірках: «час і процес висівання зернових 

культур» — пос′іўна� (СДЛЛ), пос′е�ўна� (ССГ); «час і процес збирання 

урожаю, косіння злакових рослин» — убо�рка/ўбо�рка, жа�тва, к’іс′ба� 

(ССГ); поко�с — процес косіння трави (ССГ); «час і процес обмо-

лоту зернових культур» — жа�тва, молот′і�н′:а/молоти�н′:а, обмоло�т 

(ССГ).

Розгляньмо і найменування деяких трудових процесів, зокрема 

таких: «копання городу» — ко�пка (майже в усіх досліджених пунк-

тах), копа�н′:а (130, 131, 132, 134, 135, 139, 141, 169, 170, 172, 185) // 

[накопаzн′:а гороzду ухоzдит′ багаzто чаzсу // ] (130); ўско�пуван′:а (168, 

185), переко�пка (131), ско�пуван′:а (168), поса�дка [весноzйу копаzн′:а / 

посаzдка / восениz / коzпка / перекоzпка // ] (131); з′а�блева ко�пка 

[з′аzблева коzпка гр′аzдок п’ід часниzк прохоzдит′ дес′ ужоzўтн′і // ] 

(141). Зауважимо, що ці назви можуть диференціюватися відповідно 

до часу (копаzти навесні, на зиму) і утворювати такі лексичні опо-

зиції: ко�пка / копа�н′:а (навесн′і�, на�весну) / на�з′і�му (на�зиму) (в усіх 

обстежених пунктах), ўско�пуван′:а / копа�н′:а (169, 185), копа�н′:а/



108 Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини 

поса�дка / ко�пка/переко�пка (131), ко�пка / з′а�блева ко�пка (141). Семема 

«процес обробляння городу після скопування» представлена таки-

ми лексемами: скород′і�н′:а (в усіх обстежених пунктах), скоро�джен′:а 

(141), скородува�н′:а [п’іzсл′а коzпки займаzйуц′:а скородуваzн′:ам // ] 

(133); боронува�н′:а (185). Значення «процес поливу городини» ре-

презентоване такими назвами: полива�н′:а (майже в усіх дослідже-

них пунктах) // [поливаzн′:а нуzжно / шоб усеz прин′алоzс′а // ] (185); 

[упосуzшливе л′іzто вес′ час ухоzдит′ наполиваzн′:а гороzдини // ] (130); 

поли�ў (128, 129, 131, 132, 134, 135, 138, 141, 170, 172) // [полиzў 

рослиzн роzбл′ат′ / колиz суzхо і доzўго нимаz дошчуz // ] (141); поли�ўка 

(128, 129), зро�шуван′:а (168). Семема «процес спушування землі і об-

гортання нею стебел рослин» об’єднує кілька підсем: «дія, пов’язана 

зі спушуванням землі» — пропо�лка (у переважній кількості обстеже-

них пунктів) // [припропоzлц′і зеzмл′у спуzшуйут′ і обгортаzйут′ неzйу 

оzвоч’і // ] (141); по�лка (133, 173, 185), пол′і�н′:а (185), розпу�шуван′:а 

(130) і «процес обгортання землею рослин» — обгорта�н′:а (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [обгортаzн′:а / це йак картоzшку 

обгортаzйут′ / та і кукуруzзу обгортаzйут′ // ] (170); оку�чуван′:а (132, 

135, 139, 169, 171, 172), п’ідгорта�н′:а (130). Значення «процес за-

грібання лунок, рядків після посіву» репрезентоване такими лек-

семами: загорта�н′:а (майже в усіх досліджених пунктах), заго�рнен′:а 

(138), загр′іба�н′:а (131, 132, 139), засипа�н′:а (131), закида�н′:а (140), 

волоч’і�н′:а (169).

Досить помітну групу у складі лексики традиційного господарю-

вання становлять назви трудових процесів і дій, пов’язаних із виро-

щуванням сільськогосподарських культур. Щодо кількості та різно-

манітності репрезентантів, то це лексичне об’єднання, без сумніву, 

не може конкурувати з колом найменувань попередніх, аналізова-

них у роботі, ЛСГ. Однак зібраний у досліджуваних говірках мате-

ріал дає підстави твердити, що навіть ця одна, на перший погляд, 

однорідна група лексем може свідчити про багатство говірної лек-

сики, про наявність у її системі самобутніх структур, як, напри-

клад, писа�ти/прописувати р′адки� («улаштовувати рядки, для того, 

щоб посіяти насіння») й ін.

Лексика на позначення дій, пов’язаних з обробітком землі, виро-

щуванням сільськогосподарських культур, збиранням і збереженням 

урожаю, має досить складну структуру й об’єднує декілька лексико-

семантичних мікрогруп із різнорідною структурною організацією — 

«оранка», «посівні роботи», «жнива», «заготівля сіна», «перевезення 

снопів, сіна з поля», «молотіння», «городництво».
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Найменування сільськогосподарських робіт передаються, як пра-

вило, дієсловами або ж іменниками віддієслівного походження, се-

мантика яких має переважно безпосередній зв’язок із рільництвом 

і процесами, що його супроводжують.

Наш матеріал дає можливість стверджувати, що в центральнос-

лобожанських говірках домінує інфінітив із суфіксом -т′ (звичайно, 

мова не йде про дієслова, основа яких закінчується на приголосний 

чи з наголошеним суфіксом): гребти�, везти�, пр′а�сти й ін. Дієслова 

з тотожним значенням можуть утворюватися за допомогою різних су-

фіксів: боронува�ти — борони�т′, проте й префіксів також (останні щодо 

цього активніші): п’ідса�жуват′ — наса�жуват′; вибира�т′ — збира�т′ — 

убира�т′; ско�пуват′ — ўско�пувати; п’ідпу�шуват′ — розпу�шуват′, 
перес′іва�т′ — п’ідс′іва�т′ — дос′іва�т′, прика�туват′ — зака�туват′.

Значний інтерес для розгляду у сфері найменувань сільсько-

господарських робіт становлять також іменники, що творяться 

від дієслів за допомогою різних словотвірних засобів (суфіксів — 

поли�ўка, полива�н′:а; по�лка, пол′і�н′:а, ко�пка, копа�н′:а; нульового афік-

са — обмоло�т, поли�ў, основоскладаня — с′іноко�с). Як бачимо, назви 

аграрних трудових процесів і дій, пов’язаних із ними утворюють-

ся переважно за допомогою суфіксального і безафіксного спосо-

бів словотвору. Найпродуктивнішим для цих найменувань і взага-

лі є суфіксальний спосіб. Зауважимо, що ця група лексем — назви 

сільськогосподарських робіт — має у складі багато похідних слів, 

до складу яких уходять суфікси і префікси: ско�пуван′:а, ўско�пуван′:а, 

обгорта�н′:а, п’ідгорта�н′:а, засипа�н′:а й ін., проте ці найменування 

не є утвореннями суфіксально-префіксального способу.

2.6. ЛСГ «агентивів»
Із назвами сільськогосподарських робіт, тісно пов’язані назви 

їх виконавців, так звана ЛСГ «агентивів». Назви виконавців сіль-

ськогосподарських робіт мають міцну традицію вживання, й біль-

шість із них функціонує й тепер. Зрушення у системі найменувань 

сільськогосподарських професій зумовлені зміною самої системи 

професій у зв’язку з механізацією аграрного виробництва й «літе-

ратуризацією» агентивних назв.

У досліджуваних говірках широко репрезентованими є, зви-

чайно, семеми «людина, яка оре землю» — ора�ч (в усіх обстежених 

пунктах) // [плуг т′аzне в’іл / а заниzм ідеz ораzч / йакиzй регул′уzйе 

робоzту плуzга // ] (130); па�хар′ (128, 129, 135, 138, 185) // [плуzгом 

упраўл′аzйе паzхар′ // ] (135); плугата�р′ [одиzн заплуzгом хоzде / звеzц′:а 


