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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 
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плугатаzр′ / а друzгий коzней поган′аzйе / погоzнич // ] (170); плуга�ч [ідеz 

зплуzгом плугаzч / а риzхлит′ раzлом ораzч // ] (140); «чоловік, який 

сіє» — с′іва�ч (майже в усіх досліджених пунктах) // [навес′н′іz с′іваzч 

зас′іваzйе оброzблену ниzву // ] (130); с′і�йал′ш:ик/с′і�йал′ш’:ік (131, 134, 

136, 137, 175, 179, 184), с′ійа�ч (141, 174, 180, 182) // [с′ійаzч’іz с′іzйут′ 
узеzмл′у зерноz й іzнше нас′іzн′:а // ] (141); с′іва�л′ш:ик/с′іва�л′ш’:ік (133, 

135, 185), хл′іборо�б/хл′еборо�б [начолов’іzка / шо с′іzйе зерноz / ўнас 

каzжут′ хл′ібороzб / а хто каzже і хл′ебороzб / йакшоz іzнше нас′іzн′:а / 

с′іваzч // ] (172). Для жінок ці заняття (орання, сіяння) не характерні. 

Традиційно це суто чоловічий вид роботи, тому, звичайно, цілком 

зрозумілою є відсутність фемінінативних назв-відповідників. Такі ж 

дії, як «жати серпом» і «в’язати снопи» рідко виконуються на те-

риторії Центральної Слобожанщини чоловіками, проте семи «чо-

ловік, що жне серпом» і «чоловік, що в’яже снопи» у говірках Хар-

ківщини є репрезентованими: жнец′ (в усіх досліджених пунктах) // 

[молод′іz жен′ц′іz швиzдко прац′уzйут′ / шо в’азаzл′ники неўстигаzйут′ 
заниzми // ] (130); жнива�р′ (131, 168) і вйаза�л′ник (майже в усіх об-

стежених пунктах), в’аза�л′ник (130, 185).

Значення «чоловік, який молотить» представлене лексемами 

моло�тник (у більшості досліджених пунктів), молотни�к (135, 179), 

молота�р′ (128, 129, 132, 136, 137, 169) // [молотаzр′ ц′іzпаzми молоzте 

снопиz // ] (130); молоти�л′ник/молот′і�л′ник (140, 141, 176). Щодо 

останнього найменування, то воно у центральнослобожанських го-

вірках здебільшого використовується на позначення особи, яка пра-

цювала на молотарці.

Семема «людина, що займається городництвом» репрезентована 

у центральнослобожанському ареалі» назвами горо�дник (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [гороzдник’іў унаzшому сел′іz багаzто // ] (141); 

огоро�дник (134, 136, 137, 139, 141, 168, 170, 185).

Полінням сільськогосподарських культур на території Харків-

щини частіше займаються жінки, проте назви чоловічого роду також 

представлені: пол′і�л′ник (130, 132, 134, 135, 139, 140, 141, 168, 170, 

171, 172, 185) // [сапаzти бур′аzк уколгоzсп’і наймаzйут′ пол′іzл′ник’іў // ] 

(130); сапа�л′ник (128, 129, 169), сапа�л′шчик (131, 179). Значення «чо-

ловік, який обробляє просапні культури сапою» репрезентується 

у центральнослобожанських говірках і загальнішими найменуван-

нями: огоро�дник (136, 137), роб’ітни�к (138), тру�женик (138).

Семема «чоловік, який копає» представлене лексемами: копа�ч 

(майже в усіх досліджених пунктах) // [гороzд копаzйе копаzч // ] 

(130); [чолов’ік’іzў / йак’іz шос′ копаzйут′ / називаzйут′ унаzс копач’іz // ] 
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(141); копа�л′ник (133, 171, 180). Значення «чоловік, який вибирає 

картоплю за копальником» репрезентоване такими найменування-

ми: вибира�л′ник (майже в усіх обстежених пунктах) // [вибираzл′ник 

вибираz картоzшку закопачеzм і скидаzйе накуzпи // ] (141); збира�л′ник 

(131, 185), п’ідбира�ч [закопачоzм картоzпл′і збираzйе п’ідбираzч // ] 

(130); збира�ч (168), збо�ршчик (172).

У складі ЛСГ «агентивів» поряд з утвореннями чоловічого роду 

функціонують паралельно і фемінінативи: «жінка, що жне серпом» — 

жни�ц′а (в усіх обстежених) // [жниzц′і серпаzми раzн′ше косиzли ўс′і 
злаzки // ] (141); жа�чка (134), жнива�рка (168), жа�тн′іца [жаzтн′іца ўже 

п’ішлаz наzполе // ] (185); «жінка, яка в’яже снопи» — вйаза�л′ниц′а 

(майже в усіх досліджених пунктах), в’аза�л′ниц′а (130, 140, 185) // 

[ув’азаzл′ниц′і беруzт′ молодиzх д′іўчаzт // ] (130); дуже рідко вйаз′і�л′ниц′а 

(182).

Молотінням на Харківщині, як правило, займалися чоловіки: 

[ж’інкиz немолотиzли // молотиzли б’іzл′ше чолов’ікиz // ] (131). Поши-

рена й така позиція: [ўручнуz ўже н′іхто немолоzтит′ / колиzс′ казаzли 

молотаzр′ / заzраз це машин′іzст / йакшоz ж’іzнка / то машин′іzстка // ] 

(136). Поодиноко семема «жінка, що молотить» репрезентується 

такими лексемами: молота�рка (139, 140, 168, 169, 170, 171, 172), 

молоти�л′ниц′а (140, 141), молота�рниц′а (132), моло�тниц′а (135).

Значення «жінка, що обробляє просапні культури сапою» пред-

ставлене назвами пол′і�л′ниц′а (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[ж’іzнка / шо поzле гороzд / звеzц′:а пол′іzл′ниц′а // ] (141); [коzжну 

господаzрку моzжна назваzти пол′іzл′ниц′ойу / бо ўсе л′іzто нагороzд′і 
сапаzйеш // ] (130); сапа�л′ниц′а (169, 171, 172, 179).

Семема «жінка, яка копає» репрезентована у центральнослобо-

жанських говірках лексемами копа�л′ниц′а (131, 133, 136, 137, 170, 

171, 172, 185), копа�чка (128, 129, 134, 135, 138, 141) // [ж’іzнку / 

йакаz копаzйе лопаzтой / звут′ копаzчкойу // ], копачи�ха (140). Зна-

чення «жінка, яка вибирає картоплю за копальником» представлене 

такими найменуваннями: вибира�л′ниц′а (128, 129, 131, 132, 133, 134, 

135, 139, 140, 141, 170, 171) // [вибираzл′ниц′і збираzйут′ картоzшку / 

збиваzйут′ знеzйі зеzмл′у і скидаzйут′ накуzпи // ] (141); збира�л′ниц′а 

(131, 185); збо�ршчиц′а (172).

У складі ЛСГ «агентивів» функціонують як традиційні елементи 

(ора�ч, с′ійа�ч, молота�р′), так і новіші назви (трактори�ст, машин′іст, 

комбайне�р), поява яких зумовлена змінами, що відбулися у системі 

сільського господарства у зв’язку з його механізацією. У роботі ми 

звертаємо увагу переважно на ті, явища, які еволюціонували протягом 
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тривалого часу. У сучасному українському мовознавстві найме-

нування виконавців дії характеризуються в першу чергу з огляду 

на словотвірний формант. Ми, йдучи за цією лінгвістичною тради-

цією, також розглядаємо назви агентивів у словотвірному ракурсі 

(див. c. 177–179).

2.7. Назви сільськогосподарських знарядь
У сільському господарстві, зокрема в знаряддях аграрного ви-

робництва, є численні реалії, які не еволюціонували протягом три-

валого часу. Але в певний період розвитку цієї галузі вони замінені 

новими реаліями, технічно досконалішими, переконструйованими. 

Так сталося і на території Харківщини запровадженням — внаслі-

док докорінного перевороту в сільськогосподарському виробництві 

нових форм господарювання, механізацією, появою нової техніки. 

Через те й численні найменування сільськогосподарського реманен-

ту не набули паралелей, а відпали. Замість них увійшли в ужиток 

нові, не пов’язані з попередньою традицією називання, а такі, що 

виникли як предмети нової техніки. Має велике значення й те, що 

більшість старих назв були також стійкими протягом тривалого по-

переднього розвитку. Усе це створило своєрідний стан лексики в цій 

галузі. Традиційна система найменувань сільськогосподарського ре-

маненту ще існує у вигляді живих фактів сучасного мовлення, проте 

її зрушення виразно усвідомлюється мовцями, бо поряд з нею існує 

також нова, інша система.

Основні традиційні найменування знарядь сільськогосподар-

ського виробництва й досі активно функціонують на всій території 

Харківщини. Вони залишаються загальновідомими і загальновжи-

ваними, наприклад, плуг, лопа�та, коса�, ви�ла, серп.

Плуг і його частини. Деякі з цих реалій мають досить складну 

побудову і, відповідно, ряд найменувань на позначення їх складо-

вих частин. Так, зокрема, при загальній назві плуг у всіх обстежених 

пунктах, ця реалія має такі найменування частин: «частина плуга, 

що відвертає відрізану скибу землі» — лем’і�ш (128, 129, 169, 171, 

172), отва�л (133, 135, 141, 185), поли�ц′а (130, 131, 138, 140, 170) // 

[полиzц′а плуzга н′іzби розгортаzйе зеzмл′у / розд′іл′аzйе йійіz наzўп’іл // ] 

(130); [лем’іzш п’ідр′ізаzйе зеzмл′у / а полиzц′а перевертаzйе // ] (170); 

ле�м’еш (72, 75, 94, 128, 129), отва�л′ник (132, 139), ко�рпус (168); «час-

тина плуга, що підрізає шар землі знизу» — лем’і�ш (128, 129, 130, 133, 

135, 140, 141, 170, 171, 172) // [лем’іzш п’ідр′ізаzйе пласт земл′іz зниzзу / 

а полиzц′а йогоz перегортаzйе // ] (141); лим’і�ш (131, 136, 137), л′е�м’ех 


