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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 
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(134, 135, 138, 168), л′е�м’іх (58, 106, 132, 139, 185), л′ем’е�х (138), отва�л 

(60, 138, 169), н′іж (11, 71, 73, 86), р′іза�к (58, 138); «одна з двох по-

хилих частин плуга, які тримає орач при оранні» — чеп’і�га (майже 

в усіх обстежених пунктах) // [чеп’іzги робиzли нетоўс′т′іz / шоб зруzчно 

булоz тримаzти // ] (130); [руzчки плуzга / йак’іz тримаzў урукаzх ораzч / 

називаzлис′ чеп’іzгами // ] (141); ру�чка (128, 129, 131, 133, 136, 137, 169); 

«передня колісна частина плуга» — кол′ішн′а� (майже в усіх обстежених 

пунктах) // [кол′ішн′аz окреzмо прикр′іzпл′уйец′:а доробоzчойі частиzни 

плуzга // ] (130); передо�к [кол′існуz частиzну називаzли передкоzм // ] 

(140); «менше колесо плуга» — пол′ове� (у більшості обстежених пунк-

тів); «більше колесо плуга» — борозе�н:е (в усіх обстежених плугах) // 

[борозеzн:е коzлесо поборозн′іz йде / пор′іўчакуz // ] (170); борозне� 

(141); «деталь, що з’єднує колішню з робочою частиною плуга» — 

гр′ад′і�л′ (жіночий рід) (майже в усіх обстежених пунктах) // [гр′ад′іzл′ 
зйеzднуйе кол′ішн′уz зробоzчойу частиzнойу плуzга // ] (130); [гр′ад′іzл′ 
пойеzднувала передоzк зплуzгом // ] (141); гр′ад′і�л′ (чоловічий рід) 

[догр′ад′іzл′а кр′іпиzлос′а череслоz // ] (170); цепки� (131, 185); в’іс′ 
(132, 134), ра�ма (140), кронште�йн (168); «частина плуга, що сполучає 

гряділь з полицею та чепігами» — сто�ўба (майже в усіх обстежених 

пунктах), сто�йба (61, 64, 73, 79), ра�ма (130, 131, 136, 137, 168, 171, 

185) // [раzма зйеzднуйе гр′ад′іzл′ зполиzцейу та чеп’іzгами // ] (130); 

цепки� (133, 138, 140, 169, 172), попере�чка (128, 129), ко�рпус [гр′ад′іzл′ 
полиzцейу і чеп’іzгами зйеzднуваў коzрпус // ] (140); «частина плуга, що 

сполучає між собою чепіги» — попере�чка (майже в усіх обстежених 

пунктах) [попереzчка зйеzднуйе чеп’іzги // ] (130); перепо�нка (66, 68, 

170); ба�нтина (73, 94), п’ідпо�рка (15, 69), розпо�рка (72, 185) // [чеп’іzги 

не буzдут′ держаzц′:а безрозпоzрки // ] (185); переми�чка (71), звйа�ска 

(79), зв’а�ска (86); «частина плуга, якою він пересувається по дну 

борозни» — пйа�тка (майже в усіх обстежених пунктах) // [поднуz 

борозниz плуг пересуваzйец′:а пйаzткойу // ] (128); пйата� (134, 141, 

169), п’ата� [п’атоzйу плуг пересуваzйец′:а поднуz борозниz // ] (130); 

п’ідо�шва (170), лем’і�ш (132, 135), л′е�м’ех (139, 168), пол′ова� до�шка 

(136, 137), пол′ова� доска� (185), до�ска (138).

З ЛСГ «плуг і його частини» пов’язані й семи «лопатка на довгому 

держаку для очищення землі на полиці та леміші плуга» — и�стик (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [иzстик / такаz лопаzточка надержакуz / 

ч’іzс′т′ат′ плуг / йак забиваzйец′:а // ] (170); і�стик (135, 138, 139, 169, 

175, 180); чи�стилка (130, 138, 179) // [чиzстилку використоzвуйут′ дл′а 

очиzшчеzн′:а земл′і наполиzц′і та лем’іш’іz плуzга // ] (141); чи�стик (141, 

168) // [чиzстиком згр′ібаzли зеzмл′у зполиzц′і та лем’ішаz // ] (141); 
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ч’і�стик (185), лопа�та (138) і «підкладка зі збитих грубих жердин 

для перевезення плуга» — во�лок (у більшості обстежених пунктів), 

воло�ка [дл′а перевеzзен′:а плуг клаzли наволоzку зжердиzн // ] (141); 

поўзу�н (140), п’ідкла�дка [нап’ідклаzдц′і перевоzз′ат′ плуг напоzле // ] 

(130). Поширені у центральнослобожанських говірках і такі пози-

ції: [плуг перевоzзили бестаzркойу // ] (138); [плуг прич’іпл′аzйец′:а 

дотраzктора і ўприп’іzдн′атому полоzжен′:і перевоzзиц′:а // ] (168); 

[н′ійаzких п’ідклаzдок небулоz / наzб’іzк плуг покладуzт′ та й везуzт′ // ] 

(170); [плуг перевоzзили гарбоzйу // ] (185).

Знаряддя для розпушування землі та їх частини. На Харківщині 

для розпушування землі колись використовували рало, смик (при-

мітивна борона), застосовують і сьогодні борону, культиватор. Се-

мема «борона» репрезентована лексемами борона� (в усіх обстежених 

пунктах) // [п’іzсл′а оzранки зеzмл′у розпуzшуйут′ бороноzйу // ] (130) 

і спорадичною смик [р′іл′:уz розпуzшуваў смик // ] (141). Значення ж 

«культитиватор» представлене назвою кул′т′іва�тор (у всіх обстеже-

них пунктах) // [дл′арозпуzшуван′:а р′іл′:іz іспоzл′зуzйут′ кул′т′іваzтор // ] 

(137). Семема «рало» репрезентована лексемою ра�ло (140, 185) // 

[колиzс′ зеzмл′у розпуzшували раzлом // ] (185).

Розгляньмо й найменування частин борони: «поздовжній бру-

сок дерев’яної борони, в якому укріплені зуби» — вало�к (майже 

в усіх обстежених пунктах), би�л′це (138, 137), ра�ма (140, 141) // 

[зубкиz борониz кр′іzпл′аzц′:а дораzми // ] (141); брусо�к (140), борона� 

(133), райбор′і�нка [ўдеревйаzному брускуz зуzби позабиzван′і / оцеz 

райбор′іzнка // ] (170); «один з двох поперечних брусків у боро-

ні, що сполучають поздовжні бруски з зубами» — брусо�к (у всіх 

обстежених пунктах), попере�чний брусо�к (136, 137, 140); гр′ад′і�л′ 
(128, 129, 138), попере�чина (130, 179) // [попереzчина скр′іzпл′уzйе 

стел′ваzг’і // ] (130); попере�ч’іна [унаzс попереzчний брусоzк називаzйут′ 
попереzч’інойу // ] (185); попере�чка (140), стел′ва�га (133), шти�л′ва�га 

[ч’іпл′аzйуц′:а наштиzл′ваzгу бор′іzнки // ] (74); борона� (168);

Соха і рало. Розгляньмо й назви давніших, і, відповідно, примі-

тивніших, ніж плуг, знарядь для оранки, зокрема рала і сохи: «соха» — 

соха� (архаїчне) (майже в усіх обстежених пунктах) // [це слоzво 

іспоzл′зуzйут′ р′іzдко // колиzс′ даўноz булаz // сохаz зниzкла шче напочаzтку 

двадц′аzтого стол′іzт′:а // ] (141); [сохаz булаz ўстаринуz // ] (138); [колиzс′ 
ораzли сохоzйу // ] (128); «рало» — ра�ло (архаїчне) (майже в усіх обсте-

жених пунктах) // [раzло колиzс′ булоz / складаzлос′ з′істоzйки і раzми // 

дораzми кр′іпиzлас′ лаzпа // ] (138); [раzло / знар′аzд′:а дл′аоzранки / 

даzўн′е // ] (136); [раzло колиzс′ булоz / шчас плугиz // ] (169); «дерев’яне 
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рало» — деревйа�не ра�ло (128, 129, 140, 174, 175, 179, 180, 184), дерев’а�не 

ра�ло (134, 182, 185) [колиzс′ зеzмл′у обробл′аzли дерев’аzним раzлом // ] 

(185); соха� (132, 133, 135, 139, 177), борона� (128, 129, 138), ра�ло (141); 

«рало з залізним наральником» — зал′і�зне ра�ло (128, 129, 140) // 

[зал′іzзне раzло складаzлос′ з′істоzйки і зал′іzзнойі лаzпи // ] (140); ра�ло 

(131, 179), чересло� (133), плуг [раzло / нараzл′ник уйакоzго з:ал′іzза / 

називаzли унаzс плуг // ] (141); п’ідплу�жник [зеzмл′у п’ідплуzжником 

ораzли // ] (185); «однозубе безполозове рало» — чересло� (133), с′іпа�тра 

[безполоzзове раzло зодниzм зуzбом зваzли с′іпаzтра // ] (141); «од-

нозубе рало з полозом» — плуг (133, 135); «багатозубе рало» — 

ра�ло (128, 129, 138, 140), ра�ло зтрику�тнойу ра�мойу (131, 136, 137, 

185), ра�ло зра�мой [використоzвували унаzс / казаzла маzма / раzло 

зраzмой і багат′маz зубаzми // ] (141); багатозу�бе ра�ло [багатозуzбе 

раzло булоz зтрикуzтнойу раzмойу // ] (131); тр′охуго�л′не ра�ло (138), 

чотир′охуго�л′не ра�ло [раzло булоz чотир′оzхугоzл′не абоz тр′охугоzл′не // ] 

(138); боронопо�д′і�бне ра�ло (134), борона� (135), граблепо�д′і�бне ра�ло (185); 

«рало, яке тягнув один кінь чи віл» — одноко�рпу�сне ра�ло (128, 129, 

131, 138) // [воднокоzрпуzсне раzло запр′агаzли одноzго кон′аz чи волаz // 

ўдвокоzрпуzсне / два // ] (131); одноко�н:е ра�ло (136, 137); «рало, яке 

тягнуло кілька волів чи коней» — двохко�рпу�сне ра�ло (128, 129, 138), 

двоко�рпу�сне ра�ло (131), пароко�н:е ра�ло (136, 137).

Значну групу становлять і назви ручних знарядь для обробіт-
ку ґрунту: «знаряддя для обробляння просапних культур» — са�пка 

(майже в усіх обстежених пунктах) // [овочеzв’і гр′аzдки пропоzл′уйут′ 
саzпкойу // ] (141); сапа�чка (у більшості обстежених пунктів) // 

[сапаzчкойу картоzшку обгортаzйут′ // ] (185); [унаzс ус′іz сапаzчки 

трапеzційейу // ] (172); сапа� (140, 168, 169) // [сапаz маzйе фоzрму 

трапеzц′іzйі // ] (140), т′а�пка (134, 135), копани�ц′а (138), болга�рка [йе 

обиzчна саzпка // вонаz уфоzрм’і трапеzційі // йе болгаzрка / полукруzгла // 

болгаzркойу кукургуzзу саzд′ат′ // йакшо земл′аz твердаz / то болгаzркойу 

луzч’:е полоzт′ / кругоzм деzрева випоzл′уват′ неzйу хорошоz // ] (170); 

«трубка, якою сапа кріпиться до держака» — петл′а� (майже в усіх 

обстежених пунктах), ру�лка (130, 136, 137, 140) // [руzлкойу саzпка 

кр′іzпиц′:а додержакаz // ] (130); ву�хо (169, 171, 172); обу�шок (132, 

135, 139) // [обуzшок кр′іzпит′ т′аzпку додержакаz // ] (135); ру�нка (170, 

185) // [шоб прич’іпиzт′ держаzк досапаzчки / треzба руzнку // ] (185); 

«держак сапи» — держа�к (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк 

саzпки дерев’аzний / в’ін неповиzнен буzти дуzже доzўгим // ] (130); 

[держаzк треzба обстругаzти / шоб руzки нетер // ] (185); [держаzк саzпки 

роzбл′ат′ злехкиzх дереzў / шоб вонаz булаz лехкаz і удоzбна // ] (141); 
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черено�к (136, 137); «маленька сапка для обробляння грядок цибу-

лі, моркви» — са�пка (майже в усіх обстежених пунктах); мале�н′ка 

са�пка [малеzн′койу саzпкойу поzл′ат′ цибуzл′у / часниzк / моzркву / 

петруzшку // ] (130); сапа�чка (140, 141, 168, 169) // [дл′аоброzбки 

цибуzл′іz / моzркви беруzт′ сапаzчку / малеzн′ку // ] (141); т′а�пка (134, 

185) // [т′аzпкойу цибуzл′у поzл′ат′ // ] (185); копани�чка (138); «знаряддя, 

яким перекопують землю» — лопа�та (в усіх обстежених пунктах) // 

[дл′акопаzн′:а земл′іz беруzт′ лопаzту // ] (141); [картоzпл′у копаzйут′ 
лопаzтойу // ] (130); [шоб ўскопаzт′ зеzмл′у треzба лопаzту / моzжна 

виzла // ] (185); ви�ла (майже в усіх обстежених пунктах); «держак 

лопати» — держа�к (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк улопаzти 

повиzнен буzти тоzўший / н′іж усаzпки / шоб незламаzўс′а // ] (141); 

черено�к (132, 134, 135, 136, 137, 139, 171); «трубка лопати, в яку заби-

вається держак» — ру�нка (майже в усіх обстежених пунктах) [держаzк 

забиваzйец′:а ўруzнку // ] (141); ву�хо (у більшості обстежених пунктів); 

ру�лка (136, 137), рула� (131), д′і�рка (138); «совкова залізна лопата» — 

соўкова� лопа�та (в усіх досліджених пунктах) // [соўковоzйу лопаzтойу 

удоzбн′іше викидаzти навоzз зхл′іzва // ] (168); соўко�ва лопа�та (128, 

129, 130) // [соўкоzвойу лопаzтойу ўзиzмку довоzдиц′:а в′ідгр′ібаzти // ] 

(130); граба�рка (136, 137, 140, 169, 170, 180, 182, 184) // [грабаzркойу 

ўкороzви вич’еш’:аzйут′ і сипуzч’і матер′іаzли набираzйут′ // ] (170); 

шахте�рка (132, 135, 139), шахт′о�рка (136, 137, 179), сово�к [совкоzм 

викидаzйут′ навоzз абоz мусоzр // ] (141); карцо�ўка [карцоzўкойу ўкороzў 

ч’іzс′т′ат′ // ] (185); «граблі» — грабл′і� (майже в усіх обстежених пунк-

тах) // [грабл′іz дуzже потр′іzбн′і ўхаз′аzйств’і // ниzми скороzд′аzт′ гороzд 

згр′ібаzйут′ с′іzно і травуz // ] (141); гра�бл′і (128, 129, 131, 133, 136, 137, 

138, 140, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 183) // [уз′алаz грабл′іz і п′ішлаz 

згр′ібаzти с′іzно // ] (185); зал′і�зн′і грабл′і� (128, 129, 130) // [зал′іzзн′ими 

грабл′аzми розбиваzйут′ грудкиz / а дерев’аzними грабл′аzми згр′ібаzйут′ 
с′іzно // ] (130); деревйа�н′і грабл′і� (128, 129) // [деревйаzн′і грабл′іz дл′а 

с′іzна / зал′іzзн′і / скородиzти зеzмл′у // ] (128); дерев’а�ні грабл′і� (130); 

«держак грабель» — держа�к (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк 

граzбел′ доzўгий і тонкиzй / шоб далеzко доставаzў // ] (141); [награбл′аzх 

поламаzўс′а держаzк // ] (185); грабли�шче (131, 132, 133, 135, 139, 140, 

170, 171), рога�ч (136, 137); «частина граблів, на якій кріпляться 

зуби» — вало�к (майже в усіх обстежених пунктах), грабли�шче (128, 

129, 134, 138), гра�блишче (128, 129, 130) // [награzблишч’і граzбел′ 
розм’іzшчуйуц′:а зубкиz / деревйаzн′і абоz зал′іzзн′і // ] (130); пла�нка 

(133, 141) // [зубц′іz прикр′іzплен′і напопереzчну плаzнку // ] (141); по�ле 

(168); «один із зубів на валку граблів» — зубо�к (у переважній кількос-
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ті обстежених пунктів) // [ўпоzле ўже треzба ўстаzвити два зубкиz // ] 

(168); зуб (128, 129, 133, 135, 169, 170, 174, 176, 179, 180, 182); зубе�ц′ 
141, 171, 184) // [зубц′іz граzбел′ знахоzд′ац′:а напеzўн′ій в’іzдстан′і друг 

отдруzга // вонаz моzже буzти р′іzзна // це залеzжит′ в’ід признаzчен′:а 

граzбел′ // ] (141); зу�бчик (134, 173), к’іло�к (138); «вила, якими ко-

пають землю» — ви�ла (в усіх обстежених пунктах) // [іногдаz зеzмл′у 

копаzйут′ виzлами / а нелопаzтойу // ц′і виzла зал′іzзн′і / з:аzгнутими 

к’інц′аzми // ] (140); [виzла / йакиzми копаzйут′ / йак праzвило / тр′ох / 

чотир′охштиzр′ов’і / буваzйут′ шестиштиzр′ов’і // ] (169); садо�в’і ви�ла 

(136, 137, 140); бармаки� (132, 135, 139) // [бармакиz / виzла / йакиzми 

копаzйут′ зеzмл′у // ] (135); туп’і� ви�ла [утупиzх вил зубкиz шиzрш’іz 

і туп’іz / ниzми копаzйут′ зеzмл′у // ] (130); копач’і� [копач’іz / виzла / 

йакиzми перекоzпуйут′ гороzд // ] (185).

ЛСГ «знаряддя для збирання врожаю». До складу цієї групи від-

несімо такі найменування: «залізні вила» — ви�ла (в усіх обстежених 

пунктах) // [виzла / це звичаzйн′і / зал′іzзн′і / зчотирмаz зубаzми // / 

набираzйут′ картоzпл′у / бур′акиz // бармакиz деревйаzн′і / пйатиz 

і шестизуzб’і / дл′аполоzви // ] (137); [найчаст′іzше виzла беруzт′ 
дл′анос′іzн′:а с′іzна // ] (140); [виzла киzдайут′ солоzму наскирдуz // ] 

(185); [виzла йе двухзубков’іz / це дл′асноп’іzў / чотир′ізуzбков’і / це 

звичаzйн′і // ] (133); [виzлами збираzйут′ с′іzно / солоzму / наштриzкуйут′ 
і несуzт′ / кудиz треzба // ] (130); [зал′іzзн′і виzла так і називаzйут′ зал′іzзн′і 
абоz каzжут′ проzсто виzла // ] (140); «залізні вила з двома ріжками» — 

двойча�та (у більшості обстежених пунктів), ви�ла (168, 169, 170, 

172) // [криzли хатиz і подаваzли виzлами солоzму // два зубкаz / шоб 

луzч’:е булоz зн′імаzт′ солоzму // ] (170); дв’ійча�та (131, 132), двор′іжко�в’і 

ви�ла (130, 141) // [двор′іжкоzвими виzлами кладу zт′ очере zт 

напокр′іzўл′у // ] (130); [булиz ран′іzше виzла двор′іжкоzв’і // ] (141); 

двохрожко�в’і ви�ла (133), дв’ійча�к (134), двойча�к [двойчаzк / виzла / 

ўйакиzх два зуzби // ] (135); двойча�тка [двойчаzтка / виzла здвомаz 

зубаzми // ] (185); «залізні вила з трьома ріжками» — тройча�та (май-

же в усіх обстежених пунктах); тройча�тка (128, 129, 175, 179, 185); 

тр′ійча�та (131, 132, 184), трир′іжко�в’і ви�ла (130, 141) // [трир′іжкоzв’і 

виzла використоzвуйут′ угосподаzрств’і дл′аперенеzсен′:а с′іzна // ] 

(130); [виzла / шо маzйут′ три роzги / зваzли трир′іжкоzвими // ] (141); 

тр′охрожко�в’і (133, 174, 177, 179); тройча�к [тройчаzк / виzла / йак’іz 

маzйут′ три зуzби // ] (135); тр′ійчаки� (168); тр′ійча�к (134); ви�ла 

зтр′ома� штир′а�ми [дл′ас′іzна беруzт′ зтр′омаz штир′аzми / чотир′маz // 

дл′аzскоzпуван′:а гороzда // ] (169); тройн′аки� (170); «залізні вила з чо-

тирма ріжками» — ви�ла (в усіх обстежених пунктах), чотир′охр′іжко�в’і 
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ви�ла [учотир′охр′іжкоzвих вил чотиzри зубкиz // ] (130); чотир′ір′іжко�в’і 

ви�ла [с′огоzдн′і ўсел′іz збереглиzс′ лишеz чотир′ір′іжкоzв’і виzла // ] (141); 

чотир′охрожко�в’і ви�ла (133), четверн′і� ви�ла (134), звича�йн′і ви�ла (140), 

бармаки� (168), четвераки� (132), четвертаки� (139), чотирча�к 

[чотирчаzк / виzла зчотир′маz зубаzми // ] (135); ви�ла зчотир′ма� 

штир′а�ми (169); «із природної розсохи дерев’яні вила з двома ріж-

ками» — р′іжки� (майже в усіх обстежених пунктах) // [р′іжкиz т′іzл′ки 

дл′аперенеzсен′:а с′іzна // ] (130); роже�н (133, 180, 182), р′іже�н [р′іжеzн / 

деревйаzн′і виzла здвомаz зубаzми // ] (135); рога�чики (138), рога�ч (169), 

рога�тина (168), двойча�та (140), дворо�ги [дл′ас′іzна ран′іzше браzли 

деревйаzн′і виzла здвомаz р′іжкаzми / двороzги // ] (141); «дерев’яні 

вила з трьома ріжками» — тройча�та (у більшості обстежених пунк-

тів), тр′ійча�тка (168), трир′іжко�в’і ви�ла (130, 141) // [дереўйаzними 

трир′іжкоzвими виzлами ўже некористуzйуц′:а / йіх зам’іниzли 

зал′іzзн′і // ] (130); [деревйаzн′і виzла зтр′омаz рогаzми називаzлис′ / йак 

зал′іzзн′і / трир′іжкоzвими // ] (141); роже�н (133), бармаки� (185), ви�ла 

(170); «залізні вила з густими і тупими на кінцях ріжками для на-

бирання картоплі, буряків та ін.» — бармаки� (в усіх обстежених 

пунктах) // [бармакаzми набираzйут′ / бур′аzк / р′іzпу // ] (130); 

[бармакиz / виzла / йакиzми набираzйут′ оzвоч’і / бур′аzк / картоzпл′у // ] 

(135); [виzла згустиzми рогаzми дл′аzнабираzн′:а картоzшки називаzлис′ 
бармакиz // ] (141); [тр′ійчакаzми складаzймо с′іzно / а бармакаzми 

гич’ // ] (168); [бармакиz / виzла так’іz / ўйіх деzс′ат′ / дванаzц:′ат′ 
зубк’іzў // ] (170); граба�рки (138); «дерев’яні вила з п’ятьма ріжка-

ми» — ви�ла (у більшості досліджених пунктів) // [так’іz виzла / 

зпйат′маz зубаzми / іспоzл′зуйут′ дл′анабираzн′:а полоzви // ] (136); 

пйат′ірча�тка (140), пйатир′іжко�в’і ви�ла (141), тирполо�ги [тирполоzги / 

вониz так’і плоzскен′к’і / ниzми одгортаzли полоzву // ] (170); бармаки� 

(130); «зуб вил» — зуб (майже в усіх обстежених пунктах) // [увиzлах 

ч’еzтверо зуб’іzў // ] (185); зубо�к (130, 133, 140, 170) // [зубкиz вил 

нагаzдуйут′ зубкиz граzбл′іў / алеz вониz доzўш’і і гостр′іzш’і // ] (130); 

р′іжо�к [зак’іzл′к’іс′т′у р′іжк’іzў називаzйуц′:а виzла // ] (130); р′іг [виzла 

мали в’іддвох допйатиz роzг’іў // ] (141); штир′ (169); «держак вил» — 

держа�к (у всіх обстежених пунктах) // [держаzк вил роzбл′ат′ доzвшим / 

н′іж улопаzти // ] (130); черено�к (136, 137); «знаряддя у вигляді дов-

гого зігнутого ножа, яким жнуть» — серп (у всіх обстежених пунк-

тах) // [хл′іб жнут′ серпоzм // ] (130); [ран′іzше серпоzм жаzли / а шч’ас 

т′еzхн′іка // ] (185); [раzн′ше зерноz жаzли серпаzми / а поzт′іzм складаzли 

ўснопиz // ] (141); «ручка серпа» — ру�чка (в усіх обстежених пунк-

тах) // [руzчку серпаz роzбл′ат′ здеzрева / обтеzсуйут′ / шоб булаz 
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гладеzн′ка // ] (130); [серп маў деревйаzну руzчку і зал′іzзне леzзо // ] 

(141); «різальна частина серпа» — ле�зо (майже в усіх обстежених 

пунктах) // [леzзо серпаz маzйе зазуzблеzн′:а // ] (130); [леzзо / то гоzстра 

частиzна серпаz // ] (141); серп (128, 129, 131, 135, 169, 170, 171, 179), 

полотно� (140, 185) // [усерпаz гоzстре полотноz // ] (185); р′іза�к (138); 

н′іж (169), л′е�зв’ійа (170); «коса» — коса� (в усіх обстежених пунк-

тах) // [косоzйу скоzшуйут′ травуz і зернов’іz // ] (130); [заzраз коzсойу 

коzс′ат′ т′іzл′ки травуz / а ран′іzше неzйу косиzли хл′іб // ] (141); [косаz 

висиzт′ б’іzл′а хл′іzва // ] (168); [косуz клепаzт′ чаzсто наzда // ] (185); 

ск’і�сок [ск’іzсок / косаz / меzн′ша зароzзм’іром і зкороzткойу руzчкойу // ] 

(140); «держак коси» — к’іс′:а� (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[досамоzйі косиz кр′іzпиц′:а к’іс′:аz // ] (130); к’ісце� (128, 129, 136, 137, 

139, 185), кос′йо� [коzсу тримаzйут′ закос′йоz // ] (132); «ручка на кіс-

сі» — ру�чка (в усіх обстежених пунктах) // [нак’іс′:іz йе руzчка / 

зроzблена здеzрева // ] (130); габе�лок (141); к’іс′ц′а� [накос′іz йе малеzн′ке 

к’іс′ц′аz // ] (185); «металевий обручик, за допомогою якого коса 

скріплюється з кіссям» — напе�рсто�к (132, 134, 136, 137, 139, 140, 

170, 171) // [наперсткоzм косаz кр′іzпиц′:а зк’іс′:аzм // ] (140); кол′цо� 

(128, 129, 133, 138, 141, 169, 172) // [зк’іс′:аzм косаz скр′іzплена 

кол′цоzм // ] (141); [кол′цоz набиваzйец′:а / ст′аzгуйец′:а капроzновой 

ниzткой держаzк / шоб неzгул′аzло л′еzзв’ійе // ] (169); к’іл′це� [к’іл′цеz 

скр′іzпл′уйе коzсу зк’іс′:аzм // ] (130); пе�рстен′ (135); обру�чик (131), 

обру�ч (168), ру�нка [руzнкойу скр′іzпл′уйец′:а к’іс′ц′аz і металеzвий 

обруzч’ік // ] (185); «клинок, за допомогою якого кріпиться коса 

на кіссі» — клино�к (у більшості обстежених пунктів) // [клиноzк 

ўбиваzйут′ ук’іл′цеz / колиz кр′іzпл′ат′ коzсу нак’іс′:іz // ] (130); клине�ц′ 
(134, 138, 139, 140, 168, 170), клин (141, 169, 170, 171), кли�нчик (131, 

136, 137, 138), па�склин [нац′уz коzсу нуzжен паzсклин // ] (180); па�клин 

(176), у�вйаз′ (79); «середня частина коси» — полотно� (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [середиzна косиz звеzц′:а полотноzм // ] (141); 

веду�шча части�на [ведуzшча частиzна зр′іzзуйе основнуz маzсу травиz // ] 

(130); коса� (168, 172); р′і�жуча части�на [р′іzжуча частиzна косиz дуzже 

гоzстра // ] (185); «передня звужена частина коси» — носо�к (в усіх 

обстежених пунктах) // [носоzк / найгостр′іzша частиzна косиz // ] 

(130); [пеzред косиz звеzц′:а носкоzм // ] (141); [покаzмн′у ўдаzриў і носоzк 

з′ігнуzўс′а // ] (185), нос (171), зву�жене полотни�шче (168), «задня по-

товщена частина коси» — пйа�тка (майже в усіх обстежених пунк-

тах) // [пйаzтка / заzдн′а частиzна косиz // ] (141); п’а�тка (130, 185) // 

[косаz нап’аzтк’і тр′іzснула // ] (185); пйата� (168, 169), п’ата� (169); 

«гострий край полотна» — ле�зо (у більшості обстежених пунктів) // 
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[леzзо косиz гостр′аzт′ мантаzчкойу // ] (130); жа�ло (128, 129, 131, 136, 

137, 141, 170) // [гоzстрий край полотнаz косиz називаzйут′ жаzло // ] 

(141); коса� (168), ле�зв’ійа (133); «верхній потовщений край полотна 

коси» — прут (майже в усіх обстежених пунктах) // [веzрхн′ій край 

полотнаz звеzц′:а прут // ] (141); спи�нка (132, 135, 139, 185), заги�н 

[загиzн / це веzрхн′ій потоzўшчений край косиz / йакиzй притриzмуйе 

скоzшену травуz прикос′іzн′:і // ] (130); за�чин (134), коса� (168), ребро� 

(170); «брусок для гостріння коси» — манта�чка (у більшості обсте-

жених пунктів) // [коzси гостр′аzт′ мантаzчкойу // ] (141); [мантаzчка 

лежиzт′ б’іzл′а л′іzтн′оzйі куzхн′і // ] (168); [ўс′егдаz коzсу клепаzйут′ / 

а потоzм мантаzчкой тоzчат′ // ] (185); брусо�к (133, 140, 169, 172, 176, 

180, 182, 184), брус (170), галайда� (134); «спеціальне пристосування 

для носіння бруска, яким косарі гострять косу» — чохо�л (130, 134) // 

[мантаzчку косар′іz тримаzйут′ учохл′іz // ] (130); ч’ехо�л (168), кобура� 

(136, 137); брусни�ц′а [брусоzк ховаzймо ўбрусниzц′у // ] (141); су�мка 

[брусоzк ноzс′ат′ усуzмц′і] (133). Слід відзначити, що в більшості об-

стежених пунктів немає такого пристосування, а відповідно й назв 

на його позначення: [мантаzчку запоzйас клаzли / ўчоzб’іzт лоzжат′ // ] 

(138); [ми мантаzчку нав’ір′оzўку привйаzзували / допоzйаса // ] 

(170).

Семема «вузька дощечка для гостріння коси, покрита смолою 

з піском або цементною масою» репрезентована лексемою манта�чка 

(в усіх обстежених пунктах) // [раzн′ше мантаzчкойу називаzли 

небрусоzк / а доzшчечку з′ісмолоzйу і п’іскоzм // ] (141). Значення 

«пристрій над косою (у вигляді невеликих граблів із довгими зуб-

цями), що кладе в рядок скошені стебла» представлене такими лек-

семами: грабки� (майже в усіх обстежених пунктах) // [отаzк косиzли / 

грабкиz накос′іz звеzрху стойаzт′ / р′іўн′аzйут′ колоскиz // поzт′ім / колиz 

вйаzжут′ снопиz / то ниодиzн колосоzк доzл′і нележиzт′ // ] (170); гра�бки 

(131, 141) // [колиzс′ надкосоzйу булиz малеzн′к’і граzбл′і / шо клаzли 

ўр′адоzк скоzшений хл'іб / йіх називаzли граzбки // ] (141); грабли�шче 

(132, 139), гра�блишче [граzблишче складаzйе ўвалкиz с′іzно // ] (185); 

грабо�к [зоzўн′і нагаzдуйе невелиzчк’і граzбл′і здоzўгими зубц′аzми // ] 

(130); грабл′іz (168), цапо�к (140), жа�ло (134). Семема «коваделко, 

на якому клепають косу» репрезентована такими назвами: ба�бка 

(у більшості обстежених пунктів) // [коzсу клепаzйут′ набаzбц′і // ] 

(141); кова�дло (128, 129, 130) // [наковаzдл′і молоткоzм клепаzйут′ 
коzсу // ] (130); кова�делко (132, 177, 180), ковале�н′ка [коzсу клепаzйут′ 
наковалеzн′к’і // ] (185); накова�л′н′а (169), п’ін′о�к (169), клепа�чка 

(171). Значення «нерівність, горбик на полотні коси від невмілого 
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клепання» представлене такими лексемами: го�рбик (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [принеўдаzлому клепаzн′:і налеzзов’і косиz 

моzжна наробиzти гоzрбик’іў // ] (130); бугоро�к (128, 129), ло�паўка (133, 

136, 137, 184), л′апу�шка (135, 141) // [йакшоz неўм’іzло клепаzти косуz / 

нан′іzй утвоzр′ац′:а л′апуzшки // ] (141); хло�паўка (140), хлопу�шка (170), 

лопоту�шка (138), брак (138), бриж [наробиzт′ бриж’іzў накос′іz // ] 

(170).

ЛСГ «знаряддя обмолоту». До цієї лексичної групи віднесімо такі 

найменування: «просте знаряддя з двох різних довжиною скріпле-

них палиць для обмолочування снопів» — ц′іп (у всіх обстежених 

пунктах) // [обмолоzчуйут′ снопиz ц′іпаzми // ] (130); [раzн′ше ми ўсе 

молотиzли ц′іпаzми // ] (140); [зерноz ран′іzше обмолоzчували ц′іпаzми // ] 

(141); ц′іпо�к (169); «держак ціпа» — ц′іпи�лно (майже в усіх обстежених 

пунктах) // [ц′іп кр′іzпиц′:а додеревйаzного ц′іпиzлна // ] (130); ципи�лно 

(135, 139), держа�к (128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 168, 

169, 179, 182, 185); «одна з двох шкіряних петель на верхніх кінцях 

держака і бияка ціпа» — ка�пиц′а (у більшості обстежених пунктів), 

капи�ц′а (130, 132, 139, 141) // [капиzц′і ч’іпл′аzйут′ довеzрхн′ого к’ін′ц′аz 

ц′іпиzл′на // ] (130); [шк’ір′ан′іz пеzтл′і нак’ін′ц′аzх ц′іпиzл′на і бийакаz 

зваzли капиzц′і // ] (141); ремн′і� (133, 134); «шкіряний шнурок, що 

ним з’єднані капиці держака і бича» — ўшива�лок (майже в усіх об-

стежених пунктах), ўшива�л′ник (140, 170), ушива�л′ник [ушиваzл′ником 

зйеzднуйут′ капиzц′і ц′іпиzл′на та бичаz ц′іпаz // ] (130); вишива�л′ник 

(131), шнуро�к (130), у�вйаз [уzвйаз зйеzднуваў капиzц′і держакаz і бичаz 

ц′іпаz // ] (141); «частина ціпа, якою молотять» — бич (у більшості 

обстежених пунктів), бийа�к (141, 169, 172, 184); «лопата-совок, що 

нею віють вимолочене зерно» — лопа�та (майже в усіх досліджених 

пунктах) // [дерев’аzнойу лопаzтойу в’іzйали зерноz // ] (185); сово�к 

(128, 129, 134, 135, 138, 180, 182, 184), коўш (133).

ЛСГ «засоби транспортування». До цієї лексичної групи відне-

сімо такі найменування: «віз, загальна назва» — в’із (у всіх обсте-

жених пунктах) // [залеzжно в’ідконструzкц′ійі / признаzчен′:а / в’із 

називаzйут′ поzр′іzзному // ] (130); [в’із маzйе ос′ / заzдн′у і переzдн′у / 

колеzса / заzдн′і і переzдн′і / заzдн′і б’іzл′ш’і / переzдн′і / меzн′ш’і / 

подуzшку / наподушкаzх кр′іпиzўс′а коробоzк // це дл′азернаz / 

бестаzрка // гарбаz таzкож маzла квадраzтне зйеднаzн′:а // алеz вуглиz б’іл′ш 

шиzрш’і / це звеzрху / тобто вонаz немаzла такоzго р′іzўного йаzшчика / 

йаzк убестаzрц′і // догарбиz / шоб б’іzл′ше ўл′іzзло с′іzна чи солоzми / 

кр′іпиzлис′а сторчакиz / йак’і нат′аzгувалис′ звеzрху брезеzнтом абоz 

чим іzншим / перевйаzзували в’ір′оўкаzми / шоб меzн′ше трусиzлос′ // 
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возиz булиz однокоzн:ими і парокоzн:ими / дооднокоzн:их кр′іпиzлис'а 

голоzбл′і / допарокоzн:их / диzшло // ] (131); [воз′іzў усел′іz раzн′ше 

булоz багаzто // заzраз наўр′аzд чи знаzйдеш й одногоz // машиzни даzўно 

йіх ужеz зам’іниzли // ] (141); воз (128, 129, 131, 169, 170, 171, 172, 

173, 175, 177, 178, 181, 183, 184, 185), пово�зка (128, 129, 131, 174, 

176, 179, 180, 182); «повозка для перевезення снопів» — гарба� (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [гарбаz маzла чотиzри коzлеса / дв’і 

оzс′і / найаzшчик стаzвили сторчакиz // шоб б’іzл′ше ўл′іzзло сноп’іzў 

чи с′іzна // ] (128); [дл′асолоzми / с′іzна / сноп’іzў використоzвували 

гарбуz / мажаzру // зерноz перевоzзили ўбестаzрц′і // ] (131); [гарбаz 

здрабиzнами побокаzх / йіх п’ідн′імаzйут′ / колиz перевоzз′ат′ с′іzно / 

солоzму / снопиz // ] (170); в’із (128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 169) // [снопиz перевоzзили возаzми // ] 

(140); воз (128, 129, 131, 169, 170), мажа�ра (133); «повозка для пе-

ревезення сіна» — гарба� (у більшості обстежених пунктів) // [с′іzно 

перевоzзили гарбаzми абоz мажаzройу // ] (140); в’із (128, 129, 131, 

138, 168, 169), воз (128, 129, 131, 169, 170), мажа�ра (133, 140, 185); 

«повозка для перевезення соломи» — воз (майже в усіх обстежених 

пунктах), в’із (131, 138, 168), мажа�ра (133, 140, 185), воз (128, 129, 

131), полуга�рбок [полугаzрбком воzз′ат′ солоzму // ] (130); «повозка 

для перевезення зерна» — беста�рка (у більшості обстежених пунк-

тів) // [зерноz перевоzз′ат′ набестаzрках // ] (130); [бестаzрка / такаz 

соб’іz бриzчка / йаzш’:ік нан′іzй / ўйаzш’:ік насипаzли зерноz / п’ісоzк / 

глиzну // ] (170); б’іста�рка [б’істаzркойу возиzли продуzкти безтаzри // ] 

(140); ходо�к (132, 135, 139), в’із (138, 168), бри�чка (134), файато�н 

(135); «повозка для перевезення дров» — в’із (майже в усіх обстеже-

них пунктах) // [дл′адроzў браzли в’із абоz бриzчку // ] (141); воз (128, 

129, 131, 132, 134, 138, 140, 185), гарба� (136, 137, 171, 172), ходо�к 

(133), файато�н [дрова воzз′ат′ нафайатоzн′і // ] (135); па�луба [дроzва 

груzз′ат′ упаzлубу і зв’аzзуйут′ йіх // ] (130); бри�чка (141), дро�ги [дроzгами 

боzч’ки воzз′ат′ / деzрево / л′іс / доzски / ус′аzк’і доzўг’і матер′іаzли // ] 

(170); «віз, пристосований для перевезення сільськогосподарських 

продуктів без тари» — беста�рка (у більшості обстежених пунктів) // 

[продуzкти возиzли набестаzрках // ] (141); безта�рка (132, 168, 172), 

б’іста�рка (140), бри�чка (130, 134) // [убриzц′:і воzз′ат′ продуzкти р′іzзн′і / 

немолоzчений хл′іб // ] (130); «довгий віз із високими щаблювати-
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ми бортами для перевезення немолоченого хліба» — гарба� (майже 

в усіх обстежених пунктах) // [немолоzчений хл′іб возиzли гарбаzми // ] 

(141); мажа�ра (131, 133. 140), бри�чка (130, 134), пово�зка (135), в’із 

(168); «пристосування для притиснення снопів чи сіна на возі» — 

рубе�л′ (у більшості обстежених пунктів) // [с′іzно притиzскуйут′ рублеzм 

догарбиz // ] (130); [йак накладуzт′ с′іzно / солоzму / тод′іz притиzскуйут′ 
рубл′оzм / перевйаzзуйут′ в’ір′оўкаzми // ] (170); ру�бел′ (134, 141, 168) // 

[снопиz і с′іzно прижимаzли приперевеzзен′:і руzбелем // ] (141); бреўно� 

(132, 139), в’ір′о�ўка [с′іzно возиzли намажаzр′і / шоб непаzдало / 

переўйаzзували в’ір′оzўкой // ] (185); «залізні стрижні, прикріплені 

до ременів вуздечки, якими гнуздають коня» — вуди�ла (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [дореzмен′іў вуздеzчки ч’іпл′аzйут′ вудиzла / 

йакиzми гнуздаzйут′ кон′аz // ] (130); вузде�чка (134, 168); «збруя, за-

гальна назва — збру�йа (в усіх обстежених пунктах) // [шоб с′іzсти 

након′аz треzба над′іzти нан′оzго ус′уz збруzйу // ] (130); збро�йа (134), 

гужеви�й ремане�нт (140), запр′а�жка (169); «частина збруї — ремені 

з вудилами та поводами, які надівають на голову коневі, щоб пра-

вити ним» — вузде�чка (майже в усіх обстежених пунктах), узде�чка 

(131, 170), вузда� (128, 129, 136, 137), узда� (141), во�ж’:і (132, 134, 135, 

139) // [конеzм праzўл′ат′ задопомоzгойу воzж’:іў // ] (139); «вуздеч-

ка без вудил для прив’язування коня» — вузде�чка (у більшості об-

стежених пунктів), вузда� (128, 129, 136, 137), поводо�к (130); по�в’ід 

[кон′аz привйаzзували напоzвод′і // ] (141); пу�та (132, 139) // [конеzй 

привйаzзуйут′ пуzтами // ] (139); обро�т′ка (170, 185), недо�уздок (135); 

«прикріплений з обох боків до вуздечки довгий ремінь, мотузок, 

яким правлять кіньми» — в’і�жки (майже в усіх обстежених пунктах), 

во�ж’:і (128, 129, 132, 139), уди�ла [реzм’ін′ / йакиzм праzвили к’іzн′ми 

називаzли удиzлами // ] (141).

Назви деяких сільськогосподарських машин, механізмів і пристро-
їв. Семема «лобогрійка, жниварка з ручним скиданням зжатого сте-

бла» у центральнослобожанських говірках репрезентована такими 

лексемами: лобогр′і�йка (в усіх обстежених пунктах) // [лобогр′іzйка 

жне хл′іzбн′і рослиzни // ] (130); лобогр′е�йка (128, 129, 133, 136, 137, 

138), сноповйа�зка (138), коса�рка (170). Значення «жниварка, машина, 

яка жне хлібні рослини» представлене такими назвами: жнива�рка 

(в усіх обстежених пунктах) // [хл′іб жнуzт′ жниваzркойу // ] (133); 

жа�тка [хл′іб упоzл′і жне жаzтка // ] (141); коса�рка (128, 129, 131, 

138, 170).

Семема «машина для віяння вимолоченого зерна» репрезентована 

лексемами в’і�йа�лка (в усіх обстежених пунктах) // [обмолоzчене зерноz 
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пропускаzйут′ чеzрез в’іzйалку // ] (130). Значення «машина для об-

молочування зернових сільськогосподарських культур» представлене 

такими найменуваннями: молота�рка (в усіх обстежених пунктах) // 

[молотаzркойу молоzт′ат′ зернов’іz // ] (130); молот'і�лка (128, 129), маши�на 

(175). Семема «ручна машинка для розмелювання зерна» репрезен-

тована найменуваннями жо�рна (у більшості обстежених пунктів), 

жерно�ўка (138), жернова� [ўручнуz зерноz розмеzл′ували нажерноваzх // ] 

(141); ме�л′ниц′а (138, 170), ме�л′ничка (138), те�рт′ушка (136, 137), 

зернокру�пка (128, 129), крупору�шка (139), крупоте�рка (168); млино�к 

(171), ручни�й млин [раzн′ше зерноz молоzли ручниzм млиноzм // ] (185).

Значення «пристрій, механізм, призначений для одержання січ-

ки» представлене такими лексемами: с′ічка�рн′а (майже в усіх обсте-

жених пунктах) // [с′іzчку отриzмуйут′ припоzмоч’і с′ічкаzрн′і // ] (141); 

р′і�зка [р′іzзкойу перемеzл′уйут′ зерноz / шоб отриzмати с′іzчку // ] (130); 

р′іза�к (136, 137), кормор′і�зка (170), крупору�шка (139), крупоте�рка 

(168), зернодроби�лка (140).

Семема «сівалка» у говірках Харківщини представлена такими 

формами: с′і�йалка (майже в усіх обстежених пунктах), с′іва�лка (133, 

134, 138, 139, 140, 141) // [с′іzйат′ зерноz с′іваzлками // ] (141). Значення 

«знаряддя для ущільнення ґрунту або руйнування ґрунтової кірки» 

репрезентоване на досліджуваній території лексемами като�к (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [притиzскували зеzмл′у каткаzми // ] 

(141); [каткаzми утоzпчуйут′ грунт / а боzронами та кул′т′іваzтором 

руйнуzйут′ грунтовуz к’іzрку // ] (168), кото�к (131, 136, 137, 138, 170, 

171, 185), борона� (168), кул′т′іва�тор (168).

Цей матеріал переконує в тому, що структуру ЛСГ «назви 

сільськогосподарських знарядь» складає набір багатьох лексико-

семантичних мікрогруп (примітивні землеробські знаряддя для оран-

ки, плуг та його частини, ручні знаряддя обробітку ґрунту, знаряддя 

для збирання врожаю, засоби транспортування, знаряддя обмоло-

ту, сільськогосподарські машини, пристрої і механізми), для яких 

спільною є єдність ідеографічної сфери. Відзначимо, що кількість 

найменувань знарядь праці у досліджуваних говірках більша від 

кількості самих реалій.Така невідповідність породжена тривалим 

збереженням у мовленнєвій практиці номенів зниклих реалій, які 

належали цьому ж колу речей. Тому до опозиції лексем на позна-

чення синхронно співвідносних реалій додається опозиція часово 

маркованих елементів. Так, наприклад, плуг, який є невід’ємним 

складником господарського реманенту хлібороба, починаючи 

з примітивних його аналогів (сохи, рала) до сучасних форм, зазнав 
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протягом життя кількох поколінь значних змін, що відбилося у на-

борі диференційних ознак для називання цієї реалії і спричинило 

появу різних способів номінації. Справедливість цього твердження 

можна подемонструвати на прикладі найменувань рала — дерев’яного 

рала, рала з залізним наральником, однозубого з полозом, одно-

зубового безполозового рала, багатозубого рала та його різновидів 

(рала з трикутною рамою, бороноподібного, граблеподібного та ін-

ших) (див. вище).

У говірках Харківщини лексично виражена детальна сегмента-

ція переважної більшості знарядь праці, зокрема частин плуга, коси; 

на семантичній структурі багатьох назв деталей сільськогосподар-

ських знарядь відбилися динаміка реалій, зміна зв’язків між ними.

Розгалуженою семантичною структурою відзначаються лексе-

ми «ручка» і «держак», яким не властива однозначна закріпленість 

номена за денотатом. Реалізація цієї моделі у центральнослобожан-

ських говірках дає підстави вбачати причину відмінного розподілу 

між різними лексемами у дії двох конкуретних тенденцій: генера-

лізації і диференціації, кожна з яких має свої межі прояву. Якщо 

при диференціації виявляється однозначна закріпленість лексеми 

за реалією (причому мотивуючою основою є назва самого знаряд-

дя — ц′іпи�лно, ципи�лно; к’іс′:а�, к’ісце�, кос′йо�), то при генералізації від-

значається конкуренція опорних лексем. Генералізація може стриму-

ватися наявністю опорної конкурентної лексеми як репрезентанта 

іншого складника цієї ж реалії. Наприклад, серед назв деталей коси 

відзначено лексему «ручка», що виключає можливість використання 

цього слова при номінації держака коси.

Відомий діалектолог П. Ю. Гриценко до слів, для яких характерна 

однозначна закріпленість за реалією зараховує й лексему «граблище» 

(держак граблів) [Гриценко 1984, с. 50]. Зауважимо, що в централь-

нослобожанських говірках вона використовується й на позначення 

частини граблів, на якій кріпляться зуби.

Виразно представлені й активно функціонують на всій обсте-

женій території Харківщини традиційні найменування сільсько-

господарських знарядь: плуг, борона�, коса�, серп, ви�ла, лопа�та, ц′іп, 

грабл′і�/гра�бл′і та ін. Вони залишаються загальновідомими, хоч сфе-

ра їх ужитку і дещо звужена, оскільки частина цієї лексики ши-

роко репрезентована переважно в мовленні тих людей, які мають 

безпосередній стосунок до сільськогосподарських трудових проце-

сів і пов’язаних із ними дій, відповідно, й до знарядь праці, якими 

вони виконуються.
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Поряд із традиційними назвами сільськогосподарського рема-

ненту функціонують і сучасні найменування, які увійшли в побут 

мовців відносно недавно, у зв’язку з розвитком аграрного вироб-

ництва й появою нової, досконалішої техніки: тра�ктор, комба�йн, 

кул′тива�тор, кул′т′і�ватор, молота�рка, в’і�йалка, жнива�рка, жа�тка, 

коса�рка, лобогр′і�йка, лобогр′е�йка, сноповйа�зка, с′і�йалка, с′іва�лка, 

с′і�валка й ін. Більша частина цих назв збігається з літературно-

нормативною системою, проте є й певні відмінності, в основному 

на фонетичному рівні, що, нашу думку, значною мірою зумовлені 

впливом на центральнослобожанський діалект сусідніх російських 

говорів: кул′т′іва�тор, лобогр′е�йка. Однак слід зауважити, що поряд 

із російськомовними варіантами слів функціонують й українські 

лексеми, які, як правило, представлені ширше, ніж аналогічні ро-

сійськомовні утворення.

Деякі з реалій, зокрема вила, віз, рало, мають значну кількість 

різновидів, а відповідно й назв на їх позначення. Відзначимо, що 

номени «вила», «віз» (воз) глибоко ввійшли в живе мовлення як за-

гальноприйняті, загальновживані, проте слово «рало», як, до речі, 

й «соха», сприймається як архаїзм і вживається дуже рідко пооди-

нокими мовцями з характерною примовкою колиzс′ булоz чи булаz 

(про соху). Це пояснюється тим, що згадані реалії давно вийшли 

з активного господарського ужитку і вже не застосовуються селя-

нами через появу досконалішого знаряддя, зокрема плуга тощо. 

Що ж до воза, то його фактично також замінили сучасніші засоби 

транспортування, проте ця назва активно функціонує в мовленні 

мешканців села, оскільки реалія не зникла, як рало і соха, а й досі 

використовується в господарстві. Мабуть, через це й збереглися на-

йменування його численних різновидів.

Серед різновидів воза виділяється група легких двоколісних 

та чотириколісних транспортних засобів, що служать для переве-

зення людей і неважкого, не громіздкого вантажу, або конструкції 

комбінованого типу. Вони мають такі назви: пово�зка, бри�чка, ресо�рка, 

дро�ги, дро�жки, б’ігу�нка, б’ігуно�к, файето�н, файато�н, ходо�к й ін. Проте 

ці найменування не є предметом нашого дослідження. Нас більше 

цікавить друга група назв, до якої належать важчі варіанти воза, що 

служать для перевезення зерна, сіна, соломи, снопів, дров й інших 

сипких, дрібних предметів та речовин. Ці номени неоднорідні ак-

тивністю, локальною приналежністю, призначенням тощо.

Безта�рка/беста�рка/б’іста�рка — відносно новий тип воза, при-

стосований не тільки для перевезення зерна, а й інших дрібних 
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матеріалів, зокрема піску, глини, і взагалі для продуктів, які можна 

перевозити без тари (звідси й назва з доволі прозорою мотивацією). 

Ця реалія досить поширена в селах Харківської області, а відповід-

но і її назва, яка є загальновживаною і зустрічається майже в усіх 

обстежених пунктах.

Гарба� — це давній тип воза, але такий, що зберігся й досі, який 

ще використовується в традиційному господарстві, в основному для 

перевезення немолоченого хліба, соломи, сіна. Ця назва активна 

в живому мовленні, загальновживана і зафіксована майже в усіх 

досліджених пунктах.

Мажа�ра — це, фактично, друге найменування гарби й назви ве-

ликого воза взагалі. Отже, її місце в системі сучасних найменувань 

стало досить своєрідним і не зовсім визначеним. Через те й стійкість 

її похитнулася, ця назва виявляє тенденцію до зникання.

Полуга�рбок — реалія, подібна до гарби, але значно менша. Вона 

обмежена у функціях, через те й найменування її зафіксовано лише 

в одному пункті — Сосонівці Нововодолазького району.

Па�луба — друга назва гарби чи навіть мажари як великого воза 

взагалі. Активність номена незначна. Очевидно, первинною була 

форма па�луб чоловічого роду, а жіноча па�луба виникла внаслідок 

аналогії до слова «палуба» (частина корабля). Ця форма могла за-

кріпитись і завдяки подібності реалій, які порівнювалися і зістав-

лялися мовцями, внаслідок метафоризації. Тим більше, що етно-

графічна література фіксує саме лексему «палуб». Щоправда зовсім 

з іншим значенням: «З ХVXVII cт. серед заможної частини україн-

ського суспільства набув поширення виїзний транспорт різних мо-

делей: «коляса», «колебка», «карета», «ридван», «палуб» тощо» [Ет-

нографія 2004, с. 129].

Для господарських цілей, звичайно, можуть використовувати-

ся і конструкції легшого типу, зокрема зерно перевозять бричкою, 

ходком, фаетоном (фаятоном), дрова — бричкою, дрогами, ходком, 

фаетоном (фаятоном).

Отже, зауважимо, що більшість традиційних найменувань сіль-

ськогосподарських знарядь збереглися до нашого часу й активно 

функціонують у живому мовленні.

2.8. Назви господарських приміщень
Складну структурну організацію на території центральнослобо-

жанських говірок має ЛСГ «найменування будівель різного госпо-

дарського призначення».


