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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».
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У складі цієї лексичної групи можна виділити такі утворення: 

1) назви місця, де є хата з господарськими будівлями; 2) наймену-

вання приміщень для худоби і птиці; 3) назви будівель для зберіган-

ня зерна, снопів, полови, соломи; 4) найменування приміщень для 

сіна; 5) назви приміщень для зберігання їстівних припасів і різних 

речей; 6) найменування приміщень для дров; 7) назви будівель для 

зберігання сільськогосподарського реманенту й різних матеріалів; 

8) найменування загорожі для свійських тварин; 9) назви будівель для 

обробляння врожаю; 10) найменування інших господарських примі-

щень (куреня для сторожа на баштані чи пасіці; літньої кухні чи печі 

на дворі; теплиці тощо). Узагалі, зауважимо, що різні дослідники ви-

діляють неоднакову кількість основних лексичних підгруп. За В. І. Пі-

лецьким, дослідником наддністрянських говорів, такими є: 1) назви 

будівель для худоби і птиці; 2) найменування приміщень для сільсько-

господарського інвентаря; 3) назви будівель для зберігання продуктів 

землеробства; 4) найменування інших приміщень [Пілецький 1982, 

с. 103]. Дослідниця східнослобожанських говірок К. Д. Глуховцева 

в дисертації розглядає такі ЛСГ: 1) назви місця, де є хата з госпо-

дарськими приміщеннями; 2) найменування будівель для утримання 

худоби; 3) назви приміщень для зерна, снопів, соломи, полови; 4) на-

йменування погреба; 5) назви приміщень для дров; 6) найменуван-

ня колодязів та їх частин; 7) назви загорожі [Глуховцева 1992, с. 9].

В. С. Ващенко у роботі «Лінгвістична географія Наддніпрян-

щини» пропонує три типи поділу цих найменувань:1) за призначен-

ням реалій; 2) за стійкістю назв й особливостями слів у діахронному 

плані; 3) за обсягом ареалу, яким окреслюється поширеність назви 

[36, с. 37]. У нашій роботі ми, відштовхуючись від наявних реалій, 

виділяємо десять мікрогруп цих найменувань (див. вище), проте 

у назви рубрик винесемо такі групи лексики: 1) назви будівель для 

зберігання й обробляння врожаю; 2) найменування приміщень для 

худоби; 3) назви інших господарських будівель.

Найменування місць і приміщень для зберігання й обробляння 
врожаю. До цієї ЛСГ належать такі номени: «місце, на якому є хата 

з господарськими будівлями» — подв’і�рйа (майже в усіх обстежених 

пунктах) // [подв’іzрйа / це м’іzсце / де розташоzван′і хаzта / прим’іzшчен′:а 

дл′а худоzби / сараzй // ] (135); дв’ір (128, 129, 135, 140, 172) // [надвор′іz 
розм’іzш’:уйуц′:а госпоzдарс′к’і буд′іzўл′і і хаzта // ] (130); [хаzта 

збуд′іzўл′ами знахоzдиц′:а удвор′іz / йакиzй огороzжений забоzром // ] 

(141); хаз′а�йство (140, 171), уса�д′ба (140, 185); «будівля для снопів, 

полови, соломи» — клу�н′а (у більшості обстежених пунктів) // 
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[укоzжному господаzрств’і булаz клуzн′а / кудиz звоз′аzт′ солоzму // ] 

(130); [снопиz збер′ігаzйуц′:а уклуzн′іz // ] (139); [строzйілис′а велиzк’і 

сараzйі дл′а сноп’іzў / полоzви і солоzми звисоzким даzхом / а називаzли 

йіх клуzн′ами // ] (141); [клуzн′і безпотолкаz / отоz туzди звоzзили 

оддош’:іzў снопиz // ] (170); c′ін:и�к (135, 168, 169) // [уc′ін:икуz 

збер′ігаzйут′ с′іzно / снопиz // ] (135); [полоzва с:ипаzйец′:а униzз 

c′ін:икаz // ] (168); о�в’ін (134), гу�мно [угуzмно складаzли снопиz // ] 

(185); «приміщення для зерна» — комо�ра (майже в усіх обстежених 

пунктах) // [зерноz збер′ігаzйут′ укомоzрах // ] (130); [зерноz хрон′аzт′ 
у комоzр′і // ] (135); амба�р (132, 134, 136, 137, 139, 141, 168, 169, 

181, 183) // [сараzй дл′а зернаz називаzйут′ амбаzр // ] (141); стодо�ла 

(130), ток (172); [спец′іаzл′ного прим’іzшчен′:а небулоz / зерноz с:ипаzли 

нагориzшче // ] (131); «невелика спеціалізована споруда, у якій роз-

мелюють зерно» — млин (у більшості обстежених пунктів) // [зерноz 

намукуz розмеzл′уйут′ умлин′іz // ] (130); ме�л′ниц′а (128, 129, 138, 139, 

169, 170, 172, 173, 177, 181, 183); парова� (133), крупору�шка (171); 

[зерноz ми розмеzл′уйемо нагориzшч’і / куzхн′і // ] (168); «місце, де 

молотять» — т′ік (у всіх обстежених пунктах) // [снопиz молоzт′ат′ 
натокуz / надвор′іz // ] (131); [молоzт′ат′ натокуz / навуzлиц′іz // ] 

(138); [т′ік буў уприм’іzшчен′:і // ] (139); [т′ік знахоzдиц′:а навуzлиц′і // ] 

(140); [молотиzли зерноz натокуz п’ід в’ідкриzтим неzбом // ] (141); 

[зпоzл′а возиzли зерноz нат′ік // ] (185); ток (131,172, 181, 183); 

[молоzтимо напоzл′і // ] (168); «спеціально обладнане приміщення 

або яма для зберігання продуктів» — по�гр′іб (у всіх обстежених пунк-

тах) // [поzгр′іб стаzўл′аzт′ окреzмо в’ідхаzти / збер′ігаzйут′ ун′оzму 

картоzпл′у / моzркву / консерваzц'ійу // ] (130); [поzгр′іб ўже п’ідготуваzли 

дл′а ноzвого ўрожаzйу // ] (168); по�греб (132, 174, 179), йа�ма (170); 

п’ідва�л [поzгр′іб знахоzдиц′:а захаzтойу / а п’ідваzл п’іzдхаzтойу // ] (135, 

139); комо�ра (133); «льох, сховище для городини і різних харчів з по-

хилим критим спуском і сходами» — по�гр′іб (131, 133, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 168, 170, 171, 185) // [упоzгр′іб’і збер′ігаzйут′ городинуz / 

консервуваzн′:а / боzчку зог’іркаzми // ] (139); [поzгр′іб маzйе криzтий 

шиzфером верх і схоzди дойаzми / де хран′ат′ картоzшку / бур′акиz / 

моzркву і консерваzц′ійу // ] (141); [ўс′і оzвоч’і деzржим упоzгр′іб’і // ] 

(185); по�греб (132), л′ох (130, 134) // [ул′оzс′і збер′ігаzйут′ бур′аzк / 

посадкоzву картоzпл′у / мйаzсо // ] (130); «похилий, із сходами, спуск 

до льоху, передня частина, вхід до льоху, передня частина, вхід 

до льоху» — пригре�биц′а (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[упригреzбиц′і стойіzт′ молокоz // ] (168); погр′ібни�к (128, 129, 169, 

173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 183), погребн′а� [спуск упоzгр′іб 
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називаzйут′ погребнеzйу//] (141); л′а�да (135, 139) // [л′аzда / ўх’ід 

дол′оzху // ] (135); схо�ди [спуск дол′оzху звеzц′:а схоzдами // ] (130); 

сх’і�дц′і (171), ступе�н′ки (134), ви�ход (170); «невеликий отвір у стелі 

погреба, льоху для виходу пари і поганого повітря» — душни�к (у біль-

шості обстежених пунктів) // [пар зпоzгреба вихоzдит′ чеzрез душ-

ниzк // ] (135); [чеzрез душниzк поzгр′іб пров’іzтр′уйец′:а//] (140); [устеzл′і 
поzгр′іба йе невелиzка д′іzрочка дл′а виzходу пар′іzў та заzтхлого воzздуху // 

йійіz називаzйут′ унаzс душникоzм // ] (141); в’ід:у�шина (131, 136, 137), 

отду�шина (172), возду�шник (133), ви�т′ажка (139), л′а�да (128, 129), 

вентил′ац′і�йний о�тв’ір [укаzждому поzгр′іб’і доzлжен бут′ вентил′ац′іzйний 

оzтв’ір // ] (185); «приміщення для зберігання сіна» — с′ін:и�к (майже 

в усіх обстежених пунктах) // [c′іzно складаzйут′ ўс′ін:иzк / йакиzй 

об:иваzйут′ деzревом / шоб дошч незабиваzў // ] (130); [c′іzно збер′ігаzйут′ 
ус′ін:икуz // ] (135); [ус′ін:икуz c′іzно сохран′аzйец′:а // ] (140); [c′іzно 

ми збер′ігаzйемо ус′ін:икаzх / йак’іz стойаzт′ абоz налеваzд′і / абоz б’іzл′а 

доzму // ] (141); [ус′ін:икоzв’і ш’:е солоzма і c′іzно // ] (168); нав’і�с 

(128,129,173,174,175,176, 178,181), нав’е�с (128,129,136,137), стодо�ла 

(132, 139), с′інова�л (138, 169), с′енова�л (172), клу�н′а (133), сара�й (131), 

гор′і�шче [c′іzно нагор′іzшч’і збер′ігаzли // ] (131); халабу�да (170); «окре-

ма неопалювана кімната в хаті для зберігання їстівних припасів 

і різних речей» — кладо�ўка (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[ўзиzмку харч’іz збер′ігаzйут′ укладоzўц′і // ] (130); [йіzжу шче збер′ігаzйут′ 
укладоzўках // ] (141); [укладоzўц′іz стойіzт′ смаzлец′ / принесиz йогоz // ] 

(168); [виzнеси томаzт укладоzўку / а то оджариz запл′іzсн′ійе // ] (185); 

кладова� (169), комо�ра (132, 135, 179, 182) // [умеzне ўкомоzр′і стойіzт′ 
консерваzц′ійа // ] (132); [укомоzр′і заўждиz прохолоzдно // ] (135); 

с′і�ни (139), чула�н (171), клу�н′а (134); «приміщення, куди засипають 

полову, засік для полови» — кл′у�н′а (у більшості обстежених пунк-

тів) // кл′уzн′а / це булоz такеz прим’іzшчен′:а / і снопиz тудиz клаzли / 

і солоzму / і полоzву // воноz робиzлос′ такеz висоzке // нимаz йогоz тепеzр / 

та ран′іш булиz так’іz клуzн′і // ] (141); [полоzву ми висипаzли ўклуzн′у // ] 

(185); за�с′ік/зас′і�к (майже в усіх обстежених пуктах), отс′е�к (172), 

полоўн′а�к (136, 137, 138), (170), пов’і�тка (130, 134) // [полоzву с:ипаzйут′ 
допов’іzтки // ] (130); сара�й (131), гор′і�шче [усараzй с:ипаzли / 

нагор′іzшч’і храниzли // ] (131); за�кром (169); с′ін:и�к (168); «відгоро-

джене місце в коморі, зерносховищі і т. ін.» — за�крам (майже в усіх 

обстежених пунктах) // [заzкрам / це в’ідгороzжен′:а ўпоzгреб’і дл′а 

картоzшок // ] (168); [заzкрам / в’ідгороzжене м’іzсце ўкомоzр′і / йе 

дл′а мукиz / йе дл′а зернаz // ] (170); [пшениzц′у ми засипаzли у л′еzвий 

заzкрам // ] (185); за�кром (135, 139, 141, 171) [узаzкром’і збер′ігаzйут′ 
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зерноz // ] (135); [одгороzжене м’іzсце ўкомоzр′і називаzли заzкром // ] 

(141); за�с′ік (130, 131, 134, 136, 137, 138) // [мукуz збер′іzгаzйут′ 
узаzс′іку // ] (130); за�кром (128, 129, 138, 169); «ворота стодоли» — 

воро�та (130, 133, 134, 135) // [стодоzлу прикриваzйут′ вор′іт′миz / 

зроzбленими здуzбу // ] (130); две�р′і (135); «відгороджене місце в сто-

долі» — за�с′ік (130, 134), за�с′іка [в’ідгороzжене м’іzсце ўстодоzл′і звеzц′:а 

заzс′ікойу] (135); в’ідс′і�к (185); тин (136, 137), воро�та (133), л′а�да 

(172); «надбудова над погребом у вигляді куреня» — погр′ібни�к (май-

же в усіх обстежених пунктах) // [погр′ібниzк стаzўл′аzт′ напоzгреб’і 

увиzгл′ад′і куzрен′а // ] (130); погр′ібн′а�к (128, 129, 136, 137, 171), 

пригре�биц′а (131, 172), ку�р′ін′ (135, 139) // [надпоzгребом йе куzр′ін′ / 

шоб непромерзаzло // ] (135); кур′і�н′ (131), накрит′:а� (138), шала�ш 

[надбудоzва надпоzгр′ібом називаzйец′:а шалаzш] (141); «закривка отво-

ру погреба» — л′а�да (в усіх обстежених пунктах) // [л′аzда / це закриzўка 

такаz // ] (130); [закриваzйец′:а поzгр′іб л′аzдойу // ] (141); кри�шка (134); 

«простір між стелею і покрівлею» — гори�шче (майже в усіх обстеже-

них пунктах) // [гориzшче ўхаzт′і / чердаzк усараzйі // ] (129); [коzжна 

хаzта маzйе гориzшче / угосподаzрс′ких буд′іzўл′ах вониz таzкож бу-

ваzйут′ // ] (130); [нагориzшч’і збер′ігаzйемо с′іzно / суzшку зйаzблук 

та груш / а таzкож баzнки / одеzжу / в’іzдра / тазиz // ] (139); гор′і�шче 

(131, 133, 140, 168) // [ўхаzт′іz / ус′іzнах / гор′іzшче / ўсараzйі / 

ч’ердаzк // ] (136); гор′і�шча (131), ч’ерда�к (у більшості обстежених 

пунктів) // [гор′іzшче ўхаzт′і / там хран′аzт′ р′іzзн′іz реzч’і / ч’ердаzк 

ўсараzйі / с′іzно тудиz складаzйемо // ] (133); черда�к [м’іж стеzлейу 

і криzшейу знахоzдиц′:а чердаzк // унаzшому сел′іz начердакаzх складаzйут′ 
пшениzц′у / кукургуzзу / падсоzнух і стар′іz реzч’і // ] (141); ч’ірда�к 

[пол′іzз′ нач’ірдаzк достаzн′ цибуzл′і // ] (185).

Назви приміщень для худоби. До цих найменувань належать такі: 

«окрема будівля для худоби, загальна назва» — сара�й (в усіх обсте-

жених пунктах) // [б’іzл′аz хаzти будуzйут′ сараzйі дл′а худоzби // ] (130); 

[скотиzну ми деzржимо ўсараzйах // ] (141); хл′іў [128, 129, 131, 133, 134, 

136, 137, 138, 140, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184); «хлів для коней» — кон′у�шн′а (майже в усіх об-

стежених пунктах) [коzней стаzўл′ат′ укон′уzшн′і // ] (130); [сараzй дл′а 

коzней називаzйут′ кон′уzшн′а // алеz ўнаzшому сел′іz коzней тримаzйут′ 
маzло і кон′уzшен′ маzйже нимаz // ] (141); сара�й (169, 170), ста�йн′а 

(134); «хлів для свиней» — свина�рник (у більшості обстежених пунк-

тів) // [свинеzй тримаzйут′ вокреzмих буд′іzўл′ах/ свинаzрниках//] (130); 

[свинаzрник строzйат′ дл′а велиzкойі к’іzл′кос′т′і свинеzй / а саж дл′а 

одноzйі чи двох // ] (140); саж (140, 168, 170, 171) // [свинаzрник / це 
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йеzсл′і усараzйі ти одгородиzў/ а йеzсл′і дерев’аzним доzмиком од′:еzл′но / 

то саж // ] (170); сара�й (131), хл′іў (179), cвина�рн′а (133), свинофе�рма 

[уколгоzсп’і свинеzй розвоzд′ат′ насвинофеzрм’і / а ўдомаzшн′ому 

хаз′аzйств’і йіх тримаzйут′ уcвинаzрн′ах // ] (133); свину�шник (134); 

«хлів для корів» — коро�ўник (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[дл′а кор′іzў будуzйут′ короzўник // ] (130); [кор′іzў усел′іz багаzто / томуz 

короzўник’іў теж // йіх будуzйут′ недуzже широzкими / алеz доzўгими / 

звелиzкими йаzслами // ] (141); кор′і�ўник (134, 169, 179), сара�й [131, 

170); хл′і�ў (140, 168), коро�ўн′а (133); «приміщення для овець» — 

коша�ра (у більшості обстежених пунктів), в’іўча�рник (134, 135, 141, 

170, 171), оўча�рник (130, 172) // [овеzц′ вироzшчуйут′ воўчаzрнику // ] 

(130); ове�чн′а (136, 137) в’іўча�рн′а (172), оўча�рн′а (185); «приміщення 

для кіз» — сара�й (майже в усіх обстежених пунктах), хл′іў (128, 129, 

138, 140, 168, 169), козл′а�тник (130, 141, 172), коз′а�тник (134), коша�ра 

(135); «приміщення для курей» — кур′а�тник (у більшості пунктів) // 

[дл′а куреzй будуzйут′ кур′аzтник // ] (130); ку�р′атник (131, 133, 136, 137, 

170, 171), ку�рник (132, 138, 139, 140, 141, 169) // [куzри ц′іzлий ден′ 
хоzд′ат′ удворуz / а нан′іч с′ідаzйут′ укуzрник нас′іzдала // ] (141); «сі-

дала для курей» — с′і�дала (в усіх обстежених пунктах) // [нас′іzдалах 

куzри спл′ат′ // ] (130); [с′іzдала / це плаzночки/ прибиzт′і укуzрнику / 

шоб наниzх с′ідаzли куzри // ] (141); «спеціальна назва на позначен-

ня приміщення для свійської птиці» — ку�р′а�тник (131, 133, 170) // 

[спец′іаzл′нойі наzзви немаzйе / х’ібаz шчоz дл′а куреzй куzр′аzтник / алеz 

моzжут′ буzти ўн′оzму і уткиz // ] (131); кур′а�тник (128, 129), сара�й 

(130, 138) // [усараzйі деzржат′ св’іzйс′ких птиц′ // ] (130); пти�чник 

(185), птахофе�рма (169); «приміщення для качок» — ут′а�тник (май-

же в усіх обстежених пунктах), вут′а�тник (141, 168, 174, 179, 180, 

182, 184) // [вутоzк тримаzйут′ уневелиzчких вут′аzтниках / де дл′аниzх 

заzўжди йе багаzто водиz // ] (141); кача�тник (128, 129, 140, 170), сара�й 

(130, 139, 169), хл′іў (133), коша�ра (133), загоро�дка (134), «приміщення 

для гусей» — гус′а�тник (майже в усіх обстежених пунктах) // [гусеzй 

тримаzйут′ угус′аzтнику // ] (141); сара�й (130, 131, 132, 139, 169) // 

[гусеzй деzржут′ усараzйі / вониz моzжут′ буzти зкур′миz // ] (131); хл′і�ў 

(133), коша�ра (133), загоро�дка (134); «спеціальне прилаштування 

в хліві для годівлі худоби» — йа�сла (в усіх обстежених пунктах) // 

[йаzсла дл′аzкороzў / коzней / кориzто дл′асвинеzй / а дл′акоzз роzбл′ат′ 
спец′іаzл′н′і дереўйаzн′і лежакиz / дошчаzне п’ідн′аzт′:а / найакоzму вониz 

спл′ат′ // напристосуваzн′:а дл′а коzней шче каzжут′ стоzйло // ] (129); 

[йаzсла стаzўл′ат′ укуткуz / роzбл′ат′ йіх здеzрева // ] (130); [йаzсла 

дл′акороzў / кориzто дл′асвинеzй // ] (131); [дл′акор′іzў / коzней/ 
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йаzсла / дл′асвинеzй / кориzто // ] (133); [дл′акороzви / козиz / йаzсла / 

свиzн′ам стаzўл′ат′ кориzто // ] (138); [накладиz короzв’і уйаzсла травиz // ] 

(185); кори�то (в усіх обстежених пунктах), сто�йло (128, 129); «за-

города для коней» — заг’і�н (майже в усіх обстежених пунктах) // 

[колиzс′ дл′а коzней робиzли ўпоzл′і загоzни / кудиz йіх переган′аzли 

напасовиzс′ко // ] (141); заго�н (133, 139, 170, 185) // [коzн′іz стойаzт′ 
узагоzн′і // ] (185); загоро�да (128, 129, 131), сто�йло (128, 129, 172) // 

[назагороzду дл′а коzней так і каzжут′ загороzда // шче каzжут′ загороzжа / 

стоzйло // стоzйлом називаzйут′ і деревйаzн′і лежакиz дл′ак’іzз // ] (128); 

загоро�жа (128, 129), ст′і�йло (171), коша�ра (130), л′і�тн′ій та�бор (140); 

«загорода для свиней» — загорода/загорода (майже в усіх обстежених 

пунктах), за�городка/загоро�дка (138, 140, 168, 172), заг’і�н (136, 137, 

170), коша�ра (130, 133), барл′і�г (135, 139), загоро�жа (128, 129), заго�н 

(170), ст′і�йло (170), обо�ра (134), перегоро�дка (138), стано�к [заzгороду 

дл′а свинеzй називаzйут′ станкоzм // ] (141); огоро�жа (169), сажо�к (185); 

«загорода для свійської птиці» — за�города/загоро�да (майже в усіх об-

стежених пунктах) // [ўл′іzтку птиzц′у виган′аzйут′ узагороzду // ] (130); 

[загороzди дл′а птиzц′і роzбл′ат′ р′іzзн′і / це велиzк’і сараzйі зс′іzтки / проzсто 

с′ітчан′іz огороzж’і або й деревйаzн′і споруzди зс′іzтчанойу криzшейу // ] 

(141); загоро�жа (128, 129), коша�ра (133), за�город′ (140), ви�гул′ник (139), 

с′е�тка (169), вол′йе�р (172); «клітка для кролів» — кл′і�тка (в усіх обсте-

жених пунктах) // [одиzн кроzлик виzб’іг зкл′іzтки / леzдве ўловиzли // ] 

(135); кл′е�тка (170); крол′а�тник (128, 129, 172, 185) // [крол′іz сид′аzт′ 
укрол′аzтнику // ] (185); крол′ча�тник [крол′іzў тримаzйут′ успец′іаzл′них 

кл′іzтках / крол′чаzтниках / йак’іz роzбл′ат′ здеzрева і зал′іzза // ] (141); 

«спеціальна яма, у якій держать кролів» — йа�ма (в усіх обстежених 

пунктах), крол′а�тник (128, 129, 130, 134), по�гр′іб (135, 172) // [крол′іzў 

упоzгр′іб’і деzржут′ // ] (135); земл′а�нка [земл′аzнки дл′аz крол′іzў робиzли 

так / викоzпували йаzму і робиzли шче звеzрху нав’еzс // крол′іz йак 

понаробл′аzйут′ нор / і ўноzрах вивоzд′аzт′ крол′чаzт // ] (141); «примі-

щення для зимівлі бджіл» — в’іўша�ник (132, 134, 135, 139) // [бжоzли 

зимуzйут′ ув’іўшаzнику // ] (132); [в’іўшаzник укоzпаний ўзеzмл′у / 

йак поzгр′іб // ] (135); омша�н′ік (131, 136, 137), оўша�н:ик (168, 171), 

омша�н′:ік (170,185), сара�й (128, 129) омша�н′:ик (172), ол′ша�н′:ик (138), 

в’іл′ша�ник [бж’іл наzзиму саzд′ат′ ув’іл′шаzник / шоб незагиzнули // ] 

(141); зим’і�ўник [ўзиzмку бж’іл закриваzйут′ узим’іzўник // ] (130); 

полуп’ідва�л (133).

Назви інших господарських приміщень. До цієї групи наймену-

вань належать такі номени: «приміщення для сільськогосподарського 

реманенту» — сара�й (майже в усіх обстежених пунктах), хл′іў (132, 
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180), пов’і�тка (140, 141) // [р′іzз′н′і знар′аzд′:а праzц′і / йак то лопаzти / 

саzпки / граzбл′іz / складаzйут′ упов’іzтку // ] (141); кладо�ўка (130) 

[реманеzнт збер′ігаzйут′ укладоzўц′і // ] (130); кладо�ва [положиz ўс′іz 
лопаzти укладоzву // ] (185); мас′т′ерс′ка� (138), гара�ж (133), сара�йчик 

(172), прихала�бок (170), дроўйани�к (168); «літня піч на дворі» — 

л′і�т′н′а ку�хн′а (в усіх обстежених пунктах), п’іч (майже в усіх обсте-

жених пунктах) // [куzхн′а / це буд′іzўл′а дес′ надвор′іz / а п’іч самаz 

пособ’іz / йак праzвило / знакрит′:аzм і оzтвором дл′а димар′аz // ] (129); 

[надвор′іz стаzўл′ат′ п’іч / вонаz моzже буzти увиzгл′ад′і прим’іzшчен′:а/ 

це ўже л′іzт′н′а куzхн′а // ] (131); п’е�чка (172, 185), ку�хн′а (128, 128, 

173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184), каби�ц′а (132, 139, 

141) // [л іzт′н′а п’іzчка удвор′іz називаzйец′:а кабиzц′а // нан′іzй л′іzтом 

ваzр′ат′ йіzсти/ а таzкож поzйло скотиzн′і // ] (141); плита� (130, 133) // 

[л′іzтом йіzжу ваzр′ат′ наплит′іz // ] (130); пли�тка (170), гру�ба (140, 168), 

горну�шка (134); «приміщення для утримання свійських тварин або для 

зберігання сільськогосподарського реманенту та різного майна» — 

сара�й (майже в усіх обстежених пунктах) // [усараzйі пом’іш’аzйец′:а 

і худоzба / і реманеzнт ур′іzзних перегороzдках // ] (130); хл′іў (132, 133, 

140); «курінь для сторожа на баштані» — ку�р′ін′ (у більшості обстеже-

них пунктів) // [набаштаzн′і ран′іzше стаzвили куzрен′і дл′а стоzрожа // ] 

(130); кур′і�н′ (128, 129, 140, 168, 179, 185), ку�рен′ (172), бу�дка [сторож’іz 

набахч’іz сид′аzт′ убуzдках // ] (141); «приміщення для дров» — сара�й 

(майже в усіх обстежених пунктах) // [дроваz збер′ігаzйуц′:а ўсараzйі // ] 

(141); дроўни�к (131, 169, 172, 185) // [поскладаzй дроzва удроўниzк / 

шоб сух’іz булиz // ] (185); дроўйани�к (136, 137, 168) // [удроўйаникуz / 

кр′ім дроў / збер′ігаzйец′:а шче і реманеzнт // ] (168); дров’ани�к 

[дл′адроў стаzўл′ат′ / йак правиzло / б’іzл′а доzму // ] (130); дров’і�тн′а 

(134,135), пов’і�тка (140), хл′іў (133); «теплиця» — тепли�ц′а (майже 

в усіх обстежених пунктах) // [рос:аzду вироzшчуйут′ утеплиzц′ах / 

вониz будуzйуц′:а з′ісклаz або зцелофаzну // ] (130); [утеплиzц′ах 

п’ідпл′іzўкойу вироzшчуйут′ раzн′:і ог’іzрки та пом’ідоzри // ] (141); 

[парниzк наземл′іz / теплиzц′у напинаzйут′ // ] (138); парни�к (133).

Назви господарських приміщень у центральнослобожанських го-

вірках є досить стійкими. Вони численні й різноманітні, відзнача-

ються незначною варіантністю. Більшість із цих найменувань є за-

гальновживаними. Зміни в складі назв господарських приміщень 

тісно пов’язані зі зміною самих реалій — появою побудов нового 

типу і зникненням старих.

За призначенням реалій ці номени можна поділити на дві гру-

пи назв — універсальні і спеціалізовані. Універсальні найменування 
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вживаються для називання таких споруд, які можуть задовольняти різні 

господарські потреби і використовуються як для утримування худоби, 

так і для зберігання знарядь, різноманітних матеріалів, палива тощо. 

Такими у центральнослобожанських говірках є, наприклад, сара�й, хл′іў.

Спеціалізовані ж назви вживаються для номінування таких реалій, 

які мають конкретне призначення, пристосовані для вужчих потреб. 

Такими, зокрема, у досліджуваному ареалі є свина�рник тільки — для 

утримування свиней, кон′у�шн′а — для коней та ін.

За стійкістю найменувань, за особливостями цих слів у діахро-

нічному плані їх можна поділити на дві групи — стійкі і змінні на-

зви. До стійких належать загальновідомі в широкому мовленні но-

мени, які мають високу активність уживання і навіть, незважаючи 

на деякі видозміни самих реалій, позначуваних ними, не змінюють 

назв. Такими, наприклад, є клу�н′а, погр′ібни�к.

Змінні найменування — це номени з послабленою активністю, 

що, як правило, мають рівноправні й нерівноправні паралелі.Такі, 

наприклад, свина�рник — саж, п’іч — каби�ц′а.

За поширеністю того або іншого номена у досліджуваних го-

вірках найменування сільськогосподарських приміщень можна по-

ділити на загальновідомі і маловживані. Загальновідомі назви по-

ширені на всій території ареалу або у значній його частині. Серед 

них, зокрема, тепли�ц′а, сара�й, по�гр′іб, ку�р′ін′, кур′і�н′, клу�н′а, комо�ра, 

с′ін:и�к, свина�рник й ін.

Малопоширені номени функціонують лише в окремих говірках: 

ви�гул′ник (139), коро�ўн′а (133), погребн′а� (141), о�в’ін (134) тощо.

Зауважимо, що як і в інших говірках української мови, так 

і в центральнослобожанських, лексико-семантична система найме-

нувань сільськогосподарських споруд зазнала протягом існування 

(у зв’язку з соціально-економічними явищами, розвитком техніки, 

лінгвоетнічними контактами) певних змін. Є тут і давні найменуван-

ня спільнослов’янського походження, як обо�ра, о�в’ін, які виходять 

з активного ужитку, так і відносно нові для села номени — гара�ж, 

п’ідва�л. У говірці села Олександрівка, наприклад, збереглася давня 

назва клуні — гу�мно. У більшій частині центральнослобожанських 

говірок спостерігається чітка семантична диференціація номенів 

черда�к і гори�шче. Чердак — це простір між стелею і покрівлею в са-

раї, а горище — те ж, але у хаті.

Цікавим з погляду семантики є слово «кошара», яке, очевидно 

має спільнослов’янське походження (російське — кошара (обл.), 

білоруське — кашара, болгарське — кошара, македонське — котар, 
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сербо-хорватське — кошара, польське — koszara (казарма) [Пілецький 

1982, с. 104]. У сучасній українській літературній мові воно вжива-

ється у значенні «хлів для овець». Проте у кінці ХІХ ст. у східносло-

божанських говірках ця лексема (кошаzря) разом із словами «хлів» 

і «сарай» була репрезентантом семи «хлів, окрема будівля  для ху-

доби (загальна назва)» [Глуховцева 1997, с. 178–179]. У сучасних же 

східнослобожанських і центральнослобожанських говірках ця лексе-

ма втрачає значення «хлів, загальне найменування». На Харківщині 

переважна кількість діалектоносіїв уживає слово «кошара» на позна-

чення сараю для овець. Проте у центральнослобожанських говірках 

ця лексема якоюсь мірою зберігає ознаки колишнього загального 

значення, оскільки може використовуватися для називання будівель, 

призначених для утримання різних домашніх тварин — овець, кіз, 

качок, гусей, загород — для коней, свиней, свійської птиці.

Досить продуктивним для творення найменувань господарських 

приміщень і деяких їх частин, є суфікс -ник: парни�к, свина�рник, 

свину�шник, дроўни�к, с′ін (н)и�к, пти�чник, ви�гул′ник, курни�к/ку�рник, 

оўча�рник, в’іўча�рник, коро�ўник, погр′ібни�к, поло�ўник й ін. Проте 

на Харківщині наявні утворення і з іншими суфіксальними мор-

фемами. Загальнопоширеним є дериват кон′у�шн′а. Зрідка зустріча-

ються й інші утворення з суфіксом -н′: погребн′а�, cвина�рн′а, ста�йн′а, 

коро�ўн′а, ове�чн′а, в’іўча�рн′а.

Зіставлення репертуару аналізованих сем виявило лексеми, що 

виступають у центральнослобожанських говірках репрезентантами 

кількох семем. 

Таблиця 2.1. Назви приміщень для худоби

Семеми

Лексеми

Будівля

для 
худоби

для свій-
ських тва-

рин, 
реманен-

ту, різного 
майна

для 
коней

для 
свиней

для 
кіз

для 
корів

для 
качок 
і гусей

сара8й + + + + + + +

хл′іў + + – + + + +

коша8ра – – – – + – +
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Таблиця 2.2. Найменування приміщень для зберігання врожаю, 
продуктів, реманенту, палива й інших речей

 Семеми

Лексеми

Будівля

для снопів, 
полови, 
соломи

для
зерна

для
сіна

для
дров 

для ре-
маненту

для зберігання 
їстівних припасів 
та різних речей

сара8й + – – + + –

хл′іў – – – + + –

клу8н′а + – + – – +

комо8ра – + – – – +

кладо8ўка – – – – + +

с′ін:и8к + – + – – –

пов’і8тка – – – + + –

Таблиця 2.3. Назви загород для худоби

 Семеми

Лексеми

Загорода

для коней для свиней для свійської птиці

загоро8да (за8города) + + +

заг’і8н (заго8н) + + –

загоро8жа + + +

коша8ра + + +

сто8йло (ст′і8йло) + + –

Отже, як бачимо, найширшу семантичну структуру має лексема 

сара�й, яка у говірках Харківщини має значну кількість значень (див. 

таблиці 1.1. і 1.2.). Дещо меншу розгалуженість структури має слово 

«хлів». Лексема коша�ра охоплює кілька лексико-семантичних груп — 

назви приміщень і загород для худоби, проте її активність у централь-

нослобожанському ареалі значно послаблена. Слово «клуня» поши-

рене в трьох значеннях (див. таблицю 1.2.). Найчастіше на Харківщині 

воно вживається на позначення будівлі для зберігання полови, снопів, 
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соломи, зрідка ця лексема виступає репрезентантом семи «приміщен-

ня для їстівних припасів та різних речей». Слова «сінник», «кладовка», 

«комора», «повітка» мають у говірках Центральної Слобожанщини кіль-

ка значень, проте вони, як правило, активно функціонують в одному 

з них. Так, наприклад, лексема с′ін:иzк майже в усіх обстежених пунктах 

є репрезентантом семи «приміщення для сіна», але в деяких говірках 

це слово може використовуватися на позначення будівлі для зберігання 

снопів, полови, соломи. Винятком є лексема пов’і�тка, яка не має зна-

чного поширення на території Харківщини, і тому жодне з її значень 

(«приміщення для дров», «будівля для реманенту») не є панівним.

Репрезентанти загоро�да, за�города, загоро�жа семантично пов’язані 

в обстежуваних говорах з ЛСГ «назви огорож». Ці лексеми маніфес-

тують на досліджуваній території, крім зазначених, такі семи: «паркан 

з дощок» та «огорожа з вертикальних дощечок, розріджено приби-

тих до двох-трьох паралельних горизонтальних рейок». Репрезентант 

сто�йло/ст′і�йло, крім загород для коней і свиней, використовується 

у центральнослобожанських говірках і на позначення спеціального 

пристосування, зі щільно збитих дощок, у хліві для кіз, на якому вони 

сплять. Розгалужену семантичну структуру має і слово «загін» (фоне-

тичний варіант — заго�н) (див. таблицю 1.3.). Поза ЛСГ «найменуван-

ня огорож для худоби» воно має значення «військове об’єднання», 

наприклад, партиза�нс′кий заг’і�н, або ж «чітко організована група лю-

дей»: [заг’іzн школ′ар′іzў виzйшоў напропоzлку бур′ак’іzў // ].

Отже, наявність розгалуженої мережі дублетних назв, неоднорід-

ність складників денотативного плану, дериваційні зв’язки суміжних, 

а іноді й несуміжних, мікрогруп лексики, наявність семантичного 

синкретизму є основними рисами сільськогосподарської лексики 

центральнослобожанських говірок.

Загалом лексика традиційного господарювання Центральної Сло-

божанщини становить багату і складну систему. До її складу входить 

значна кількість лексико-семантичних груп — найменування сіль-

ськогосподарських рослин (зернових, технічних і городніх) і їх час-

тин, назви хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, назви 

сортів городніх рослин, найменування сільськогосподарських робіт 

і процесів, пов’язаних з обробкою землі, доглядом, збиранням і збе-

реженням урожаю, назви виконавців аграрних робіт, найменування 

етапів росту, достигання і вирощування культивованих рослин, назви 

знарядь для обробітку землі, збирання урожаю, найменування засобів 

для його перевезеня, назви сільськогосподарських машин, механізмів 

і пристроїв і їх частин, найменування господарських приміщень й ін.
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Назви основних сільськогосподарських рослин є, переважно, за-

гальновідомими і загальновживаними. Ці найменування, як правило, 

мають незначну кількість варіантів, проте деякі з них характеризу-

ються великою різноманістю форм: ог’іро�к, огуре�ц′, огеро�к, огиро�к, 

гиро�к, г’іро�к, огуро�к, гуро�к, уг’іро�к; со�йашник, со�н′ашник, подсо�лнух, 

сон, со�н′ачник, подсо�нух, со�н′ах, подсо�лн′ечник, падсо�нух, п’ітсо�нух, 

пац′о�нух; сине�н′кий, баклажа�н, си�н′ій пом’ідо�р, си�н′ій баклажа�н, 

с′і�н′ін′кий, с′іне�н′кий, си�н′ій, с′ін′е�н′кий, сене�н′кий, си�нен′кий, сиzн′ін′кий. 

Більшою, порівняно з назвами самих рослин, варіантністю відзна-

чаються найменування їх частин і видів: «вічко картоплі, невеличке 

заглиблення з брунькою на картоплині» — в’іzчко, глазо�к, о�чко, очко�, 

па�росток, па�г’інец′, гн′ізде�чко, гн′о�здишко, кл′у�чка; «стовбур редьки» — 

сто�ўбур, стоўбури�на, стоўбури�н′:а, стебло�, ц′і�ўка, стр′і�лка, стоўби�р, 

сто�ўб’ір, сто�ўбор, бадили�на, ботва�, ре�д′ка; «одне стебло гарбуза 

з листям» — гарбузи�н′:а, огу�дина, гу�дина, бади�л′:а, па�г’ін, стебли�на, 

па�гон, бат′і�г, бато�г, бадили�на, пл′іт′, огу�д; «цибуля-сіянка (вжива-

ні як насіння невеличкі цибулинки, що виросли з висіяних зерен 

цибулі)» — с′і�йанка, цибу�л′а-с′і�йанка, са�жанка, ти�канка, чорну�шка, 

с′іво�к, ви�с′іўка, са�д′інка, са�д′анка, ти�каўка; «цибуля-сіянка (вжива-

ні як насіння невеличкі цибулинки, що виросли з висіяних зерен 

цибулі)» — с′і�йанка, цибу�л′а-с′і�йанка, са�жанка, ти�канка, чорну�шка, 

с′іво�к, ви�с′іўка, са�д′інка, са�д′анка, ти�каўка; «квасоля з витким стеблом 

(тичкова)» — виту�ха, квасо�л′а, вйу�шча, плиту�ча, тичкова�, плиту�ха, 

плиту�шча, квасо�л′а / шо плите�ц′:а, повиту�ха, вйу�шка, вйу�ш’:а, вйу�ча, 

вйунка�, виткова�, кру�чена, ти�чна квасо�л′а, ти�чна фасо�л′а, тичи�на, 

фасо�л′а; «квасоля з невитким стеблом» — п’і�ша квасо�л′а, кушчова� 

квасо�л′а, неплит′у�ча квасо�л′а, седу�ха, ку�шчик, кушчо�ўка, неўйу�шча, 

са�харна, квасо�л′а, кушчо�ўка, лежу�ха, неўу�шка, невитка�, куш’:ова�, 

квасо�л′а безпа�гон′і�ў, лежу�н, низе�н′ка квасо�л′а, сид′у�шка, низе�н′ка 

квасо�л′а. Ядро цієї лексико-семантичної групи становлять назви 

успадковані з праслов’янської мови: rъżь «жито», pьšеnica «пшени-

ця», ečьmy «ячмінь», оvьsъ «овес», proso «просо», kropъ «кріп», lukъ 

«цибуля», lьnъ «льон», gorьčica «гірчиця», xrenъ «хрін» й ін., проте 

є й запозичення, зокрема, з тюркських мов: кавун, гарбуз, баклажан, 

із латинської — меліса, цибуля, з німецької — картопля.

Значну фонетичну і морфемну варіантність демонструють на-

йменування сортів городніх рослин. Ці назви становлять великий 

інтерес для з’ясування мотивів номінації. Їх називання реалізується 

за різними ознаками, проте найпродуктивнішими є мотиви кольору 

і географічної території.
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Найменування хвороб і шкідників сільськогосподарських рослин 

відомі не всім діалектоносіям. Окремі назви знають лише фахівці, 

зокрема агрономи. Наприклад, переспороно�з, аскох’іто�з, антракно�з, 

септар′іо�з, бактер′іо�з. Однак такі найменування, як ф’ітофторо�з 

(хв’ітофторо�з), ф’ітофто�ра (хв’ітофто�ра) відомі не тільки спеці-

алістам, а й звичайним діалектоносіям, проте для рядових мов-

ців, на відміну від фахівців, які схильні вимовляти ф’ітофторо�з, 

ф’ітофто�ра, природнішими є форми хв’ітофторо�з, хв’ітофто�ра. 

Своєрідна мовленнєва диференціація, залежно від професійної при-

належності мовців, спостерігається і у використовуванні ними та-

ких назв сли�зистий бактер′іо�з і слиз. Уживати першу з них властиво 

сільським спеціалістам, другу — усім іншим мовлянам. Зауважимо, 

що мовці не завжди чітко усвідомлюють різницю між шкідника-

ми і хворобами сільськогосподарських культур. Це нерозрізнення 

привело до виникнення метонімічних перенесень. Найменування 

хвороб сільськогосподарських рослин у говірках Харківщини пред-

ставлені слабко, більш вираженими є назви шкідників, хоча зно-

ву ж таки вони відомі не всім носіям тієї або іншої центральнос-

лобожанської говірки.

Номінація етапів росту й достигання сільськогосподарських рос-

лин засвідчує наявність різної кількості елементів і характеризується 

неоднаковою деталізацією спільного для ряду денотатів семантичного 

простору. Навіть сегментація зовсім вузького фрагмента цього семан-

тичного простору має відмінності відповідно до різних рослин.

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 
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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.

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 терміні-

зовані чи терміноподібні елементи: моло�чна, моло�чно-во�скова/воскова� 

зр′і�л′іс′т′, молоzчна і по�ўна сп’і�л′іс′т′/сп’е�лос′т′, по�ўне формува�н′:а 

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.

Помітну групу у складі лексики традиційного господарювання 

становлять найменування трудових процесів і дій, пов’язаних із ви-

рощуванням сільськогосподарських культур. Ці номени, порівняно 

з численними іменами, що належать до макрополя конкретності (на-

зви істот, предметів) меншою мірою семантично диференційовані.

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».

Найменування сільськогосподарських робіт передаються, як пра-

вило, дієсловами або ж іменниками віддієслівного походження, се-

мантика яких має переважно безпосередній зв’язок із рільництвом 

і супровідними процесами.

Великий 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-
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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.

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 про-

тягом тривалого часу. У сучасному українському мовознавстві на-

йменування 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.

Структуру ЛСГ «назви сільськогосподарських знарядь» складає 

набір багатьох лексико-семантичних мікрогруп (примітивні земле-

робські знаряддя для оранки, плуг та його частини, ручні знаряддя 

обробітку ґрунту, знаряддя для збирання врожаю, засоби транспор-

тування, знаряддя обмолоту, сільськогосподарські машини, пристрої 

і механізми), для яких є спільною єдність ідеографічної сфери. Від-

значимо, що кількість найменувань знарядь праці у досліджуваних 

говорах більша від кількості самих реалій. Така невідповідність по-

роджена тривалим збереженням у мовленнєвій практиці номенів 

зниклих реалій, які належали цьому ж колу речей. Тому до опози-

ції лексем на позначення синхронно співвідносних реалій додаєть-

ся опозиція часово маркованих елементів. У говірках Харківщини 

лексично виражена детальна сегментація переважної більшості зна-

рядь праці, зокрема частин плуга, коси; на семантичній структурі 

багатьох назв деталей сільськогосподарських знарядь відбилися ди-

наміка реалій, зміна зв’язків між ними.

Розгалуженою семантичною структурою відзначаються лексеми 

«ручка» і «держак», яким не властива однозначна закріпленість но-

мена за денотатом. Реалізація цієї моделі у центральнослобожанських 

говірках дає підстави вбачати причину відмінного розподілу між 

різними лексемами у дії двох конкуретних тенденцій: генералізації 

і диференціації, кожна з яких має свої межі прояву. Якщо при дифе-

ренціації виявляється однозначна закріпленість лексеми за реалією 

(причому мотивуючою основою є назва самого знаряддя — ц′іпи�лно, 

ципи�лно; к’іс′:а�, к’ісце�, кос′йо�), то за генералізації відзначається конку-

ренція опорних лексем. Генералізація може стримуватися наявністю 
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опорної конкурентної лексеми як репрезентанта іншого складника 

цієї ж реалії. Наприклад, серед назв деталей коси відзначено лек-

сему «ручка», що виключає можливість використання цього слова 

у номінації держака коси.

Виразно представлені й активно функціонують на всій обстеже-

ній території Харківщини традиційні найменування сільськогоспо-

дарських знарядь: плуг, борона�, коса�, серп, ви�ла, лопа�та, ц′іп, грабл′і�/
гра�бл′і та ін. Вони залишаються загальновідомими, хоч сфера їх ужит-

ку і дещо звужена, оскільки ця лексика широко репрезентована пе-

реважно в мовленні тих людей, які мають безпосередній стосунок 

до сільськогосподарських трудових процесів і пов’язаних із ними 

дій, відповідно, й до знарядь праці, якими вони виконуються.

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′іва�тор, 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 центральнослобожанські говірки 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 й уже не застосовуються се-

лянами 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.
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Досить стійкими у центральнослобожанських говірках є назви 

господарських приміщень. Значна їх кількість є загальновживаною. 

Ці найменування численні й різноманітні, відзначаються незначною 

варіантністю. Зміни в складі назв господарських приміщень тісно 

пов’язані зі зміною самих реалій — появою побудов нового типу 

і зникненням старих.

Зауважимо, що як і в інших говірках української мови, так і в цен-

тральнослобожанських, лексико-семантична система, найменувань 

сільськогосподарських споруд зазнала протягом існування (у зв’язку 

з соціально-економічними явищами, розвитком техніки, лінгво-

етнічними контактами) певних змін. Є тут і давні найменування 

спільнослов’янського походження, як обо�ра, о�в’ін, які виходять з ак-

тивного ужитку, так і відносно нові для села номени — гара�ж, 

п’ідва�л.

Найпродуктивнішимм для творення найменувань господарських 

приміщень і деяких їх частин, є суфікс -(н)ик: парни�к, свина�рник, 

свину�шник, дроўни�к, с′ін (н)и�к, пти�чник, ви�гул′ник, курни�к/ку�рник, 

оўча�рник, в’іўча�рник, коро�ўник, погр′ібниzк, полоzўник, свинуzшник 

й ін. Проте на Харківщині наявні утворення і з іншими суфіксаль-

ними морфемами. Загальнопоширеним є дериват кон′у�шн′а. Зрідка 

зустрічаються й інші утворення з суфіксом -н′: погребн′а�, cвина�рн′а, 

ста�йн′а, коро�ўн′а, ове�чн′а, в’іўча�рн′а.

Збираючи матеріал, ми опитували інформаторів різних вікових груп, 

оскільки, на нашу думку, дослідження говорів із урахуванням різно-

манітної здиференційованості діалектоносіїв (залежно від віку, освіче-

ності, професії, соціальної і мовленнєвої активності тощо) об’єктивне 

і перспективне, бо дає можливість простежити динаміку змін лексико-

семантичних систем на сучасному етапі розвитку говорів. Отже, заува-

жимо, що мовляни до 25 років частіше використовують для називання 

основних етапів росту й дозрівання культивованих рослин загальновжи-

вані номени, рідше — «термінізовані слова і словосполучення» і майже 

зовсім не користуються діалектизмами. Сільчани середнього віку вжи-

вають значну кількість терміноподібних форм і частіше, ніж молоді, 

використовують у мовленні говіркові утворення. Звичайно, уживають 

вони й загальновідому лексику на позначення різних періодів росту 

й достигання сільськогосподарських культур. Мовці старші за 60 років 

значною мірою послуговуються загальновідомими і говірковими назва-

ми і дуже рідко використовують терміноподібні слова і словосполучен-

ня. Найбільшу кількість прототермінів спостерігаємо, природно, у мов-

ленні сільських фахівців — агрономів, механізаторів, будівельників й ін.


